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I LOKK arbejder vi for at
eliminere alle former for
vold i nære relationer

O

mkring 33.000 kvinder og 13.000 mænd bliver
hvert år udsat for fysisk eller seksuel vold af deres
partner eller tidligere partner. Cirka 33.000 børn er
vidne til vold mod en forælder. (Kilde: Vold i nære relationer,
Statens Institut for Folkesundhed, 2012). Hertil kommer alle
dem, der er udsat for psykisk, materiel eller økonomisk vold.
Som humanitær interesseorganisation for landets 41 kvindekrisecentre er LOKK en central aktør i forebyggelsen og
den konkrete bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og
mænd. Vi arbejder for at synliggøre og støtte kvindekrisecentrenes arbejde. Derudover har vi i LOKK yderligere indsatser, der skal sikre, at flest muligt hjælpes videre til et liv
uden vold. Også dem, der måske ikke ønsker eller har behov
for at komme på krisecenter, men som stadig har brug for
rådgivning og støtte til at bryde med volden.

”Det er vores vision for de kommende år, at endnu flere
bryder med tabuet og beder om hjælp og støtte, når de
er udsat for vold i en nær relation.”
Birgit Søderberg, formand i LOKK

Vi driver en national hotline for alle, der har været udsat for
vold i en nær relation samt pårørende og fagfolk. Vi tilbyder juridisk rådgivning til voldsudsatte samt fagpersoner,
pårørende og frivillige på krisecentrene og i kommunerne.
Vi underviser løbende fagpersoner i, hvordan de opdager
og bedst hjælper voldsudsatte. Vi er eksperter i at rådgive
og konfliktmægle i æresrelaterede konflikter. Internationalt
arbejder vi for at forbygge vold i Mellemøsten og Nordafrika.
Og så arbejder vi ihærdigt på at sætte vold i nære relationer
og krisecentrenes arbejde på den politiske dagsorden.
Det er vores holdning, at vold i nære relationer ikke kan
reduceres til en række private, enkeltstående sager. Langt
flere kvinder end mænd er udsat for vold fra deres partner

eller ekspartner. Volden må ses i sammenhæng med den
historiske og kulturelle ulighed, der er mellem kønnene. I
LOKK arbejder vi for at synliggøre, eliminere og forebygge
volden med fokus på ligestilling og ligeværd for alle.

Kvindekrisecentrene gør et
vigtigt stykke arbejde
Det er ofte en stor lettelse at komme på et kvindekrisecenter. Kvinderne føler sig beskyttet, hørt og forstået. De
oplever en øget ro og stabilitet, og de får en større indsigt
i, hvad de har været udsat for. Ordene er kvindernes egne
og stammer fra Rambølls evaluering af kvindekrisecentre i
Danmark for Socialstyrelsen, som blev offentliggjort i slutningen af 2015. Det er den første omfattende evaluering af
kvindekrisecentrenes arbejde.
I evalueringen konkluderes det, at kvindekrisecentrene spiller
en afgørende rolle i forhold til beskyttelse, omsorg og støtte
til kvinder og deres børn, der er udsat for vold. Krisecentrene
beskrives som uundværlige i en situation, der, for de voldsudsatte kvinder og børn, opleves som kaotisk, og hvor kvinderne
rammes af en følelse af magtesløshed. Statistik viser, at de
kvinder, der modtager hjælp på et kvindekrisecenter, oftere
bryder med volden end andre voldsudsatte, der ikke har modtaget samme hjælp.
Som formand for LOKK er jeg stolt over evalueringens resultater. Den bekræfter det indtryk, jeg får, når jeg besøger landets
kvindekrisecentre.
Med evalueringen følger en række anbefalinger til fremtidige

LOKK

»
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”Kvindekrisecentrene spiller en afgørende rolle i
forhold til beskyttelse, omsorg og støtte til kvinder og
deres børn, der er udsat for vold.”
Birgit Søderberg, formand i LOKK

»

indsatsområder. Anbefalingerne minder i høj grad om de
indsatser, som vi i LOKK allerede har indskrevet i vores kommende organisationsstrategi for de næste fire år.

Vi skal hjælpe bedre
Det er vigtigt, at vi på krisecentrene konstant udvikler og
kvalificerer indsatsen, så alle voldsudsatte kvinder og deres
børn får den bedste støtte. Derfor vil vi i de kommende år
indsamle og fortsætte med at udvikle nye metoder i arbejdet
med kvinder og børn samt gøre redskaber til dokumentation og effektmåling så relevante og hensigtsmæssige som
muligt. Vi vil udvikle mere målgrupperettede forløb – bl.a.
for de unge kvinder, kvinder udsat for æresrelaterede konflikter og kvinder med gentagne ophold. Vi vil tilbyde endnu
mere efteruddannelse til alle medarbejdere og frivillige på
krisecentrene.
Vi vil også arbejde for, at alle kvindekrisecentre kan tilbyde
efterværnsindsats som en del af det lovpligtige tilbud til
voldsudsatte kvinder. Efterværn betyder, at alle kvinder vil
kunne modtage råd, støtte og omsorg hos de krisecentermedarbejdere, som de har etableret en tillidsfuld relation
til. Tilbuddet om efterværn skaber de bedste betingelser
for et fremtidigt liv uden vold og vil bl.a. modvirke gentagne
krisecenterophold. Også evalueringen anbefaler efterværnsindsatser.

Vi skal hjælpe flere
Det er vores vision for de kommende år, at endnu flere bryder med tabuet og beder om hjælp og støtte, når de er udsat for vold i en nær relation. De fleste voldsudsatte kvinder
kommer aldrig i kontakt med et kvindekrisecenter. Det kan
skyldes, at de ikke har kendskab til tilbuddet, at der ikke er
plads, eller de ikke mener, at tilbuddene matcher deres be-
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hov. Disse kvinder vil have gavn af at få personlig rådgivning,
omsorg, støtte og en mellemmenneskelig kontakt gennem
ambulante tilbud. En del kvindekrisecentre tilbyder ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder, som ikke bor på krisecentret. Men det er ikke finansieret, og derfor er tilbuddet
ikke garanteret for alle. Da kvindekrisecentrene har en unik
og årelang erfaring med voldsudsatte kvinder, mener vi, at
det er oplagt, at langt flere kvindekrisecentre kan tilbyde
ambulant rådgivning. Derfor vil vi i LOKK arbejde målrettet
på en finansieringsmodel, så flere voldsudsatte kvinder
kan modtage ambulant rådgivning.

Vi skal kvalificere debatten
Der findes mange myter om vold i nære relationer. I LOKK
vil vi arbejde på at indsamle, producere og formidle vores
viden om vold både nationalt og internationalt i krydsningen
mellem praksis og forskning. Formålet er at sikre, at den offentlige debat om vold i nære relationer hviler på saglig og
faktuel viden.

Tak til alle, der hjælper os
Vi vil fortsætte arbejdet med at udvikle metoder, så endnu
flere voldsudsatte kan få optimal hjælp og støtte baseret på
medmenneskelighed og respekt. Vores arbejde er afhængigt af, at omverdenen støtter os. Tak til alle, der har støttet
os indtil nu. Vi håber, vi fortsat finder samarbejdspartnere,
donorer og bevillingsgivere og kommer i en endnu tættere
dialog med kommuner og politikere, så vi kan hjælpe flere.
Ingen, uanset baggrund, alder, køn, seksualitet, etnicitet eller tro bør udsættes for vold. Særligt ikke fra dem, de stoler
allermest på – deres partner eller øvrige familie.

Kort om vores arbejde

LOKKs arbejde
LOKK er en landsdækkende organisation af kvindekrisecentre, der arbejder
med at forebygge, synliggøre og afhjælpe følgerne af vold i nære relationer.

Kvindekrisecentrene

Rådgivning om æresrelaterede konflikter

LOKK synliggør og styrker kvindekrisecentres arbejde. I 2014
modtog krisecentrene i alt 13.731 henvendelser fra voldsudsatte, pårørende og øvrige. 1.840 kvinder og 1.768 børn
havde ophold på krisecenter.

Etnisk Ung er LOKKs rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagfolk. I 2015 havde Etnisk Ung i alt
1.207 henvendelser.
Læs mere s. 17-21

Læs mere s. 15-16

National hotline

LOKK internationalt

Hotlinen er for alle, der har været udsat for vold i en nær
relation samt pårørende og fagfolk. I 2015 modtog hotlinen
2.947 henvendelser.

LOKKs sekretariat og de enkelte kvindekrisecentre i LOKK
indgår i internationale projekter og samarbejder – særligt
i Mellemøsten og Nordafrika. LOKK er desuden medlem af
en række nordiske, europæiske og internationale netværk.

Læs mere s. 17

Læs mere s. 21-23

Juridisk rådgivning

Oplæg og undervisning

Vi tilbyder juridisk rådgivning til alle udsat for vold i en nær
relation samt fagpersoner og pårørende. I 2015 havde vi 534
henvendelser.

I 2015 holdt LOKK i alt 97 oplæg og dialogmøder om vold i
nære relationer og æresrelateret vold. Vi besøgte bl.a. lokale
bydelsmødre, gymnasier, hospitaler, ministerier, kommuner
og politiet.

Læs mere s. 17

Læs mere s. 27-28

”Etnisk Ung i LOKK
har en omfattende viden
om æresrelaterede
konflikter. De er med til
at sikre, at unge kan
modtage kvalificeret
rådgivning og støtte.”
Anika Liversage, ph.d. og
seniorforsker i etniske minoriteter
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Fortalervirksomhed
Vi arbejder på at fremme kvindekrisecentrenes vilkår og
styrke den generelle indsats for voldsudsatte i nære relationer, herunder i æresrelaterede konflikter. I 2015 indgav vi 17
høringssvar og var omtalt 202 gange i trykte medier.
Læs mere s. 27-30

Vold i nære relationer er et stort problem i Danmark.
Cirka 33.000 kvinder og 13.000 mænd udsættes årligt
for vold af en nuværende eller tidligere partner. En del
af mændene er udsat for vold fra andre mænd. Omkring
33.000 børn er vidne til vold mod en forælder.

”For mig er det en selvfølge at støtte voldsudsatte
kvinder og børn. Vold i hjemmet er ikke et privat
problem. Det er et samfundsproblem. Første skridt i
kampen mod volden er, at vi tør tale om den. Derfor er
det vigtigt, at der findes aktører som LOKK.”
Bo Wagner Sørensen, ph.d. i antropologi og forsker i vold i nære relationer

Kort om vores arbejde

Intet barn bør vokse
op med vold
På kvindekrisecentrene har vi et meget stort fokus på børns trivsel og på at
hjælpe og støtte dem i bearbejdelsen af deres oplevelser.

C

irka 33.000 børn i Danmark vokser op i et hjem med
vold, og disse børn mærkes for livet af det. En del
af de børn, som vi møder på krisecentrene, har alvorlige reaktioner som ved psykisk mishandling eller posttraumatisk stress.
Der bor i gennemsnit knap 2.000 børn på landets krisecentre
i løbet af et år. Cirka seksten gange så mange børn vokser op
i voldsudsatte hjem i Danmark. Hvis vi skal hjælpe flere, er
det vigtigt, at vi tør bryde tavsheden og række hånden ud til
de familier, der er voldsudsatte.

To tredjedele af de børn,
der har været vidne til vold
eller selv har været udsat
for den, har aldrig talt med
nogen om det, før de
kommer på krisecenter.

deres mor, far eller søskende om volden. De har gået alene
med de voldsomme oplevelser. Når vi på kvindekrisecentrene får indblik i de tanker, børnene har gjort sig om volden, viser det sig ofte, at de giver sig selv skylden. Vi tilbyder
støttende samtaler og psykologisk hjælp til børnene, så de
kan komme godt videre i livet. Hjælpen tilbydes i et tæt samarbejde med moderen, og ofte også med barnets netværk,
som både kan være skole, kommune og institutioner, men
også nære relationer som bedsteforældre og sommetider
også faderen. Pædagoger og psykologer på krisecentre
bruger ofte tegning, leg og spil med de små børn til at tale
med dem om deres oplevelser. For de større børn er det ofte
mere strukturerede samtaler, hvoraf nogle også er familiesamtaler, hvor mor og barn er i dialog med fagfolk fra krisecentret.

Vold mod børn – tal fra børn på krisecentre
›

72 pct. har været vidne til fysisk eller seksuel vold
mod deres mor.

›

57 pct. har været udsat for psykisk vold.

Børn bærer på tung hemmelighed

›

37 pct. har været udsat direkte for fysisk vold.

To tredjedele af de børn, der har været vidne til vold eller
selv har været udsat for den, har aldrig talt med nogen om
det, før de kommer på krisecenter. De har end ikke talt med

›

16 pct. har været udsat for materielle ødelæggelser,
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som fx at få ødelagt yndlingsbamsen eller lignende.

”Kvinder og børn, som er udsat for vold, er blandt de
mest udsatte i vores samfund. De har brug for både akut
krisehjælp og langsigtet støtte. Vi er glade for at kunne
samarbejde med LOKK om at give børnene et liv uden
vold med plads til et godt børneliv.”
Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden

Kort om vores arbejde

Tak for støtte

Økonomi

Mange tak til alle jer, der støtter vores arbejde. I er med til at hjælpe voldsudsatte til et godt liv uden vold. Vores arbejde er fuldstændigt afhængigt af omverdenens støtte. Uden jer var de mange resultater ikke mulige. Hver en krone
tæller i arbejdet, og hver en stemme og opbakning til sagen er vigtig. Tak!

LOKKs vedvarende arbejde for at forebygge, afhjælpe og eliminere vold i nære
relationer er kun muligt, fordi ministerier, fonde og private bidragydere støtter
vores sag.

En særlig tak til

I 2015 har LOKK forvaltet 21,6 mio. kr.

Social- og Indenrigsministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet
Europa-Kommissionen
Egmont Fonden
Simon Spies Fonden

Arbejdsmarkedets Feriefond
Mary Fonden
CISU – Civilsamfund i Udvikling
Oak Foundation
Ramirent
En særlig tak til alle private donationer og testamenteringer

Ministeriet for Børn,

LOKKs arbejde er primært finansieret af satspuljemidlerne
administreret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og
Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne er øremærkede til
bl.a. indsatsen mod æresrelaterede konflikter, den nationale
hotline og den juridiske rådgivning til voldsudsatte samt afklarende psykologsamtaler til kvinder på krisecenter.

Undervisning og Ligestilling
Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Private fonde, honorarer,
støttemedlemmer
Udenrigsministeriet
CISU

Bidrag fra private fonde og donorer er desuden helt uundværlige i vores arbejde for at bekæmpe vold mod kvinder og
deres børn.

5%

1% 1%

Europa-Kommissionen
Kontingenter

7%

2%

Når et barn oplever vold i
hjemmet, kan det have store
konsekvenser. Sammen med
LOKK arbejder Mary Fonden
for, at alle børn på krisecenter
genvinder tryghed, ro og
barneglæde.
Foto: Steen Brogaard
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H.K.H. Kronprinsesse Mary
er protektor for LOKK

19%

38%

27%
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”I Danmark er vold i nære relationer stadig et
omfattende problem for både kvinder og mænd, og
det skal vi gøre noget ved. Alle har ret til at leve et liv
uden vold og frygt for daglige overgreb. Der er brug for,
at de voldsudsatte, deres pårørende og fagpersoner
har nem adgang til information og hjælp. Derfor er
jeg glad for, at LOKK har den nationale hotline, der
kan hjælpe både voldsudsatte kvinder og mænd, så
de kan komme videre i deres liv.”

I det følgende kan du
læse mere uddybende
om vores arbejde og
vores holdninger.
»

Ellen Trane Nørby, Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling
LOKK
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Fundamentet
for vores
arbejde
LOKKs arbejde og væsentlige resultater kan
kun nås ved, at omverdenen støtter sagen og
bidrager økonomisk til
vores arbejde.

I

2015 har vi modtaget 21,6 mio. kr.
til vores projekter og til de voldsudsatte. Det er vi meget taknemmelige for, og vi håber fortsat at kunne
udvikle og udvide det vigtige arbejde
med at hjælpe mennesker, der er udsat for vold i nære relationer.

Høj produktivitet og sparsommelighed
I LOKK har vi en ansvarlig økonomi,
hvor personalemæssige ressourcer
udny ttes på forsvarlig og effektiv
måde, hvor lønniveauet for medarbejderne ikke er højere end normale
statslige overenskomster, og hvor der
er fokus på sparsommelighed.
Vi er stolte over, så meget vi når
med relativt få midler. Vi håber for
fremtiden, at endnu flere vil bakke op
om vores sag, så vi kan nå flere voldsudsatte – og hjælpe dem endnu bedre.
Vi oplever en øget interesse fra
især privatpersoner, fonde og erhvervsliv i at gå ind i sagen, men vi
oplever desværre også et fald i driftsstøtte til os og i støtten til psykologhjælp til voldsudsatte.
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apropos
Driftsmidler under pres
I lighed med mange andre organisationer har LOKK i løbet af det seneste år
oplevet et fald i vores tilskud fra ministerierne. Dette betyder bl.a., at vores
årlige tilskud til drift på 1,5 millioner
skal findes andetsteds.
Vores arbejde med at synliggøre,
forebygge og eliminere vold mod kvinder, børn og mænd er afhængigt af, at
omverdenen støtter os. Vi oplever for
tiden, at vores arbejde er under pres,
fordi det særligt er vanskeligt at rejse
midler til driften af vores organisation.

Vil vi volden til
livs, kræver det
en vedvarende
formidling af
hjælpetilbud og
rådgivningsmuligheder, samarbejde med faggrupper og politisk opmærksomhed. Her er LOKK
en central aktør.
Vi er bekymrede for udviklingen.
Det at være udsat for vold er ødelæggende for den enkelte – særligt for
børnene, som er vidner til det. Derudover koster det samfundet alt for
meget. Vold i nære relationer er et
stort problem i Danmark, særligt vold
mod kvinder. Mange søger aldrig hjælp
på grund af skam. De tror, at de er de

eneste, det sker for. Andre er ikke klar
over, at det, de udsættes for, rent faktisk er vold, før det kulminerer. Andre
kender ikke til deres rettigheder og
ved slet ikke, at de kan søge hjælp. Vil
vi volden til livs, kræver det en vedvarende formidling af hjælpetilbud og
rådgivningsmuligheder, samarbejde
med faggrupper og politisk opmærksomhed. Her er LOKK en central aktør.
Vi vil fortsat søge nye partnerskaber og fundraise, så det er muligt at
opretholde det væsentlige arbejde for
voldsudsatte. Intet barn bør vokse op i
en familie med vold. Ingen ung bør udsættes for æresrelaterede konflikter.
Ingen kvinde bør stalkes. Ingen, uanset baggrund, alder, køn, seksualitet,
etnicitet eller tro skal stå uden hjælp,
når de udsættes for vold fra deres
nærmeste.
Vi vil fortsætte med at søge midler
til dette vigtige arbejde.

Vi mangler midler til
psykologhjælp
I LOKK har vi længe arbejdet for, at der
skal tilbydes psykologhjælp til de kvinder, der kommer på krisecenter. I 2012
fik vi midler fra Socialstyrelsen til en
afklarende psykologordning, der garanterede alle kvinder på krisecentre
et tilbud om fire og senere op til otte
samtaler med en psykolog. I 2015 blev
det imidlertid besluttet, at ordningen
ikke skulle forlænges, på trods af at der
stadig var penge tilbage i puljen. Vi anser psykologhjælp som en meget central del af arbejdet med voldsudsatte
kvinder og ikke mindst deres børn,
som også får meget ud af de værktøjer,
et psykologforløb kan give.
Vi er overraskede over, at man fra
politisk side har valgt ikke at prioritere fortsættelsen af ordningen. Vi
vil i LOKK fortsat arbejde for at rejse
midler, så voldsudsatte kvinder igen er
sikret psykologhjælp, når de kommer
på krisecenter.

Kvinder
og børn
på krisecenter
Krisecentrene spiller
en afgørende rolle for
voldsudsatte, viser ny
evaluering. Men volden
stopper ikke nødvendigvis efter ophold på
krisecenter. LOKK vil
fortsat arbejde for lovpligtigt efterværn samt
ambulant rådgivning.

H

vert år udgiver Socialstyrelsen
i samarbejde med LOKK en
årsstatistik over kvinder og børn på
krisecenter. I den seneste årsstatistik
var det særlige tema kvinder og børn
med gentagne ophold på krisecenter.
At være udsat for partnervold er nedbrydende og traumatiserende, og det
kan være forbundet med store vanskeligheder at gøre sig fri af det voldelige
forhold. Særligt børnene er sårbare,
og deres situation kræver derfor ekstra opmærksomhed.

Det er svært at slippe ud af volden
I 2014 havde 1.840 k vinder samt
1.768 børn ophold på landets krisecentre. 12 procent af disse kvinder
samt 13 procent af børnene havde
mere end et ophold på krisecenter
i 2014, og 31 procent af kvinderne
samt 26 procent af børnene har haft

mere end to ophold på krisecenter
i løbet af deres liv. Disse tal understreger, at det kan være meget svært
at slippe ud af et voldeligt forhold.
Ser man på varigheden af volden, bliver det klart, at mange kvinder
må leve i alt for mange år med volden,
før det lykkes dem at bryde med den.
I 2014 havde cirka en tredjedel af kvinderne på krisecenter været udsat for
vold i 5-10 år af deres voksne liv, og
hele 17 procent har levet med vold i
over 10 år af deres voksne liv.
De kvinder, der har to eller flere
ophold på krisecenter, adskiller sig på
nogle områder fra de kvinder, som
kun har et ophold. Kvinder med flere
ophold har fx oftere børn, som ikke
er med på krisecenteret, og færre af
kvinderne er i arbejde og under uddannelse. De har også typisk været udsat
for vold i en længere periode af deres
voksenliv. Spørger man disse kvinder,
hvad årsagen til deres nuværende krisecenterophold er, svarer 47 procent,
at de gik tilbage til den samme voldsudøvende partner, som var årsagen til
sidste krisecenterophold. Der kan være
flere årsager til, at man vælger at gå tilbage til en voldelig partner. Kvinderne
beretter, at de ofte er af den overbevisning, at partneren vil holde op med
at slå, og de oplever, at der stadig er
kærlighed imellem dem. En del fortæller også, at de frygter konsekvenserne
ved at forlade den voldelige partner,
og nogle er i tilgift bange for at miste
børnene ved en opløsning af parforholdet. Flere familiesammenførte kvinder
med anden etnisk baggrund end dansk
er desuden bange for at miste deres
opholdsgrundlag i Danmark, hvis de
bryder med deres voldelige partner.

Børnene er også ofre for vold
Undersøgelser viser, at børn, der har
været udsat for vold i hjemmet, har en
øget sandsynlighed for langvarige psykiske problemer, helbredsproblemer

og relationsproblemer. På længere sigt
kan børnene have forhøjet risiko for
voldskriminalitet,
Vold mod børn
adfærdsforstyrrelser,
– tal fra børn
antisocial
på krisecentre
adfærd, selvmordsforsøg,
depression
• 72 pct.
oghar
misbrugsproblemer.
været vidne til
Men
fysisk
der eller
er ikke
seksuel
kun alvorlige
vold mod konsekvenser
deresfor
mor
børn, der har været udsat •for57
direkte
pct. har
vold.
været
Detudsat
at have
for været
vidne til
psykisk
vold mod
vold et nært familiemedlem• er28
også
pct.vold
har været
og kanudsat
have alvorlige
konsekvenser
direkte for
som
fysisk
fx posttraumatisk
vold
stresssyndrom,
• 3 pct. har været
depressioner
udsat form.m.
seksuelle overgreb 		
(Usikkerhed: 11 pct. ved ikke)
•

16 pct. har været udsat for

ødelæggelser,
som
Påmaterielle
længere
sigt
fx få ødelagt yndlingsbamsen
kanellerbørnene
have
lignende
forhøjet risiko for
voldskriminalitet,
adfærdsforstyrrelser, antisocial
adfærd, selvmordsforsøg,
depression
og misbrugsproblemer.

Vi synes, at vi er kommet langt i arbejdet med at støtte og hjælpe børn på
krisecentrene, men vi vil gerne gøre en
ekstra indsats i forhold til atter at få
børnenes rettigheder sat på dagsordenen. Det er LOKKs holdning, at der
bør laves underretning til kommunen,
hver gang et barn kommer på krisecenter. Det er derefter kommunens
ansvar at afdække barnets behov for
særlig støtte, herunder afgøre, om »
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man skal iværksætte en børnefaglig
undersøgelse. Det er vores opfattelse,
at der ofte vil være anledning til særlig
opmærksomhed fra kommunens side,
når det drejer sig om børn, der kommer på krisecenter. Vi mener, at der i
mange tilfælde er behov for, at kvindekrisecentene fastholder kommunernes blik på og ansvar for børnenes
udvikling og trivsel.

”De har trods
alt set os, fra da
vi kom ind ad
døren, og set,
hvor skidt vi
havde det. De
kender vores
historie. Det
betyder rigtig
meget.”
Kvinde på krisecenter

Krisecentrene evalueres
positivt
I slutningen af 2015 udkom en omfattende evaluering af kvindekrisecentrenes indsats, som Rambøll har lavet for
Socialstyrelsen. Det er en vigtig inspirationskilde til, hvordan vi i Danmark
bedst bekæmper vold mod kvinder,
herunder hvor vi bør sætte ind med
nye, styrkede indsatser.
Evalueringen understreger kvindekrisecentrenes afgørende rolle i forhold til beskyttelse, omsorg og støtte
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til kvinder og børn, der er udsat for
vold i nære relationer.
De anbefalinger, der foreslås i evalueringen, er i høj grad indsatser, som
vi allerede har indskrevet i LOKKs kommende organisationsstrategi for 20162020. En strategi, som vil blive drøftet
af alle medlemmer i LOKK på generalforsamlingen den 19. marts 2016.
Efterværn og ambulant rådgivning
er to konkrete initiativer, vi mener, kan
gøre en positiv forskel for voldsudsatte kvinder og børn.

Efterværn for alle
Når kvinder og børn forlader et krisecenter, er det med fornyet styrke og
håb. Men de er stadig sårbare. Næsten alle de kvinder, der blev interviewet i forbindelse med evalueringen,
udtrykker et stort behov for at kunne
tage kontakt til krisecentret, efter de
er flyttet i egen bolig. ”De har trods alt
set os, fra da vi kom ind ad døren, og
set, hvor skidt vi havde det. De kender
vores historie. Det betyder rigtig meget,” forklarer en af kvinderne.
I dag er kommunerne forpligtet til
at tilbyde kvinder, der er fraflyttet et
krisecenter, koordinerende rådgivning
om praktiske forhold som bolig, økonomi, skole mv. Desværre en ordning
der ikke fungerer optimalt i alle kommuner. Evalueringen anbefaler en
mere systematisk og målrettet brug af
støtte og rådgivning til kvinder efter
endt ophold på krisecenter, herunder
en helhedsorienteret og koordineret
efterværnsindsats og samarbejde på
tværs af krisecentre, kommuner og civilsamfundet. I LOKK er vi meget enige
i dette behov.
Efterværn er i dag ikke en del af det
lovpligtige tilbud og derfor ikke finansieret. Nogle krisecentre tilbyder efterværn baseret på frivillige kræfter. I
LOKK mener vi ikke, at det er hensigtsmæssigt, hvis tilbuddet om efterværn
skal afhænge af krisecentrenes res-

sourcer. Vi vil derfor arbejde på at udvikle en lovpligtig efterværnsindsats
på alle kvindekrisecentre.

Ambulant rådgivning hjælper
endnu flere
Det er langt fra alle voldsudsatte
kvinder, som kommer i kontakt med
et kvindekrisecenter. Det skyldes, at
de enten ikke ønsker det, at der ikke
er plads, eller at de ikke mener, tilbuddene matcher deres behov. Disse
kvinder har imidlertid næsten altid
brug for andre typer af indsatser. Det
kan være hjælp til at erkende, at man
er voldsramt, hjælp til at bearbejde
volden, hjælp til at finde ny bolig og
komme videre med et liv uden vold.
En del kvindekrisecentre tilbyder
ambulant rådgivning til voldsudsatte
kvinder, som ikke bor på krisecentret.
Men det er ikke finansieret, og derfor
er tilbuddet ikke garanteret for alle.
Da kvindekrisecentrene har en unik
og årelang erfaring med voldsudsatte
kvinder, er det oplagt, at langt flere
kvindekrisecentre kan tilbyde ambulant rådgivning.
LOKK vil derfor arbejde på, at ambulant rådgivning bliver takstfinansieret, enten som en del af tilbuddet i
servicelovens § 109, eller som et selvstændigt tilbud, som kommunerne
kan købe, eller ved anden form for
finansiering.

Alle bør
hjælpes
Med en national hotline
og juridisk rådgivning
når LOKK ud til endnu
flere voldsudsatte, fagfolk og pårørende.

V

old i nære relationer rammer
bredt og finder sted i alle samfundsgrupper og i alle samfundslag.
Stereotype forestillinger om voldsudsatte gør det sværere for nogle grupper at se sig selv som udsat for vold og
søge hjælp. Vi skal sikre, at alle får hjælp
– også dem, der ikke ønsker eller har
behov for at komme på et krisecenter.
LOKK driver en national hotline og
et juridisk rådgivningstilbud. Begge
tilbud er for alle voksne, der er udsat
for vold i en nær relation: Både mænd
og kvinder, der oplever partnervold,
kærestevold, gensidig vold, vold i
samkønnede forhold, stalking eller
lignende.
Der er tale om et treårigt projekt,
som blev skudt i gang i december 2014.
Projektet er finansieret af Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Hotline – landsdækkende
rådgivning
Den nationale hotline er et døgnåbent
og anonymt rådgivningstilbud. Hotlinen fungerer som en fælles indgang til
en række tilbud for voldsudsatte. Alle,
der ringer til hotlinen, henvises videre
til specialiserede tilbud alt efter deres
situation.
Udover at fungere som første indgang til hjælp for voldsudsatte er hotlinen også en platform for faglige spar-

ring til fagfolk, som beskæftiger sig
med vold i nære relationer. Pårørende,
der er bekymrede for deres nære, kan
også ringe til hotlinen.
I løbet af 2015 har hotlinen modtaget 2.947 henvendelser. Lige over
halvdelen af alle henvendelser kom fra
voldsudsatte selv, og knap en fjerdedel
kom fra fagfolk. Resten kom primært
fra pårørende, herunder familie, venner, naboer og bekendte. I godt 97 pct.
af henvendelserne drejede det sig om
en voldsudsat kvinde.
At drive en hotline for en bred
gruppe af voldsudsatte kræver en særlig indsigt i de forskellige gruppers behov samt et overblik over de specifikke
hjælpetilbud, der findes på området.
Vi arbejder aktivt med at videreuddanne os, så vi er bedst muligt rustet
til at tage imod og henvise videre til
de rigtige steder. Eksempelvis har vi i
2015 haft et særligt fokus på voldsudsatte mænd, da vi oplever, at det især
kan være svært for mænd at erkende
og søge hjælp, når de er udsat for vold
i en nær relation. Vi har bl.a. haft besøg
af chefpsykolog Svend Aage Madsen,
der har delt sin viden om mænds psykiske reaktioner ved kriser.
Betjeningen af den nationale hotline varetages af ansatte på Krisecenter Odense.

Juridiske specialister hjælper
I den juridiske rådgivning hjælper specialister voldsudsatte, pårørende og
fagfolk. I løbet af 2015 har vi modtaget
og behandlet 534 henvendelser. Knap
30 pct. af henvendelserne kommer fra
voldsudsatte selv, mens langt størstedelen af henvendelserne – over 60 pct.
– kommer fra fagfolk, som arbejder
med voldsudsatte.
Størstedelen af vores henvendelser vedrører familier, hvor der også er
børn. Rådgivningen tager altid afsæt i
barnets bedste.
Vi oplever en stigning i antallet af

henvendelser fra personer, der søger
råd og vejledning i forhold til udlændingeret. Mange af de familiesammenførte
kvinder, som henvender sig til den juridiske rådgivning, kender ikke til deres rettigheder. De er ikke klar over, at de har
mulighed for at beholde deres opholdstilladelse, selvom de forlader deres voldelige partner. Konsekvensen kan være,
at mange ikke tør bryde med volden af
frygt for deres og børnenes fremtid. Vores juridiske konsulenter hjælper kvinderne med at skabe overblik og klarhed
over deres juridiske handlemuligheder.
Den juridiske rådgivning varetages
af juridiske konsulenter ansat i LOKKs
sekretariat.

Alle unge
har ret til
et liv uden
pres og
trusler
De fleste unge i Danmark bestemmer selv,
hvem de vil giftes med,
hvilken uddannelse de
vil tage, eller hvem de vil
være venner med. Men
det er desværre ikke
sådan for alle.

S

ocial kontrol, tvangsægteskaber,
vold, dobbeltliv og genopdragelsesrejser er nogle af de problematikker, »
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som rådgiverne i Etnisk Ung møder
dagligt. At stå i en konflikt med sin familie kan være både udfordrende, uoverskueligt og kan have store menneskelige konsekvenser. Konsekvenser, som
kan påvirke de unges mulighed for at
leve et normalt liv.
I LOKKs projekt Etnisk Ung sidder der
rådgivere, som er eksperter i æresrelaterede konflikter. De taler med unge og
voksne, kvinder og mænd, der befinder
sig i krydsfeltet mellem egne og familiens forventninger til fremtiden. De
rådgiver fagfolk i komplekse sager med
æresrelaterede konflikter. Endelig er de
i dialog med forældre, som er bekymrede for deres børns fremtid i Danmark
og usikre på, hvordan de som forældre
opdrager bedst mellem to kulturer.
I 2015 har 1.207 unge, forældre og
fagpersoner søgt rådgivning og sparring hos Etnisk Ung. Det er en stigning
fra ca. 100 henvendelser fra projektets
start i 2002. I 2015 var der knap 23.000
besøg på etniskung.dk, og 4.600 på
etniskeforaeldre.dk, hvilket er en samlet stigning på 63,5 % set i forhold til
2014. Hos Etnisk Ung ser vi stigningen
af henvendelser som et billede på, at
flere og flere vælger at søge rådgivning, frem for et tegn på eskalering af
problemet. Der er dog stadig mange
unge, som ikke får den rette hjælp og
støtte. Med kampagnen ’Er du bange
for ikke at komme hjem igen efter ferien?’ satte vi i 2015 særlig fokus på
den gruppe af unge, der oplever at
blive sendt på genopdragelsesrejse til
fx forældrenes hjemland.

Anonym rådgivning
Etnisk Ung tilbyder rådgivning via hotline, brevkasse og personlige samtaler.
Hotlinen er døgnåben, så unge i alle
døgnets timer kan få rådgivning. For
nogle kan det være grænseoverskridende, tabuiseret eller ligefrem farligt
at søge hjælp. For denne gruppe er
brevkassen en god indgangsvinkel.
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Når man kontakter Etnisk Ung, kan
man vælge at være anonym. Det er vigtigt, fordi mange unge er bekymrede
for, at familien eller andre i deres netværk finder ud af, at de har henvendt
sig. For nogle er en enkelt telefonsamtale det, de har brug for, mens andre
indgår i længere rådgivnings- og psykologforløb. I 2015 havde Etnisk Ung
117 længerevarende samtaleforløb og
visiterede 134 til psykologforløb.

Dialogmøder
I 2015 har Etnisk Ung fortsat haft fokus
på at formidle viden om æresrelaterede
konflikter til fagpersoner for at understøtte en kvalificeret hjælp og håndtering blandt socialarbejdere, pædagoger, lærere, politi m.m. I dialogmøder
med forældre har Etnisk Ung diskuteret balancen mellem social kontrol og
opdragelse. I 2015 er der i alt blevet
afholdt 82 oplæg og dialogmøder med
over 1.800 deltagere.

”Vi taler ikke om,
hvad det er, vi
bakser med derhjemme. Jeg troede, jeg var den
eneste, der havde
det sådan.”
Geeti Amiri, debattør
og blogger

Når unge eller forældre henvender
sig til Etnisk Ung, befinder de sig ofte
allerede i en eller anden grad af konflikt. Ud fra et ønske om et mere præventivt fokus gennemførte Etnisk Ung

i 2015 i samarbejde med Als Research
en række dialogmøder med både unge
og forældre. Med udgangspunkt i rettigheder og ligestilling har Etnisk Ung
sammen med unge på ungdomsuddannelser diskuteret køn, kultur og
deres oplevelse af selv at definere
deres fremtid. Formålet var at skabe
bevidsthed omkring individuelle rettigheder og samtidig nedbryde nogle
af de fordomme og forforståelser, vi
kan have om hinanden på tværs af alder, kultur, køn og religion.

Æresrelaterede
konflikter
– hvor er
vi i dag?
I 2015 afholdt vi to
arrangementer for
fagpersoner, forskere
og politikere.

G

hazala Khan, en ung dansk-pakistansk kvinde, blev for ti år siden
skudt og dræbt af sin storebror på banegården i Slagelse. Årsagen var, at hun
havde giftet sig mod sin families tilladelse. I alt blev 9 personer dømt i sagen.
På tiårsdagen for drabet på Ghazala
Khan inviterede Etnisk Ung over 200
fagfolk og andre interesserede til et
mindearrangement , der bød på faglige
oplæg og en paneldebat. Temaet for
dagen var, hvordan vi som fagfolk, politikere og medborgere kan være med »

»

til at sikre, at unge og voksne mænd
og kvinder ikke skal leve med pres og
trusler, og i yderste konsekvens risiko
for æresdrab, hvis de går imod familiens æreskodeks.
Arrangementet var en vigtig reminder om, hvor meget der er sket inden for
det æresrelaterede område i løbet af de
sidste ti år: Vi har fået en national strategi, specialiserede krisecentre og specialiserede rådgivningsmuligheder som
Etnisk Ung. Samtidig blev det på dagen
understreget, hvordan vi i Danmark stadig har at gøre med en seriøs og aktuel
problematik, som kræver specialiseret
viden og fagpersoners mod til at handle.

Årlig konference for fagfolk
I Etnisk Ung hører vi beretninger fra
unge og voksne, oftest kvinder, der
lever i parallelle samfund i Danmark.
Beretninger, der viser, at det bestemt
ikke er alle i det danske samfund, der
kan gøre brug af de rettigheder og udfoldelsesmuligheder, som de fleste af
os betragter som selvfølgelige.
Under overskriften ’Ære og Konflikt – Parallelle samfund og individets
rettigheder’ inviterede Etnisk Ung i december fagfolk og andre interesserede
til vores årlige konference. Konferencen blev til i et samarbejde med Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. Formålet var at bringe viden
om parallelle samfund og retsopfattelser frem i lyset og undersøge, hvordan
vi bliver bedre til at hjælpe unge, der
ikke føler, de har mulighed for at bruge
deres rettigheder.
Dagen bød på mange interessante
oplæg og diskussioner. Ph.d. Anika Liversage introducerede med sin forskning sin vinkel på parallelle samfund i
Danmark. Psykolog Inge Loua delte sine
erfaringer om, hvordan børn og unge
navigerer mellem forskellige værdisæt.
Projektleder fra Etnisk Ung Susanne Willaume Fabricius fortalte om problematikker ved parallelle samfund baseret på

erfaringer fra Etnisk Ungs arbejde.
Forfatter Ahmad Mahmoud og debattør Geeti Amiri delte deres meget
personlige erfaringer om at blive udsat for vold, trusler og kontrol fra ens
egen familie, og hvordan de oplevede
at bryde med det. De leverede begge et
opråb til fagfolk om at turde involvere
sig og spørge ind, hvis de har mistanke
om, at en ung bliver udsat for æresrelateret vold. ”Vi taler ikke om, hvad det er,
vi bakser med derhjemme. Jeg troede,
jeg var den eneste, der havde det sådan.
Derfor er arbejdet i Etnisk Ung så vigtigt.
Det skaber opmærksomhed og nedbryder tabuer,” fortæller Geeti Amiri.
Blandt dagens andre budskaber
blev vigtigheden af, at vi alle bliver
bedre til at udfordre forståelser af
kønsroller, demokrati og muligheder,
fremhævet, og at der bliver udviklet
og formidlet redskaber til at udvide
samtale- og dialogkulturen i de enkelte
familier og miljøer.

Vold i et
globalt
perspektiv
Vold mod kvinder og
piger er den mest omfattende og mest tolererede overtrædelse af
menneskerettigheder i
verden.

T

o ud af tre kvinder i verden har
været udsat for enten fysisk eller
seksuel vold i løbet af deres liv – typisk
fra en kæreste eller ægtefælle. Halvde-

len af alle myrdede kvinder i verden er
blevet slået ihjel af deres partner eller
familie. (Kilde: UN Women). Det er et
globalt problem, der også kræver globale løsninger.
I LOKK støtter vi os til internationale konventioner og aftaler, og vi udvikler hele tiden vores praksis og vores
viden om vold i nære relationer ved at
inddrage erfaringer og forskning nationalt og internationalt.
Vi har et tæt samarbejde med kvindekrisecentre og organisationer verden over, der arbejder for at stoppe
vold mod kvinder og børn. Det stærke
netværk har bl.a. stor betydning for
sikring af voldsudsatte, der søger
hjælp i Danmark. Cirka halvdelen af
de kvinder, der hvert år bor på et krisecenter i Danmark, har anden etnisk
bagrund end dansk. Vi bliver langt
bedre til at hjælpe, når vi har forståelse
for voldens forskellige udtryksformer
i forskellige kulturer. Volden kan være
æresrelateret og udøvet af en hel familie, eller den kan være usynlig for alle
andre end manden og kvinden. Den
kan være mere eller mindre accepteret eller tabuiseret afhængigt af det
kulturelle ophav. Et samarbejde med
internationale krisecentre kan også
hjælpe, hvis en voldsudsat kvinde mister sit opholdsgrundlag og udsendes
af Danmark, og vi fx har behov for at
finde et krisecenter i hendes hjemland, hvor arbejdet med at komme fri
af volden kan fortsætte. Internationale
samarbejder styrker vores arbejde
i Danmark på mikroniveau for den
enkelte kvinde, men også på makroniveau i forhold til udvikling, politisk
påvirkning og vidensdeling nationalt
og internationalt.
LOKKs sekretariat og de enkelte
krisecentre i LOKK har allerede mange
projekter og samarbejder internationalt – særligt i Mellemøsten og Nordafrika. LOKK er desuden en del af Nordiske Kvinder mod Vold (NKMV), »

LOKK

Side 23

Læs mere
»

Women Against Violence in Europe
(WAVE) og Global Network of Women’s
Shelters (GNWS).

Palæstina
I Palæstina kæmper den lokale befolkning dagligt med chikane og vold
fra de israelske sikkerhedsstyrker.
Den politiske, økonomiske og sociale
kontekst skaber et enormt pres på
de palæstinensiske familier, som skal
opretholde en hverdag i en yderst
stressfyldt situation. Dertil kommer,
at det palæstinensiske samfund i høj
grad er mandsdomineret og bygger
på patriarkalske værdier med meget
tydelige kønsroller. Tilsammen skaber
det desværre et miljø, hvor vold mod
kvinder og vold i familien er et udbredt
fænomen.

To ud af tre
kvinder i verden
har været udsat
for enten fysisk
eller seksuel vold
i løbet af deres
liv – typisk fra en
kæreste eller
ægtefælle.
Siden 2012 har LOKK samarbejdet
med den palæstinensiske kvindeorganisation Rural Women Development
Society (RWDS) og Dansk Palæstinensisk
Venskabsforening for at sætte fokus på
vold mod kvinder og vold i familien og de
konsekvenser, det har, både samfundsmæssigt og for individet i Palæstina.
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Gennem oplysningsarbejde i landsbyer på Vestbredden og i Gaza har projektet formået at nå ud til over 300 kvinder, og i 2015 har vi som noget nyt inddraget mænd gennem workshops om
volden i det palæstinensiske samfund.
Særligt arbejdet med mændene har været en stor udfordring pga. stor skepsis
fra mændenes side, men det er alligevel
lykkedes at samle op til flere grupper,
som har deltaget i projektet, hvilket er
et vigtigt skridt i den rigtige retning.
Et vigtigt aspekt i projektet er at
styrke viden om rettigheder og metoder til at inddrage lokale beslutningstagere. I maj 2015 afholdt LOKK og
RWDS en træning i Ramallah på Vestbredden, hvor RWDS’ ansatte modtog
undervisning i, hvordan de bl.a. gennem oplysningskampagner kan gøre
opmærksom på problemet med vold i
de palæstinensiske familier. Det nuværende projekt i Palæstina strækker sig
over to år og er støttet af Civilsamfund
i Udvikling (CISU).

Marokko – udvikling af krisecentre
I Marokko har 62,8 procent af alle kvinder været udsat for vold, og 55 procent
af alle gifte kvinder har oplevet vold fra
deres partner. Der er få velfungerende
kvindekrisecentre i landet, og de arbejder under svære vilkår og får meget
begrænset økonomisk støtte fra den
marokkanske stat. Et af de velfungerende kvindekrisecentre i Marokko
er centret Tilila uden for Casablanca,
som LOKK samarbejder med. Lederen
af centret, Mouna Echemmakh, lægger især vægt på behovet for kapacitetsopbygning og erfaringsudveksling.
”Vores samarbejde med LOKK gør
en kæmpe forskel for voldsudsatte kvinder og børn i Marokko. Sammen har vi
udviklet et træningsforløb, som gør os
i stand til at nå udsatte landområder,
hvor behovet er stort,” udtaler hun.
Sammen med Mouna Echemmakh
og den lokale NGO Lddf-Injad har LOKK

udviklet første fase af et træningsforløb, som blev afholdt i 2015. Temaerne
var empowerment, en køns- og rettighedsbaseret tilgang samt metoder til
arbejdet med voldsudsatte kvinder og
børn. Børnerådgiver i Dansk Kvindesamfunds Kvindekrisecenter Susanne
Larsen deltog som træner i juni 2015.
Hun var glad for at kunne bidrage med
viden og erfaring fra Danmark og var
samtidig imponeret over den kæmpe
indsats, kvindekrisecentrene i Marokko gør i en kontekst, som er meget
anderledes end den danske.
”Der er meget få ressourcer og
samtidig modstand fra konservative
kræfter. Alligevel fortsætter kvindekrisecentrene deres utrættelige arbejde.
Jeg blev inspireret af deres drivkraft
til at skabe forandringer i deres samfund,” fortæller hun.
Træningsforløbet er en del af et
samarbejde med Kvinderådet og Danner under programmet ’Promotion of
Initiatives to Combat Violence against
Women in the MENA region’, som er
finansieret af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet. »

”Vores samarbejde med LOKK
gør en kæmpe
forskel for voldsudsatte kvinder
og børn i
Marokko.”
Mouna Echemmakh, leder af
kvindekrisecentret Tilila

» Genoprettende retfærdighed
i sager med partnervold

Ofre for vold i nære relationer ønsker
oftest først og fremmest støtte til at
stoppe volden, når de søger hjælp hos
politiet. Dernæst har mange et behov
for at få konkret viden om, hvorfor det
skete, og hvorfor den strafbare handling netop gik ud over dem. Imidlertid
er det juridiske system i Europa typisk
ikke i stand til at imødekomme disse behov. Bl.a. derfor afprøver man mange
steder i Europa alternativer til straffeprocessen. Et projekt, som LOKK i både
2014 og 2015 har deltaget i, afdækker
benyttelsen af ’restorative justice’ eller
på dansk ’genoprettende retfærdighed’
i forskellige lande. Formålet med ’genoprettende retfærdighed’ er, at den
forurettede får mulighed for at fortælle
voldsudøveren, hvilke konsekvenser
volden har haft, og voldsudøveren får
mulighed for at forklare sine handlinger. Projektet vil udmunde i en ’best
practice guide’ for, hvordan man bør
benytte genoprettende retfærdighed i
sager med partnervold.
I Danmark har vi ’genoprettende
retfærdighed’ i form af særlige konfliktråd hos politiet. Her kan forurettede
og gerningsmand mødes. I princippet
kan alle typer straffesager behandles
i de danske konfliktråd. Konfliktrådene bruges hovedsageligt i sager om
røveri, vold og indbrud. Rådene træder ikke i stedet for en retssag og en
eventuel efterfølgende straf. Sager
om partnervold adskiller sig fra de
øvrige sager, da forurettede og gerningsmand har eller har haft en nær
relation. Det er derfor relevant at undersøge nærmere, i hvilket omfang
konfliktråd benyttes, og om de virker
efter hensigten i denne type sager, og
om der evt. er grundlag for at udvikle
den danske model ved inkorporering
af projektets anbefalinger om best
pratice.
Projektets resultater og best pra-

tice guiden præsenteres på projektets
afsluttende konference i Bruxelles i
januar 2016. Projektet er finansieret
af Europa-Kommissionen og støttet af
det danske Justitsministerium.

Projekter
og samarbejder i
Danmark
Mentorstøtte til voldsudsatte kvinder, en
rygsæk med legetøj fra
H.K.H. Kronprinsesse
Mary og en ferietur
med mor.

S

amarbejde, netværk og projekter
er en essentiel del af LOKKs arbejde. Her kan du læse om vores danske projekter og samarbejder i 2015.

Samtaler med psykolog
Psykologsamtaler er et vigtigt værktøj til at bearbejde volden og komme
videre uden for mange psykiske mén.
Derfor fik alle kvinder på krisecentrene i 2015 tilbudt op til 8 timers afklarende samtaler med en psykolog.
Projektet var finansieret af Socialstyrelsen. I 2015 tog 940 kvinder imod
tilbuddet.
En del kvinder havde gavn af at
fortsætte i psykologforløb efter de
afklarende samtaler. Vi er meget taknemmelige for, at Spies Fonden ydede
tilskud til, at kvinderne kunne fort-

sætte i et samtaleforløb med en psykolog. I 2015 fortsatte 90 kvinder i et
sådant forløb.
Vores samarbejde med både Socialstyrelsen og Spies Fonden udløber
med udgangen af 2015. I LOKK har
vi været utrolig glade for deres store
indsats over for en sårbar målgruppe.
I LOKK håber vi på en ny løsning, så
kvinder på krisecenter atter kan modtage psykologhjælp. En hjælp, som er
en meget central del af arbejdet med
voldsudsatte kvinder og ikke mindst
deres børn.

Nye ferieoplevelser
Når man bor på krisecenter med sit
barn, betyder det meget at komme lidt
væk fra alt det svære og få skabt nogle
nye, positive oplevelser sammen.
Mange af de kvinder og børn, der bor
på krisecenter, har ikke været på ferie
i mange år. Derfor giver Arbejdsmarkedets Feriefond støtte til, at kvinder
med børn kan komme på ferie, mens
de bor på krisecenter. I alt fik 86 kvinder og 140 børn en ferieoplevelse sammen i 2015.

Psykologsamtaler er et vigtigt
værktøj til at bearbejde volden
og komme videre
uden for mange
psykiske mén.
En at tale med
Voldsudsatte kvinder føler sig ofte ensomme og sårbare, når de har brudt
med volden. Nogle er under ophold »
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på krisecenter blevet isoleret fra
familie og venner, andre flytter til en
anden by væk fra volden og mangler et
netværk. Flere har mistet deres selvværd og har psykiske mén. Qnet er et
netværk i Røde Kors og består af 155
frivillige mentorer. Her får voldsudsatte
kvinder støtte på deres vej til en lysere
og mere overskuelig hverdag. Qnet
samarbejder tæt med flere kvindekrisecentre, og de frivillige mentorer undervises bl.a. af LOKK og krisecentrene.

get for børnene og deres mødre.

Et større overskud
Gennem projektet ’Råd til Livet’ tilbydes
kvinder økonomisk, juridisk og socialfaglig rådgivning baseret på frivillige
kræfter. Det giver ro, overblik og mere
overskud, viser evalueringer. ’Råd til Livet’ er et samarbejde mellem Mary Fonden, Mødrehjælpen, LOKK, Nykredit,
Østifterne og frivillige lokale advokater.
Projektet tilbydes på 17 krisecentre og i
Mødrehjælpens afdelinger.

En god start efter ophold
Med projektet ’En Håndsrækning’ har
Egmont Fonden hjulpet til en god start
for kvinder og børn, der fraflytter krisecenter og flytter i egen bolig. Projektet giver både økonomisk støtte til
eksempelvis indkøb af basale ting til
hjemmet, til skolegang, til en computer, eller til at børn kan gå til håndbold,
spille musik eller dyrke en anden fritidsaktivitet.
Hjælpen fra ’En Håndsrækning’ gør
en betydelig og i nogle tilfælde afgørende forskel for, at voldsudsatte kvinder og deres børn kan skabe sig et liv
uden vold. Når børnene får midler til at
kunne være medlem af en fritidsklub,
skaber det kontakt med andre børn og
giver en fællesskabsfølelse og følelsen
af at gå op i noget. Børnenes trivsel
efter et endt krisecenterophold har
betydning for moderens fastholdelse
af livet uden vold. Ligeledes skaber
hjælpen til etablering af et nyt hjem ro
og normalitet, der forstærker følelsen
af, at familien er på rette vej.
I 2015 fik 197 kvinder og 361 børn
støtte fra fonden.

En rygsæk til alle børn
I et samarbejde med Mary Fonden og
Ole Kirk’s Fond modtager alle børn,
der kommer med deres mor på krisecenter, en LEGO-rygsæk med legetøj
og en hilsen fra H.K.H. Kronprinsesse
Mary. Rygsækkene betyder utrolig me-
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Når man bor
på krisecenter
med sit barn,
betyder det
meget at komme
lidt væk fra alt
det svære og
få skabt nogle
nye, positive
oplevelser
sammen.
Undervisning mod kærestevold
Som ung kan det være svært at sige fra
og sætte grænser over for sin kæreste.
Cirka hver 10. ung mellem 16-24 år udsættes årligt for en eller flere former
for kærestevold. Sammen med organisationerne Bryd Tavsheden, Dialog
mod Vold og Det Kriminalpræventive
Råd har LOKK i 2015 udviklet undervisningsmaterialet ’Vild med dig’ målrettet unge i udskolingen og på ungdoms-

uddannelserne. Det er første gang, at
så mange organisationer går sammen
om at forebygge kærestevold. Læs
mere på forvildmeddig.dk.

Det Nationale
Voldsobservatorium
Sammen med andre organisationer
og forskere arbejder LOKK for at bekæmpe vold mod kvinder i Det Nationale Voldsobservatorium. Voldsobservatoriets formål er at udveksle
erfaringer, indsamle og formidle viden
om vold mod kvinder samt tage initiativer, der kan forebygge vold mod
kvinder i Danmark. Desuden arbejder
Voldsobservatoriet for at sikre, at den
danske regering lever op til national og
international lovgivning og konventioner – herunder den vigtige Istanbul
Konvention om vold mod kvinder, som
Danmark ratificerede i 2014, og som
er baseret på en forståelse af, at vold
mod kvinder er kønsbaseret og udtryk
for et ligestillingsproblem.
Koordineringen af Det Nationale
Voldsobservatorium foretages af Kvinderådet.

Udvikling
på tværs
I LOKK udvikler og forbedrer vi indsatsen på
kvindekrisecentrene og
i vores sekretariat gennem faglig udvikling og
netværk på tværs.

D

erfor har vi bl.a. nedsat en række
videns- og udviklingsgrupper »

» sammensat af dedikerede medarbejdere fra krisecentrene, der brænder
for særlige områder i krisecenterarbejdet.
Hvert år på LOKKs generalforsamling nedsættes grupperne på ny, og i
2015 kom endnu en gruppe til, der skal
arbejde med kompetenceudvikling af
bestyrelser på kvindekrisecentre.
Vi har i skrivende stund seks videns- og
udviklingsgrupper, som gør en ekstra
indsats for at styrke kvindekrisecentrenes faglige arbejde.
Børnegruppen er sparringspartner
for LOKKs bestyrelse samt sekretariat
i forhold til opgaver af børnefaglig karakter. I 2015 har gruppen bl.a. arbejdet på at skaffe midler til et projekt om
børns rettigheder på krisecentre.
Statistikgruppen samarbejder med
Socialstyrelsen om udviklingen og udgivelsen af Socialstyrelsens og LOKKs
årlige statistik vedrørende kvinder og
børn på krisecenter.
Etikgruppen arbejder med revision
og modernisering af LOKKs etiske retningslinjer.
Socialfaglig Videns- og Udviklingsgruppe undersøger og beskriver de
lovmæssige omkostninger og problematikker, der er i forbindelse med ophold på kvindekrisecentre.
Videns- og Udviklingsgruppen vedrørende internationalt arbejde har
fokus på fastlæggelse af retningslinjer
og strategi for LOKKs internationale
engagement med basis i nuværende
netværk og projekter. I 2015 er gruppen bl.a. begyndt at indsamle viden
om arbejdet med efterværn i lande i
Norden og i Europa.
Videns- og Udviklingsgruppen vedr.
kompetenceudvikling af bestyrelser på
kvindekrisecentre er en ny gruppe, som
blev nedsat ved generalforsamlingen i
2015. Gruppens opgave det første år er
at udarbejde et kommissorium, som
skal fremlægges og godkendes på generalforsamlingen i 2016.

Oplysning
og indflydelse
I LOKK arbejder vi vedvarende på at fremme
kvindekrisecentrenes
vilkår og styrke den
generelle indsats mod
voldsudsatte i nære
relationer.

N

år vi arbejder for at styrke indsatserne over for voldsudsatte,
kræver det, at vi er tæt på beslutningstagere, på de fagprofessionelle og ikke
mindst den brede befolkning. I LOKK
samarbejder vi derfor tæt med en række
ministerier, politiske udvalg og ordførere i Folketinget. Det gør vi bl.a. ved
at indgive høringssvar på lovforslag og
foreslå konkrete, forbedrede indsatser.
Men vi er ikke kun tæt på politikerne. I 2015 har vi eksempelvis holdt
dialogmøder med to af de fem socialtilsyn. Vi har holdt oplæg om vores
arbejde i Statsforvaltningen. I alt har
vi holdt 97 oplæg og dialogmøder om
vold i nære relationer og æresrelateret vold. I 2015 blev der skrevet 202 artikler, hvor LOKK var omtalt. Det er vi
stolte af. I 2016 vil vi stile mod at blive
endnu mere synlige i mediebilledet og
i den offentlige debat. På de følgende
sider kan du blive klogere på vores arbejde og det, vi kæmper for i LOKK.

Forebyggelsesplan og 2020-mål
Vi har i 2015 været til møde med social- og indenrigsministeren Karen

Ellemann flere gange og påpeget de
områder, hvor vi ser et behov for nye
tiltag. Bl.a. har vi flere gange påpeget behovet for en forebyggelsesplan
mod vold i nære relationer. En plan,
der med tidlig indsats allerede i folkeskolen bl.a. sætter ind i forhold til de
strukturer og normer, der medvirker
til, at alt for mange kvinder fortsat udsættes for vold i hjemmet.
Vi har også deltaget i ministerens
møde om nye sociale 2020-mål, og
LOKK har anbefalet, at målet om færre
gengangere på kvindekrisecentrene
erstattes af et mål om, at færre skal udsættes for vold i nære relationer. Måling
af dette kræver valide data, og vi har
understreget behovet for mere forskning og data, som kan dokumentere
omfanget og arten af vold i nære relationer, og hvordan vi forebygger volden.

Behov for klart regelsæt for
egenbetaling
Reglerne om egenbetaling for ophold
på kvindekrisecenter fortolkes og administreres meget forskelligt i landets
kommuner og på landets krisecentre.
Det er vores opfattelse, at den forskellige administration af reglerne, der i
øjeblikket foregår, når kommunerne
træffer afgørelser om egenbetaling, er
på kant med bl.a. forvaltningsloven og
ikke tager tilstrækkeligt hånd om den
enkelte kvindes retssikkerhed.
LOKK var i september 2015 til møde
i Social- og Indenrigsministeriet for
netop at diskutere egenbetaling på landets krisecentre. På mødet gav vi udtryk for, at der er behov for en revision
af regelsættet vedr. egenbetaling, da
det eksisterende regelsæt ikke er bragt
på linje med den øvrige lovgivning på
området. Vi anmodede ministeriet om
at komme med en udmelding til alle
involverede parter om, hvordan det
eksisterende regelsæt skal fortolkes og
forvaltes i praksis – indtil der foreligger
et revideret regelsæt. »
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På mødet tilkendegav LOKK ligeledes over for ministeriet, at LOKK ved
en revision af regelsættet om egenbetaling vil arbejde for, at det fortsat skal
være en myndighedsopgave at fastsætte, meddele og opkræve kvindens
egenbetaling i en afgørelse direkte over
for den enkelte kvinde. En opgave, som,
LOKK mener, fortsat skal henhøre hos
kvindens opholdskommune. Det konkrete kvindekrisecenter skal tilvejebringe en fast egenbetalingstakst for
opholdet til brug for kommunens afgørelse, således at egenbetalingsgrundlaget for kvinder, der bor på samme
krisecenter, tager udgangspunkt i det
reelle tilbud, hun gør brug af.
LOKK afventer nu svar fra ministeriet vedr. fortolkning og forvaltning af
reglerne om egenbetaling.

I dialog med de sociale tilsyn
De sociale tilsyn har i 2015 besøgt
samtlige krisecentre i Danmark i forbindelse med re-godkendelse af de
sociale tilbud.
LOKK har selvfølgelig fulgt grundigt med i tilsynene, og både Socialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Syd
inviterede i 2015 LOKK til møde. I den
forbindelse fik vi indblik i tilsynenes arbejde og mulighed for at fortælle om,
hvad vi laver i LOKK, og om vores syn
på det gode krisecenterarbejde.
Undervejs har der været gode drøftelser, og socialtilsynene har vist stor
lydhørhed og en meget positiv tilgang
til vores arbejde. Vi har bl.a. lagt vægt
på vigtigheden af en dialogbaseret tilgang og udfordringerne med den generiske kvalitetsmodel, som anvendes i tilsynene, men som ikke er skræddersyet
til kvindekrisecentrene. Det er vores
mål at fortsætte den gode dialog i 2016.

Vidensdeling til gavn for familier
med vold
Statsforvaltningen møder i deres daglige arbejde med borgerne også de
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sager, hvor der har været vold. Disse
sager er nogle af de sværeste at håndtere, men med større viden om området kan indsatsen styrkes.
I 2015 har LOKK haft et godt samarbejde med Statsforvaltningen, som
bl.a. inviterede os til at holde oplæg på
deres årsmøde. På mødet fortalte sekretariatschef i LOKK Ditte Wenzel de
150 deltagere om vold mod kvinder og
om krisecentrenes arbejde.
Det er vores forventning, at samarbejdet med Statsforvaltningen fortsætter, så vi sammen kan være med til
at sikre så gode løsninger som muligt
for de familier, hvor der er vold.

”Sikkerheden er
blevet forbedret,
men den kunne
være blevet
endnu bedre.”
Ditte Wenzel,
sekretariatschef i LOKK

Beskyttelsen af voldsudsatte er
ikke god nok
Som voldsudsat i sager med æresrelaterede eller samlivsrelaterede forhold
er der høj risiko for, at gerningsmanden forsøger at finde frem til én og
udsætte én for yderligere overgreb
og trusler. I 2015 kom en ændring af
CPR-lovgivningen, som skal skærpe beskyttelsen af den voldsudsattes adresseoplysninger, men i LOKK mener vi
ikke, at ændringen er tilstrækkelig.
Med ændringen fremgår den truedes adresse ikke af CPR-registret, fordi
man registreres som værende uden

fast adresse. Det betyder, at personer
med adgang til CPR-registret ikke uretmæssigt kan få adgang til folks adresser. Det er en ændring, som LOKK har
ønsket og arbejdet på i flere år, så vi
har hilst ændringen velkommen.
Desværre fremgår det stadig af
CPR-registret, hvilken kommune man
bor i. LOKK har både i sit høringssvar og
i medierne påpeget det problematiske i
dette, og vi har foreslået, at kommunen
ikke skal fremgå, men vores ønske er
ikke blevet imødekommet. Derfor kan
gerningsmand og hans netværk stadig
lede efter fx ekspartner eller børn i en
bestemt kommune. Det er naturligvis
problematisk, og især i mindre kommuner kan det være let at finde frem til
dem, der burde nyde beskyttelse.
”Sikkerheden er blevet forbedret,
men den kunne være blevet endnu
bedre, og vi synes i LOKK, at det er
utrolig ærgerligt, at lovgiver ikke tog
skridtet fuldt ud, når man nu var i gang
med at ændre på loven,” siger Ditte
Wenzel, sekretariatschef i LOKK.
Ønsker man den øgede adressebeskyttelse, skal man henvende sig til
politiet, som træffer beslutningen om,
hvorvidt man lever op til kravene for at
få den særlige beskyttelse.
I LOKK håber vi, at politiet og kommunerne vil anvende den nye mulighed og sørge for at håndtere sagerne,
så man opnår størst mulig sikkerhed
for den truede. Der er således behov
for retningslinjer i den enkelte kommune om, hvordan kommunerne
håndterer sagerne, og der er behov for
gode råd til borgeren om, hvordan hun
bedst håndterer den særlige adressebeskyttelse.

Etnisk Ung markerer sig i den offentlige debat
Æresrelaterede konflikter er jævnligt
en del af den offentlige debat og bliver
diskuteret på politisk niveau. Etnisk
Ung, som er LOKKs rådgivning til »

»

unge udsat for æresrelaterede konflikter, samt forældre og fagfolk, er
med deres ekspertise på området en
aktiv deltager i debatten.
Etnisk Ung arbejder konstant for at
skabe opmærksomhed omkring æresrelaterede konflikter blandt politikere
og i den brede offentlighed. I 2015 har
vi deltaget i tv-udsendelser, radioprogrammer og skriftlige debatter og
kommentarer for hermed at sikre, at
problematikken tages seriøst.
Desuden resulterede vores tætte
samarbejde med Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet i, at vi i
december 2015 igen kunne afholde en
større konference for fagfolk og professionelle, hvor temaet var ’Parallelle
samfund og individets rettigheder’.
Det er bl.a. arrangementer som dette,
der giver Etnisk Ung mulighed for at
inddrage deres praktiske erfaringer
og faglige kompetencer i det politiske
fokus og i den generelle forståelse af
problematikken.

feret med mistro eller anser en hændelse for at være for ”spektakulær” til,
at man vil tro på den, og af den grund
nægter at optage anmeldelse. Vi vil
gerne understrege over for politiet, at
der findes virkelige hændelsesforløb,
som langt overgår fantasien, og som
for alt i verden ikke må kategoriseres
som udslag af fri fantasi, beruselse
eller psykisk sygdom. Fordomme må
aldrig stå i vejen for optagelse af an-

Bedre vilkår for voldtægtsofre

I LOKK er vi meget optagede af
voldsudsattes rettigheder, og vi hilste
derfor indholdet af justitsministerens
lovforslag om bl.a. skærpelse af straffen for voldtægt i efteråret 2015 velkomment.
I forbindelse med lovforslagets høringssvar kom vi med en række anbefalinger til fremtidige initiativer på området. Vi anbefalede flere landsdækkende holdningsbearbejdende kampagner med det simple budskab, at det
altid og alene er gerningsmanden, der
bærer ansvaret for sine handlinger,
hvad enten det er vold, voldtægt eller
øvrige seksuelle overgreb. Vi opfordrede derudover til, at forurettede udsat for seksuelle overgreb får tilknyttet
en fast kontaktperson hos politiet, og
at der er klare retningslinjer for, hvilke
medarbejdere der behandler sådanne
sager, samt at der skal strammes op på
politiets procedurer vedr. automatisk

Det første møde hos politiet er afgørende for et videre sagsforløb, når en
kvinde anmelder vold og voldtægt. Vi
erfarer fra kvinderne på krisecentrene
desværre et problem med politifolk, der
nægter at optage anmeldelser om voldtægt. LOKK var i 2015 indbudt til møde
med justitsminister Søren Pind for at
sætte fokus på, hvordan anmeldelsestilbøjeligheden i voldtægtssager kan
højnes, og hvorledes politiets håndtering af sagerne kan forbedres, så ofrene
ikke lider et sekundært overgreb i den
situation, og så kvinder ikke afskrækkes
fra at tage kontakt til politiet.
På mødet opfordrede vi bl.a. til, at
politifolk i højere grad efteruddannes
i håndtering af sager om voldtægt. Det
vil være med til at sikre, at der opnås
større viden om volden og dens konsekvenser. Vi hører til tider beretninger
om, at politiet møder voldtægtsof-

meldelse af voldtægt.

Fordomme må
aldrig stå i vejen
for optagelse af
anmeldelse af
voldtægt.

beskikkelse af bistandsadvokat – som
allerede i dag er et retskrav.
I LOKK glæder vi os over, at justitsministeren sætter fokus på området
og ser frem til samarbejdet om en
bedre indsats for voldtægtsofre.
Du kan læse høringssvaret i sin
fulde længde på vores hjemmeside
LOKK.dk.

Retshjælp i sager om børnebortførelse
Internationale børnebortførelser er
på alle måde en frygtelig og ulykkelig
situation for alle de involverede. Det
efterlader den tilbageværende forælder i stor desperation, og med et
berettiget ønske om at modtage mest
mulig hjælp fra de danske myndigheder i forhold til hjemgivelse af barnet.
I efteråret 2015 hilste vi derfor Social- og Indenrigsministeriets forslag
om ændring af lov om international
fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. meget velkomment.
Blandt de foreslåede ændringer,
der styrker ordningens mål om at
opnå retshjælp til hjemgivelse af det
bortførte barn, vil den eksisterende
bestemmelse om retshjælp i børnebortførelsesloven blive udvidet. Det
indebærer, at den nuværende retshjælp til handlinger af retlig karakter
udvides til også at omfatte rimelige
udgifter til konfliktmægling. Konfliktmæglingen vil også kunne lade sig gøre
i privat regi uden myndighedernes indblanding, ligesom det også indbefatter
konfliktmægling rettet mod en udvidet personkreds. Dette kan fx være
hensigtsmæssigt i sager, hvor barnet
bortføres til ikke-vestlige lande, hvor
der ofte ikke er et konventionssamarbejde.
Vi er i LOKK er positive over for den
udvidede mulighed for retshjælp til
mægling. Vi har dog foreslået, at der
samtidig indføres en ordning, der giver en form for godkendelse af og »
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fører tilsyn med den konfliktmægling, der kan søges retshjælp til, og
som alene foregår i privat regi. Dette
således at man sikrer sig, at kvaliteten
af konfliktmæglingen er på et højt fagligt niveau og ikke gennemføres af fx
tilfældige privatpersoner. Dette mener vi er vigtigt at understrege, idet
en ukvalificeret mægling i privat regi
ellers kan komme til at stå som garant
for en aftale, der kan blive meget svær
at ændre, netop fordi det på papiret
kommer til at fremstå, som om sagen
er givet de optimale muligheder.

Forældremyndighed
– til barnets bedste
I de sager, hvor den ene forælder slår
den anden forælder ihjel, er der ofte
en forhistorie med vold i familien. En
forhistorie, som vi mener, er særdeles
væsentlig at inddrage i Statsforvaltningens sagsoplysning, når der efterfølgende skal træffes afgørelser efter
forældreansvarsloven.
I LOKK er vi derfor begejstrede for,
at Social- og Indenrigsministeriet i efteråret 2015 fremsatte et lovforslag,
der med de foreslåede lovændringer
t ydeliggør forældreansvarslovens
grundprincip om, at alle afgørelser
skal træffes til barnets bedste.
Vi har afgivet høringssvar på lovforslaget. Heri bifalder vi, at den efterlevendes lovbestemte fortrinsstilling
som forældremyndighedsindehaver
udgår af lovgivningen, når der fremadrettet skal tages stilling til forældremyndighed efter en forælders død.
Ligeledes bifalder vi, at Statsforvaltningen fremadrettet i alle tilfælde,
hvor den efterlevende forælder har
slået den anden forælder ihjel, skal efterprøve, hvad der er bedst for barnet
i relation til placering af forældremyndigheden.
Vi har i vores høringssvar foreslået,
at det i vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl nøje beskrives,
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at alle fremsatte påstande om vold i
familien undersøges til bunds.
Endvidere har vi foreslået, at Statsforvaltningen i alle tilfælde, hvor barnets afdøde forælder har haft et ophold på et kvindekrisecenter, indhenter krisecentererklæring til belysning
af barnets perspektiv. Dette er fordi,
vi fra forskningen ved, at det er ligeså
skadeligt for et barn at have overværet
eller overhørt vold mod andre i familien som selv at have været udsat for
den pågældende vold.
Ovenstående viden anses af LOKK
for særdeles relevant at inddrage i
sagsbehandlingen. Her skal alle relevante forhold nemlig belyses med henblik på at afgøre, hvad der er til barnets bedste i relation til afgørelsen om
placering af forældremyndigheden,
når den ene forælder er afgået ved
døden. Dette er særligt relevant i de
sager, hvor den efterlevende forælder
har slået den anden forælder ihjel.

Bestyrelse
Formand Birgit Søderberg, forstander på Kvindehjemmet
Næstformand Birgitte Bruun, frivillig rådgiver på Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Bestyrelsesmedlem Karin Houmann, leder på Holstebro Krisecenter
Bestyrelsesmedlem Jacob Lindegaard Knudsen, leder på Krisecenter Odense
Bestyrelsesmedlem Maria Søndergaard, frivillig på Ringsted Krisecenter
Eksternt bestyrelsesmedlem Lise Von Seelen, medlem af Det Etiske Råd og fhv. folketingsmedlem
Eksternt bestyrelsesmedlem Pia Deleuran, advokat og mediator
1. suppleant Leif Aarup, frivillig på Fredericia Krisecenter

Sekretariat
LOKK ledes af sekretariatschef, Ditte Wenzel og souschef, Maria Stetter Rubin. Der er 21 ansatte i sekretariatet.

I efteråret 2015
hilste vi Social- og
Indenrigsministeriets forslag om
ændring af lov
om international
fuldbyrdelse af
forældremyndighedsafgørelser
mv. meget
velkomment.
Ditte Wenzel, sekretariatschef i LOKK.

Maria Stetter Rubin, souschef i LOKK.
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Medlemmer
Hovedstaden
Danner
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Frederiksværk Krisecenter
Hellerup Krisecenter
Hillerød Kvindecenter
Klostermosegård
Krisecentret Røntofte
Kvindehjemmet
Kvindehuset i Lyngby
Kvindekrisecenter Bornholm
Reden International

Midtjylland
Herning Krisecenter
Holstebro Krisecenter
Horsens Krisecenter
Randers Krisecenter

Silkeborg Krisecenter
Viborg Krisecenter
Aarhus Krisecenter

Nordjylland
Frederikshavn Krisecenter
Hjørring Krisecenter
Hobro Krisecenter
Krisecenter for Kvinder, Aalborg

Sjælland
Hanne Mariehjemmet
Hera Døtrenes Krisecenter
Herfølge Krisecenter
Holbæk Krisecenter Medusa
Krisecenter Hjemmet
Lolland Krisecenter
Næstved Krisecenter

Ringsted Krisecenter
Roskilde Kvindekrisecenter

Syddanmark
Fredericia Krisecenter
Haderslev Krisecenter
Kolding Krisecenter
Krisecenter Odense
Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter,
Esbjerg
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter
Vejle Krisecenter
Aabenraa Krisecenter

Hemmelig adresse
Rosenly
RED-Safehouse

Kontakt
LOKK

Den nationale hotline

For æresrelaterede konflikter

c/o 3F, Kampmannsgade 4
1790 København V
sekretariat@lokk.dk
32 95 90 19

70 20 30 82
– for voldsudsatte i nære relationer,
pårørende og fagfolk

Etnisk Ung – hotline for unge:
70 27 76 66
Etnisk Ung – forældrerådgivning:
70 27 03 66
Etnisk Ung – for fagfolk:
32 95 90 19

Juridisk rådgivning
lokk.dk
etniskung.dk
etniskeforaeldre.dk

jr@lokk.dk
32 95 90 19
– for voldsudsatte i nære relationer,
pårørende og fagfolk

Følg os på facebook
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