Pressemeddelelse 31. marts 2019
LOKK, Landsorganisation af Kvindekrisecentre, har lørdag og søndag afholdt Generalforsamling og Landsmøde med fokus på aktuelle ændringer i den familieretlige praksis, kriminalisering af psykisk vold og den
handlingsplan, Udenrigsministeriet har udgivet om bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer.
LOKK og LOKKs medlemmer fandt, at handlingsplanen, der er udarbejdet i forbindelse med den vedtagne
lovændring omkring kriminalisering af psykisk vold, fremstår visionsløs og politisk og ressourcemæssigt underprioriteret.
De få initiativer, der er nævnt i handlingsplanen, er vigtige, men de er alle sat i gang inden handlingsplanens
udformning. Det betyder, at de meget få ressourcer, der er sat af til at belyse og bekæmpe fysisk og psykisk
vold i nære relationer, allerede er brugt. Kun få ministerier har samarbejdet om udarbejdelsen af handlingsplanen, som har en tidsramme på tre år. Det er påfaldende, at den ikke er økonomisk forankret i Finansloven, men finansieret med SATS-puljemidler, som udløber her i 2019. Det er et stort problem, at voldsområdet ikke får tilført flere midler i forbindelse med en kriminalisering af psykisk vold og LOKK finder den prioritering bekymrende.
LOKK og LOKKs medlemmer er overbeviste om, at hvis vi gør lovgivningen mere klar, hvis vi justerer organiseringen af samarbejdet og hvis vi foretager specifikke investeringer, så kan vi gøre en langt større forskel for
kvinder og børn udsat for vold. Det er vi forpligtet til – fordi vi kan se behovet og faktisk kan ændre på det.
I LOKK har vi et forslag til en vision, som er todelt.
Første del omhandler kommunens koordinerende rådgivning, som kvinder, der har taget ophold på krisecentre, er berettiget til, jf. § Servicelovens § 109 stk. 7. Denne paragraf trænger til et grundigt eftersyn. En rundspørge blandt krisecentre tegner et billede af, at området sejler i kommunerne, idet ordningen fungerer vidt
forskelligt, er fraværende i adskillige kommuner og der er et hul i lovgivningen, som betyder, at hjælpen til
kvinder og børn sker for sent. Vi har i dag ikke et klart og struktureret efterværn, men det skal vi skabe.
Vi anbefaler en kvalificering og en standardisering af § 109 stk. 7, da ordningen er mangelfuld og underprioriteret og ofte ikke understøtter voldsudsatte kvinder i at fastholde et liv uden vold efter endt krisecenterophold. Vi ønsker et udviklingsarbejde, der reviderer ordningen og hvor der bliver udarbejdet en definition, der
tydeliggør kommunens forpligtelse og indholdet af den koordinerende rådgivning, så det bliver klart, hvad
der sker og hvornår. LOKK og LOKKs medlemmer understreger desuden, at voldsudsatte kvinder skal have
ret til psykologhjælp under et krisecenterophold samt et efterværnstilbud efter endt krisecenterophold. De
er vigtige led i en handlingsplan til at bekæmpe fysisk og psykisk vold.
Anden del handler om at sikre ambulante rådgivningstilbud til kvinder, der bliver udsat for både psykisk og
fysisk vold. En lovændring om kriminalisering af psykisk vold er et nødvendigt tiltag for bekæmpelse af vold,
men ændringen kan ikke stå alene. 3,9 procent af alle kvinder i Danmark har været udsat for psykisk partnervold inden for en etårs periode. Den nye lovændring vil ændre både den strafferetlige praksis og bryde tabuet omkring psykisk vold. Derfor er der et stort behov for tilbud, der kan møde dette behov hos voldsudsatte og hjælpe dem til at bryde med volden. Der er brug for ambulante rådgivningstilbud, som kvinder kan
opsøge meget tidligere i processen, før volden eskalerer og bliver livsfarlig. LOKK og LOKKs medlemmer finder det nødvendigt, at de kvinder, der tager ophold på krisecentre, tilbydes psykologbehandling under og
efter opholdet. I dag har kvinderne ingen adgang til psykolog. Det er et kæmpe problem.
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Der er allerede krisecentre og kommuner, der er frontløbere på denne udvikling. Randers, Ringsted og Danners krisecenter indgår i et fælles projekt ”Sig Det Til Nogen”. Det er et ambulant rådgivningstilbud, der startede i september 2018. Medusa krisecenter i Holbæk har flere års erfaring med ambulant rådgivningstilbud.
Holstebro Krisecenter har i samarbejde med Struer, Holstebro og Lemvig kommuner indgået et visionært og
givende samarbejde om at opstarte ambulante rådgivningstilbud finansieret af de pågældende kommuner.
Fælles for disse tilbud er, at de viser positive resultater: Kvinders trivsel øges, volden falder og kvinderne udvikler sig positivt. Den forebyggende indsats; krisecenterarbejdet, efterværnstilbud samt uddannelse og opkvalificering af frontpersonale er alle nødvendige tiltag i bekæmpelsen af psykisk og fysisk vold. Det bør vi
investere i og udbrede til hele landet.
Handlingsplanen rummer en ligestillingsmæssig udfordring. Vi er glade for et større fokus på vold mod
mænd, men vi savner en kønsbalanceret frem for en kønsneutral tilgang. 4 ud af 100 kvinder bliver udsat for
psykisk vold i nære relationer. For mænd er det 1 ud af 100. Der er en kønsmæssig slagside – også hvad angår psykisk vold. Balancen er skæv og vi ønsker en konstruktiv dialog om at styrke både tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere, men det er afgørende, at proportionerne er balanceret for at komme volden til livs.
For yderligere information, kontakt venligst formand for LOKK, Niels Christian Barkholt på 51 52 07 59.
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