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4 LOKK årsberetning 2014

Forord

Du sidder med LOKKs årsberetning i hånden. Det er en 
beretning om vold mod kvinder og børn, men det er 
også en beretning om det arbejde, der gøres for at støt-
te de kvinder og børn, der udsættes for vold og om det 
arbejde, der gøres for at eliminere denne vold.

LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre - er pa-
raplyorganisation for 41 af landets kvindekrisecentre. 
På kvindekrisecentrene er det vores fornemste opgave 
at tage imod voldsudsatte kvinder med og uden børn og 
yde omsorg og støtte og hjælpe dem frem mod et liv fri 
for vold. 

Det er en vigtig samfundsmæssig opgave, og det er en 
opgave,  vi har udført i over 30 år, siden de første kvin-
dekrisecentre opstod ud af kvindebevægelsen. En op-
gave som nu er hjemlet i lov om social service, og som 
vi er stolte af at tage på os - både på de enkelte kvinde-
krisecentre, som gør en helt uvurderlig indsats, og i 
LOKKs sekretariat.

I LOKK har formuleret, at vi er sat i verden for at elimi-
nere mænds vold mod kvinder og børn. At vi er sat i 
verden for at afbøde skadevirkningerne af mænds vold 
mod kvinder og børn. Det er vores kernefokus (som un-
derstøttes af § 109 i Serviceloven samt den ratificerede 
Istanbulkonvention), og det ønsker vi at fastholde - gan-
ske enkelt fordi det er det altovervejende og største pro-
blem, når vi taler om vold , køn og ligestilling.

Mænd bliver også udsat for vold i familien, og der kan i 
nogle familier være tale om gensidig vold. Det er derfor 
relevant, at den nationale handlingsplan mod vold i fa-
milien og nære relationer, som regeringen lancerede i 
sommeren 2014, sætter ind over for denne vold med nye 
undersøgelser og tilbud om hjælp og støtte. 

Men det er et faktum, at langt flere kvinder end mænd 
udsættes for vold i nære relationer - også ofte for gro-
vere vold, ligesom undersøgelser viser, at de voldsud-
satte mænd i mange tilfælde  udsættes for vold fra andre 
mænd (homoseksuelle forhold). LOKK finder det derfor 
bekymrende, at handlingsplanen har et så svagt fokus 
på de voldsudsatte kvinder og børn og et så stærkt fo-
kus på voldsudsatte mænd, gensidig vold, stalking mv. 
Uagtet at LOKK ønsker, at indsatsen mod vold i nære re-
lationer udvikles og gives nye eller andre perspektiver, 
så vil et skævt fokus i forhold til proportionerne i proble-
merne kunne betyde, at vi mister hovedproblemet af 
syne. 

LOKK har i år vundet udbuddet af en udvidet national 
hotline samt en juridisk rådgivning til alle voldsudsatte 
i nære relationer. Det betyder, at LOKK fremover skal 
rådgive såvel voldsudsatte mænd som kvinder og hen-
vise dem til andre relevante tilbud. Det gør vi i samar-
bejde med en lang række organisationer på området, 
som bl.a. beskæftiger sig med vold mod mænd, stalking-
udsatte, gensidig vold, behandling til voldsudøvere osv. 
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Birgit Søderberg 
LOKKs formand 

Det er et udviklingsarbejde, vi ser meget frem til.

I LOKK har vi i år haft øget fokus på de metoder, vi arbej-
der efter på krisecentrene, og på hvordan vi kan synlig-
gøre og dokumentere effekten af vores arbejde. De nye 
Sociale Tilsyn og den kommende evaluering af kvinde-
krisecentrene er med til at sætte fokus på disse områ-
der. I LOKK følger vi udviklingen og drøfter den indgå-
ende. Både fordi vi gerne vil være på forkant med ud-
viklingen, og fordi vi ønsker at forholde os kritiske og 
realistiske til, på hvilket niveau vi rent faktisk er i stand 
til at levere effektmålinger, der er valide. Vi hopper ikke 
med på en vogn, hvor alt skal måles og vejes. Især ikke 
for de kvinder, som har meget korte ophold på kvinde-
krisecentrene, bl.a. fordi nogle kommuner hjemtager 
kvinderne for tidligt, inden de er klar til at klare sig på 
egen hånd og ikke har fået bearbejdet volden.

Derfor kæmper vi også fortsat for et efterværn, der ud-
springer fra kvindekrisecentrene, og som bliver hjem-
let i lov om social service, så vi kan følge kvinderne efter 
opholdet på kvindekrisecenter og give dem den støtte, 
de har brug for i en længere periode. På samme måde 
arbejder vi fortsat for ambulant, fremskudt rådgivning 
på kvindekrisecentrene, fordi vi har en helt unik eks-
pertise i at rådgive voldsudsatte kivinder, og fordi ikke 
alle kvinder har brug for ophold hos os. 

Jeg har i 2014 været rundt og besøge kvindekrisecen-
trenes regionale ledernetværk og nogle af bestyrelser-
ne, for at understøtte dialogen, fællesskabet og sam-
menholdet i en landsdækkende forening. Vi har haft 
gode drøftelser, og jeg kan med glæde konstatere, at 
kvindekrisecentrene står sammen om det kvindepoliti-
ske grundlag og vores kerneydelse. Kvindekrisecen-
trene er professionelle og godkendte tilbud, der leverer 
professionelle og godkendte ydelser til voldsudsatte 
kvinder og børn, samtidig med at vi udgør en mangfol-
dighed af tilbud med hver vores unikke egenart og spe-
cifikke regionale udfordringer.

Det er min vision for LOKK, at vi forbliver den organisa-
tion, der bevarer fokus på voldsudsatte kvinder og børn, 
og vedvarende sætter volden på den politiske dagsor-
den. Samtidig skal vi forblive kendte for vores nuance-
rede og brede forståelse af og tilgang til volden, vores 
humanisme og vores faglighed. Jeg kan stå inde for, at 
kvinder, børn, kommuner, ministerier, regering og alle 
vores samarbejdspartnere trygt kan række ud efter os, 
når der er brug for os.

LOKK takker alle vores samarbejdspartnere i 2014 og 
ser frem til det fortsatte samarbejde i 2015.

Vi hopper ikke med på en vogn, hvor alt  
skal måles og vejes. Især ikke for de kvin-
der, som har meget korte ophold på kvin-
dekrisecentrene, bl.a. fordi nogle kommu-
ner hjemtager kvinderne for tidligt, inden 
de er klar til at klare sig på egen hånd og 
ikke har fået bearbejdet volden.
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LOKKs bestyrelse arbejder ud fra et kvinde-

politisk grundlag på at støtte kvindekrisecen-

trenes arbejde. Bestyrelsen har i det forløbne 

år haft fokus på behovet for efterværn og am-

bulant rådgivning, det nye sociale tilsyn og en 

række lovændringer, der har betydning for 

kvinder og børn udsat for vold.  

Birgit Søderberg genvalgt som formand             
på generalforsamling.
På generalforsamlingen i marts 2014 blev Birgit Søder-
berg genvalgt som formand for LOKK. Hun vil fortsat ar-
bejde for, at LOKK udvikler sin rolle som dagsordensæt-
tende og debatskabende, når det handler om vold mod 
kvinder og børn. Hun lægger vægt på bl.a. krisecentre-
nes visitationsret som grundlaget for at yde den bedste 
støtte og rådgivning til kvinder og børn udsat for vold. 
Samtidig finder hun det væsentligt at arbejde for faglig 
udvikling frem mod mere professionelle krisecentertil-
bud kombineret med frivillige kræfter. Det sker blandt 
andet ved fortsat at arbejde for realiseringen af den 
Grundpakke, som krisecentrene har vedtaget som mål-
sætninger for deres professionelle og faglige standard. 

På de interne linjer har Birgit Søderberg fokus på, at kri-
secentrene bliver ved med at drøfte og have fokus på 
det kvindepolitiske grundlag, som også er en del af vo-
res vedtægter. På årets generalforsamling blev det 
blandt andet diskuteret, hvad der er årsagerne til vold 
mod kvinder, herunder køn, ligestilling, samfundsmæs-
sige og sociale faktorer

LOKKs Bestyrelse
LOKKs bestyrelse har også i 2014 haft et år med mange 
emner på dagsordenen, hvoraf her blot skal nævnes 

nogle af de centrale temaer, som har været drøftet. I ja-
nuar 2014 kom Rigsrevisionens beretning om kvinde-
krisecentrene, hvor revisionen kritiserede kommuner-
ne for ikke at leve op til deres forpligtelse til at støtte 
kvinder og børn på kvindekrisecentrene. Men samtidig 
kom også en kritik af, at krisecentrene ikke informerede 
kommunerne, når en kvinde bliver optaget. Bestyrelsen 
har i den forbindelse bl.a. henvist til, at det fremgår som 
en anbefaling i LOKKs Grundpakke, at kommunerne 
orienteres senest tre dage efter, at en kvinde er optaget. 
Efterfølgende er dette blevet fremsat som et lovforslag, 
hvilket LOKK kan bakke op om.

Bestyrelsen har også haft fokus på de nye sociale tilsyn. 
LOKK blev desværre ikke inviteret ind til det forudgå-
ende arbejde med bl.a. at opsætte mål for arbejdet på 
krisecentrene. Det har været en af de udfordringer, til-
synsbesøgene viste, at man ikke kan måle på, om kvin-
derne f.eks. kommer i beskæftigelse,da det ikke er en 
del af vores opgave at få kvinderne i beskæftigelse. Vi 
håber på en konstruktiv dialog med tilsynene i det kom-
mende år, hvor nogle af de børnesygdomme, der har 
været, kan blive rettet op. Tilsynene har været med til at 
sætte fokus på vores metoder, og hvordan vi dokumen-
terer vores arbejde. Bestyrelsen mener, vi kan vores 
kram ude på krisecentrene, men vi skal blive skarpe på 
at kunne beskrive vores metoder, og hvor de fører hen. 
Uden at falde i den grøft, hvor vi tror, at alt kan måles 
med en lineal eller vejes på en vægt, for det kan man 
ikke med vores arbejde. Bestyrelsen anbefaler derfor 
decideret forskning efter anerkendte metoder, hvis vi 
skal måle ordentligt på vores arbejde – og fokus på, at 
vores overordnede mål er, at kvinderne og deres børn 
opnår et liv uden vold.

I samme åndedrag kan nævnes, at bestyrelsen flere 
gange har drøftet de spørgeskemaer fra Socialstyrel-

Formand, bestyrelse og 
arbejdsgrupper
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Gode fysiske rammer er 
vigtige for de voldsudsatte 
kvinder og børn på landets 
kvindekrisecentre.
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Formand, bestyrelse og arbejdsgrupper

sen, der danner grundlag for LOKK-statistikken. Besty-
relsen anser det for overordentlig vigtigt, at vi er om-
hyggelige med at få skemaerne udfyldt og afsendt. Der-
med opsamles dokumentation og vigtig viden om vores 
arbejde, og det giver et godt og nødvendigt afsæt for 
videreudvikling af vore indsatser. 
   
Bestyrelsen har været inde over et par lovforslag, som 
har været i høring. Det gælder bl.a. forslag vedrørende 
samarbejdschikane, hvor bestyrelsen lagde stor vægt 
på, at barnets tarv i voldsudsatte familier skal i fokus. 
Desuden har der været forslag om ny udvidet familie-
rådgiverordning, hvor bestyrelsen bl.a. satte spot på, at 
lovforslaget ikke redegør for, hvordan de eksisterende 
problemer med familierådgiverordningen skal løses, 
hvilket også fremgår af LOKKs høringssvar.

Bestyrelsen har drøftet det fortsatte behov for at få efter-
værn og ambulant rådgivning ind i lov om social ser-
vice og vil fortsat arbejde på det. Bestyrelsen er også 
enig om, at LOKK skal byde ind på de relevante opga-
ver, der vil blive udbudt som følge af den nationale 
handlingsplan mod vold i nære relationer.

Endelig har bestyrelsen drøftet Grundpakken og krise-
centererklæringerne, og bestyrelsen vil fremsætte for-
slag om revision af begge.

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at LOKK er en saglig 
og seriøs samarbejdspartner i forhold til myndigheder, 
embedsværk, politikere og medier - en partner som 
der er respekt omkring, og som man naturligt vender 
sig til, når man beskæftiger sig med vold i nære relatio-
ner. Derfor ønsker bestyrelsen at fortsætte og styrke 

LOKK Generalforsamling 2014.
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denne del af LOKKs arbejde i det kommende år. Samti-
dig anser bestyrelsen det for afgørende, at der er et tæt 
samarbejde med andre NGO’er på området, hvorfor 
bestyrelsen også bakker op om en intensiveret indsats 
her. 

Videns- og udviklingsgrupper
LOKKs generalforsamling nedsætter hvert år videns- 
og udviklingsgrupper, der skal skabe handling og ud-
vikling på særligt udvalgte områder. I 2014 var der tale 
om følgende grupper: Børnegruppen, Statistikgruppen, 
Etikgruppen, Arbejdsgruppen vedr. internationalt sam-
arbejde og Socialfaglig Videns- og Udviklingsgruppe. 
Gruppernes arbejdsopgaver fremgår af fig. 1. 

Arbejdsgruppen vedr. internationalt samarbejde fik på 
generalforsamlingen vedtaget en strategi- og hand-

lingsplan. Kernen i strategien er, at LOKK skal søge ind-
flydelse, indsigt og viden via aktiv deltagelse i interna-
tionale netværk som for eksempel Nordiske Kvinder 
mod Vold og WAVE (Women against Violence in Euro-
pe). Gennem aktiv deltagelse i projekter i udlandet kan 
LOKK bidrage til, at danske erfaringer med drift af kri-
secentre og bekæmpelse af vold mod kvinder kommer 
til gavn i udlandet. Endelig skal LOKK arbejde aktivt for 
indflydelse på ratificering og anvendelse af relevante 
internationale konventioner. Gruppen har i 2014 lavet 
anbefalinger til, hvordan LOKK med den danske ratifi-
cering af Istanbul konvention (Europarådets konvention 
om vold mod kvinder) kan styrke krisecentrenes arbej-
de og bekæmpelsen af vold mod kvinder og børn i Dan-
mark.

 

Børnegruppen

Statistikgruppen

Etikgruppen

Arbejdsgruppen 
vedr. internationalt  
samarbejde 

Socialfaglig gruppe

 

Sparringspartner for LOKKs bestyrelse samt sekretariat i forhold til opgaver af 

børnefaglig karakter. Har i 2014 bl.a. arbejdet med børns rettigheder på krise-

centre.

Samarbejder med Socialstyrelsen om udvikling og udgivelse af LOKKs årli-

ge voksen- og børnestatistik.

Revision og modernisering af LOKKs etiske retningslinjer og tydeliggørelse 

af deres status.  

Arbejder med at fastlægge retningslinjer og strategi for LOKKs internatio-

nale engagement med basis i nuværende netværk og projekter.

Undersøge og beskrive de lovgivningsmæssige omkostninger og problema-

tikker, der er i forbindelse med ophold på kvindekrisecentre.

LOKKs Videns og Udviklingsgrupper 

Figur 1
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Under ophold på et Kvinde-
krisecenter står kvinderne 
selv for mange af de praktiske 
gøremål. Det gælder blandt 
andet tøjvask.  
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På LOKK sekretariat har der i 2014 været sær-

ligt fokus på regeringens indsats mod vold i 

familien og i nære relationer, som danner ram-

men for en ny hotline og juridisk rådgivning 

med en bredere målgruppe. Arbejdet med at 

bekæmpe vold mod kvinder og børn har også 

omfattet høringssvar, nye tal fra LOKK statistik-

ken og faglig udvikling.

Ny sekretariatschef
I august tiltrådte cand.scient.pol. Ditte Wenzel som ny 
sekretariatschef i LOKK. Ditte kommer fra en stilling i 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold, hvor hun primært har beskæftiget sig med in-
tegrationspolitik og æresrelaterede konflikter. Som en 
af de første opgaver i LOKK har Ditte bidraget til at sikre, 
at LOKK i regi af den nye nationale handlingsplan mod 
vold i familien og i nære relationer kan videreføre hotli-
ne og juridisk rådgivning til voldsudsatte i nære relatio-
ner.  I løbet af efteråret har Ditte sammen med LOKKs 
formand Birgit Søderberg besøgt flere af landets krise-
centre. Besøg der vil fortsætte fremover. 

Tidligere sekretariatschef Lene Johannesson fratrådte 1. 
august for at gå på efterløn. Lene modtog ved sin fratræ-
delse meget ros for det store arbejde, hun har gjort for 

krisecentre og LOKK i de 6 år, hvor hun har beklædt 
posten.

Hotline og juridisk rådgivning 
LOKKs  sekretariat driver pr. 1. januar 2015 en anonym 
landsdækkende døgnåben hotline og juridisk rådgiv-
ning, der henvender sig til alle voksne, der er udsat for 
vold i familie og i nære relationer. Målgruppen er såle-
des både mænd og kvinder, der udsættes for vold i nære 
relationer, herunder vold i samkønnede relationer, kære-
stevold, gensidig vold, æresrelateret vold, stalking mv. 

Projektet er en del af regeringens indsats mod vold i fa-
milien og i nære relationer – National handlingsplan 
2014-17. Der er således tale om en videreførelse af  
LOKKs tidligere hotline og juridiske rådgivning, men 
med en bredere målgruppe. 

Krisecenter Odense besvarer hotlinen, mens den juridi-
ske rådgivning bliver varetaget af jurister i LOKKs se-
kretariat. Hotlinen yder rådgivning om den voldsudsat-
tes akutte situation, henvisningsmuligheder etc. Den ju-
ridiske rådgivning tilbyder specialiseret juridisk råd-
givning, som knytter sig til det at være voldsudsat i en 
nær relation. Rådgivningen gives til den voldsudsatte, 
fagfolk, pårørende m.v. LOKK vil samarbejde med en 
lang række aktører på området bl.a. via viderehenvis-
ning og undervisning. 

LOKK sekretariat

Ditte Wenzel 
tiltrådte 

1. august som ny 
sekretariatschef 

i LOKK.
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Projektet vil dokumentere antal henvendelser og be-
stemte karakteristika om henvenderen samt oplysnin-
ger vedr. evt. viderehenvisning.

Den eksisterende juridiske rådgivning for voldsudsatte 
kvinder har i 2014 haft 442 unikke henvendelser fra 
voldsudsatte, pårørende og fagfolk omhandlende volds-
udsatte kvinder og deres rettigheder f.eks. vedrørende 
forældremyndighed og samvær, strafferet og socialret 
samt inddragelse af opholdstilladelse, hvis en uden-
landsk familiesammenført kvinde forlader sin voldelige 
partner. Den eksisterende hotline har haft 5642 henven-
delser i 2014.

Høringssvar om samarbejdschikane
LOKK har i 2014 afgivet bemærkninger til en række hø-
ringer over lovændringer mv. af betydning for vores 
område.  Bl.a. afgav vi i oktober 2014 høringssvar til et 
forslag om ændring af bl.a. forældreansvarsloven. For-
målet med ændringerne er at imødegå samarbejdschi-
kane mv.

Generelt synes LOKK, det er positivt med øget politisk 
fokus på området, og LOKK tager naturligvis afstand fra 
alle former for samarbejdschikane.  LOKK må imidlertid 
med bekymring konstatere, at udkastet til lovforslaget 
bygger videre på en forældreansvarslov, der ved sin 
ikrafttrædelse i 2007 og med ændringer i 2012, ikke le-
vede og ej heller forsat lever op til en tilstrækkelig sik-
ring og beskyttelse af de mest udsatte børn. De børn 
der lever i og med vold, misbrug og overgreb. 

Lovforslaget tager udgangspunkt i, at det er godt for 
barnet at have samvær med begge sine forældre. Dette 
er rigtigt i familier, hvor der ikke sker vold, misbrug el-
ler overgreb, men ikke nødvendigvis rigtigt i de famili-
er, hvor dette sker. Lovforslaget har ikke fokus på bar-
nets ret til tryghed og omsorg, men på forældrenes ret 
til deres barn. På krisecentrene oplever vi fortsat, at 
børn udleveres til samvær med en voldelig forælder, 

som hverken har erkendt volden eller modtaget be-
handling. Dette sker, både fordi der lægges vægt på 
forælderens ret til barnet, og fordi bevisbyrden for vol-
den ofte er svær at løfte. Mange sager, hvor der er vold, 
ender derfor aldrig i Statsforvaltningens ”særlige spor” 
for sager, hvor der er vold i familien. Der tages derfor 
ikke hensyn til volden, når samvær fastlægges. 

LOKK har i sit høringssvar lagt stor vægt på, at det er 
afgørende, at der sikres professionel viden og kompe-
tencer i statsforvaltningen i forhold til at visitere til det 
”særlige spor”.  LOKK har desuden påpeget, at enhver 
antydning af vold i familien ikke bør udløse chikanemis-
tanke, men derimod en dybdegående undersøgelse 
foretaget af kompetent personale med viden om vold. 
Desværre er realiteten, at vi alt for ofte oplever, at en 
mor mistænkes for samarbejdschikane, hvis hun fortæl-
ler om vold i hjemmet.

Høringssvar om familierådgiverordning
I december 2014 afgav vi endvidere høringssvar vedr. 
ændring af serviceloven om udvidet styrket indsats for 
kvinder på krisecentre (familierådgiverordningen) 
samt orienteringspligt til kommunen for bl.a. kvindekri-
secentre. Lovforslaget indebærer, at kvindekrisecen-
trene fremadrettet skal orientere kommunen om en 
kvindes optag og udflytning senest efter tre hverdage 
efter henholdsvis optag og udflytning. I LOKKs Grund-
pakke er dette allerede en anbefaling for så vidt angår 
optag, og LOKK har ikke bemærkninger til dette forslag. 
Forslaget indebærer desuden en række ændringer af 
familierådgiverordningen, som erstattes af en indleden-
de og en koordinerende rådgivning. Den indledende 
rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt og 
skal bl.a. skabe kontakt mellem kvinden og rådgiveren. 
Den koordinerende rådgivning kan iværksættes tidli-
gere og ikke først, som nu, ved planlægning af udflyt-
ning. Desuden skal rådgivningen fremadrettet også om-
fatte kvinder uden børn. LOKK ser overordentlig posi-
tivt på disse tiltag.

LOKK sekretariat
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Sekretariat

Kvindekrisecentrene tilbyder 
voldsudsatte kvinder og deres 
børn trygge og gode rammer 
for at bearbejde den vold, de 
har været udsat for.  
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LOKK har i sit høringssvar påpeget en række proble-
mer med den nuværende ordning, der ikke tages højde 
for med det nye lovforslag. Det handler bl.a. om, at ikke 
alle kommuner lever op til deres forpligtelse om at til-
byde familierådgivning, og at det i andre tilfælde kan 
være meget vanskeligt for det enkelte krisecenter at fin-
de frem til familierådgiveren i kommunen. LOKK har så-
ledes påpeget, at det er afgørende, at den enkelte kom-
mune klart har defineret, hvem i kommunen, der vareta-
ger opgaven med rådgivningen. LOKK har endvidere 
påpeget, at det fortsat er meget uhensigtsmæssigt, at en 
kvinde skal skifte rådgiver, hvis hun undervejs i forløbet 
flytter til en anden kommune. Afslutningsvis har LOKK 
påpeget, at den forslåede udvidede rådgivning ikke er 
tilstrækkelig. Kvinderne har i høj grad behov for rådgiv-
ning og støtte i længere tid. LOKK anbefaler derfor på 
det kraftigste et egentligt efterværn, som tilbydes fra og 
af kvindekrisecenteret.

Det sociale tilsyn
2014 var ligeledes året, hvor den nye tilsynsreform på 
socialområdet trådte i kraft. og de fem nye socialtilsyn 
så dagens lys. Det har vi alle mærket rundt om på krise-
centrene. Ved lov om socialtilsyn gennemførtes grund-
læggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet 
med de sociale tilbud m.v. med henblik på, at der stilles 
højere krav til den faglige kvalitet af de tilbud, som hu-
ser de mest udsatte borgere, og at der sikres en større 
professionalisme samt uafhængighed i tilsynet.

Som følge af Tilsynsreformen forventer LOKK fremad-
rettet bl.a. et øget fokus fra Socialtilsynet på kvindekri-
secentrenes metoder, effektmåling samt dokumentation, 
idet metoder og resultater indgår som et tema i den nye 
kvalitetsmodel, som bl.a. kvindekrisecentrene (re)god-
kendes på baggrund af. I LOKK afholdte vi den 28. 
august 2014 blandt vores medlemmer et endagssemi-
nar om bl.a. Socialtilsynet, hvor både krisecenterledere 
og socialfaglige medarbejdere deltog.

LOKK sekretariat
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Nyt fra LOKKs årstatistik
2005 kvinder og 1.976 børn havde i 2013 ophold på et 
Kvindekrisecenter. Her blev de i gennemsnit 57 dage 
for at være i sikkerhed, bearbejde volden og forberede 
et liv uden vold. Med LOKKs årsstatistik for 2013 blev 
der sat fokus på kvindernes beskæftigelse og uddan-
nelse. Kun 23 % af de kvinder, der var på krisecenter 
var i beskæftigelse mod 62 % i befolkningen generelt. 
48 % af kvinderne havde grundskolen som længste ud-
dannelse mod 23 % i befolkningen som helhed. Det er 
en klar indikator for, at kvinder, der kommer på krise-
center, har yderlige udfordringer, ud over volden, end 
kvinder i befolkningen generelt. Krisecentrene tilbyder 
omsorg og støtte til kvinderne, mens de opholder sig på 
krisecentret, men lovgivningen åbner ikke mulighed for 
systematisk at støtte kvinderne efterfølgende. Her er det 
kommunerne, der skal tilbyde støtte og vejledning fra 
en familierådgiver til kvinder med børn. Men det funge-
rer af forskellige grunde kun for ca. 36 % af kvinderne. 

Interne seminarer
LOKK har også i 2014 afholdt en række interne semina-
rer. Lederseminaret, det socialfaglige seminar og bør-
neseminaret giver de ansatte på landets krisecentre an-
ledning til at mødes til vidensdeling, sparring og faglig 
udvikling. I 2014 var der på alle tre seminarer fokus på 
hjerneforskning, og , hvad der sker, når kvinder udsat 
for vold udsættes for situationer, der virker re-traumati-
serende, hvordan man som kontaktperson kan afhjælpe 
dette, og hvordan vold påvirker børns hjerner. På leder-
seminaret blev der desuden arbejdet med, hvordan 
man kan arbejde med metoder, måling og effekt i det 
sociale arbejde samt pressehåndtering.

Kvindekrisecentre har 
gode rammer for leg 
og trivsel for de ca. 
2.000 børn, der hvert 
år er på krisecenter 
med deres mor som 
følge af vold i hjemmet.
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For kvinder og børn, der må forlade hjemmet 

på grund af vold, er det helt afgørende, at de 

har mulighed for at komme i sikkerhed og få 

professionel hjælp og rådgivning. Det er der-

for positivt, at flere krisecentre i de senere år 

har fået bedre fysiske rammer, og at et nyt kri-

secenter er åbnet i Holbæk. Støtte fra fonde til 

psykologbistand, arbejdet med børn, reetab-

lering og ferieophold er af stor betydning for 

krisecentrenes arbejde.

Nyt krisecenter i Holbæk
Krisecentrene i LOKK udgør samlet et landsdækkende 
tilbud til kvinder og børn udsat for vold. Men enkelte 
steder er der langt til nærmeste krisecenter. Det har 
blandt andet været tilfældet i Holbæk, men efter flere 
års indsats kunne foreningen Medusa - Et liv uden vold 
den 15. august 2014 åbne dørene for et nyt kvindekrise-
center. Holbæk Krisecenter Medusa er centralt belig-
gende i Holbæks gamle retsbygning med udendørs ud-
foldelsesmuligheder og hyggelige stemningsfulde lo-
kaler. Foreløbigt er der plads til 6 kvinder med børn, og 
fra åbningen og frem til årsskiftet har der stort set været 
fuld belægning. Den daglige drift er baseret på ansat 
personale og frivillige, der hjælper med vagtelefonen, 
vagter, fællesspisning, arrangementer og aktiviteter for 
beboerne og deres børn. Foreningen Medusa - et liv 
uden vold fik Holbæk Erhvervsforums Iværksætterpris 
2014 for initiativet med etablering af et krisecenter. For-
eningen har siden 2009 tilbudt ambulant og gratis ano-
nym rådgivning, mentorforhold og netværksgrupper til 
voldsudsatte kvinder. De aktiviteter fortsætter som et 
supplement til krisecenterets arbejde og som en gene-
rel indsats for forebyggelse og afhjælpning af partner-
vold i Holbæk og Odsherred. 

Jubilæum i Fredericia og Frederikshavn
Mange danske kvindekrisecentre blev etableret i slut-
ningen af 70’erne og begyndelsen af 80’erne som et re-
sultat af kvindebevægelsen, der for alvor satte fokus på  
kvinder, der blev udsat for vold i hjemmet.  Det betyder, 
at flere krisecentre i disse år kan fejre jubilæum. Det er 
hver gang en fejring af de lokale ildsjæle, frivillige og 
engagerede medarbejdere, der vedholdende har bi-
draget til at etablere, drive og udvikle det enkelte krise-
center. I januar kunne Fredericia Krisecenter fejre 30 
års jubilæum, og i oktober kunne Frederikshavn Krise-
center fejre 30 års jubilæum.  

Kvindekrisecentre

I august kunne Holbæks Krisecenter Medusa, slå dørene op for 
første gang. Snorene blev klippet af Holbæks borgmester Søren 
Kjærsgaard og Odsherreds 2. viceborgmester Morten Egeskov. 
Krisecentret har plads til 6 kvinder med børn, og der har været 
fuld belægning siden åbningen.



17LOKK årsberetning 2014

Psykologbistand
Psykologbistanden til kvinder udsat for vold er et væ-
sentligt element, når det handler om at bearbejde vol-
den og komme videre til et liv uden vold. Det er derfor 
meget positivt, at LOKK i en forsøgsordning i samarbej-
de med Socialstyrelsen kan tilbyde afklarende psyko-
logsamtaler til alle kvinder, der kommer på krisecenter.  
Af de ca. 2.000 kvinder, der fraflyttede et krisecenter i 
2014, tog 637 imod tilbuddet om samtaler. Siden forsø-
gets start har 1.477 benyttet sig af tilbuddet. Ordningen 
rummer også mulighed for at betale for tolkning til sam-
talerne. Ordningen fortsætter til udgangen af 2015. 

Bedre fysiske rammer
De fleste krisecentre blev startet af frivillige kvinder i 
bygninger, der ikke altid var velegnet til at drive krise-
centre. Med årene er bygningerne blevet mere nedslid-
te. Da der samtidig er kommet højere standarder for de 
fysiske rammer for botilbud, er det positivt, at flere kri-
secentre inden for de senere år enten er blevet renove-
ret eller er flyttet til mere velegnede bygninger. Senest 
er Kolding Krisecenter flyttet ind i en ny bygning med 
mere plads, lys og luft. Det er fint illustreret i denne års-

beretning, hvor mange billeder er taget i de ny rammer. 
Ringsted Krisecenter har gennemført et haveprojekt, 
der har skabt bedre rammer for at være udenfor for bå-
de kvinder og børn.

Spies Fonden
Spies Fonden yder tilskud til psykologbistand til krise-
ramte kvinder ud over det antal timer, som det offentlige 
er pligtige til at yde. Spies Fonden har i 2014 hjulpet 165 
kvinder til at få 5-10 timers psykologsamtaler. Denne 
hjælp spiller en stor rolle for kvinderne på krisecentre-
ne, da psykologsamtalerne kan være et værktøj til at få 
det bedre psykisk efter at have været udsat for vold.

Egmont Fonden
Egmont Fonden har igen i 2014 hjulpet mange kvinder 
og deres børn, som har få midler, når de skal flytte i 
egen bolig. Egmont Fonden yder med projektet ”En 
håndsrækning” støtte til kvinder med børn til basalt 
indbo, computer til brug for uddannelse eller skolegang 
samt fritidsaktiviteter for børnene. I 2014 har 202 kvin-
der med 393 børn fået støtte fra fonden. Støtten skal 
hjælpe kvinden og hendes børn, når de skal reetablere 
sig efter krisecenterophold og i gang med en tilværelse 
fri af vold. I den forbindelse er det bl.a. vigtigt at have 
fokus på, at børnene får et liv, der ligner andre børns liv 
med f.eks. fritidsaktiviteter, hvor man kan skabe ven-
skaber og have et børnefrirum.

Feriefonden
Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte til, at kvinder 
med børn kan komme på ferie, mens de er på kvinde-
krisecenter. Mange af familierne har ikke været på ferie 
i mange år, og det betyder meget for dem, at kunne kom-
me lidt væk fra dagligdagen og give børnene en ferieop-
levelse. I 2014 har 64 kvinder og 121 børn været afsted 
på ferie. 

Ringsted Krisecenters nye  sansehave.
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Mary Fonden
H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK. Også 
i 2014 har LOKK haft et godt samarbejde med Mary Fon-
den om rygsækprojektet og ”Råd til Livet”. De børn, der 
er kommet med deres mor på krisecenter, har fået en 
Lego-rygsæk med indhold, der passer til deres alder 
samt en hilsen fra H.K.H. Kronprinsesse Mary. Det bety-
der meget for børnene at blive ”set” og modtaget på 
denne måde, når de kommer på krisecentret. ”Råd til 
Livet” er Mary Fondens projekt om økonomisk, juridisk 
og socialfaglig rådgivning til voldsudsatte kvinder. Pro-

jektet findes nu på 15 kvindekrisecentre mod 11 i 2013, 
hvor frivillige økonomiske rådgivere fra Nykredit og fri-
villige lokale advokater rådgiver kvinderne om økono-
mi og juridiske spørgsmål. Projektet forventes udvidet 
til yderligere krisecentre i Nord- og Sønderjylland i 
2015. Den 4. december holdt Mary Fonden julereception 
for fondens samarbejdspartnere, hvor LOKK var repræ-
senteret ved formand Birgit Søderberg og sekretariats-
chef Ditte Wenzel. Herudover deltog Marie Møller Chri-
stensen  fra Kvindehjemmet , som er tilknyttet Mary Fon-
dens Ekspertpanel om Vold i Hjemmet.

Kvindekrisecentre

2300 rygsække blev pakket med hjælp fra H.K.H. Kronprinsessen og 
frivillige tidligere LEGO-ansatte. Rygsækkene uddeles til alle de børn, 
der kommer på krisecentre i Danmark, Grønland og på Færøerne. 

Foto: Steen Brogaard
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Voldsformer kvinder på krisecenter i 2013 
har været udsat for i seneste forhold
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Etnisk Ung har siden 2002 ydet professionel 

rådgivning om æresrelaterede konflikter til 

unge, forældre og fagfolk. Teamet Etnisk Ung er 

landsdækkende og udgør en af landets stær-

keste resurser inden for det æresrelaterede 

område. I 2014 har der været fokus på at ska-

be mere viden om det æresrelaterede område 

blandt både krisecentre og fagfolk generelt. 

Indsatsen er finansieret af Ministeriet for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Rådgivning til unge
Kerneydelsen i Etnisk Ung er den rådgivning, der tilby-
des til unge, fagfolk og forældre. I 2014 havde Etnisk 
Ung i alt 1183 henvendelser, hvoraf langt størstedelen -  
nemlig 930 - var fra kvinder. Det er en lille stigning på 
37 henvendelser i forhold til 2013. Hotlinen besvares he-
le døgnet. De unge kan også vælge at skrive en anonym 
henvendelse gennem brevkassefunktionen på hjemme-
siden. I 2014 valgte 132 unge at sende et anonymt brev. 

Derudover fik mødomsrådgivningen, en særlig brev-
kasse til spørgsmål omkring mødomsproblematikker, 
43 skriftlige henvendelser. 

Forældrerådgivningen
Siden 2007 har Etnisk Ung haft en særlig rådgivning til 
forældre. De kan ligesom de unge ringe anonymt og få 
en uforpligtende samtale. Rådgiverne har særlig viden 
om de kulturforskelle, forældrene ofte møder i det dan-
ske samfund - og som deres børn vokser op med. I 2014 
har Forældrerådgivningen fået et stærkere fundament 
udadtil med lanceringen af hjemmesiden www.etniske-
forældre.dk. Her kan både forældre og fagfolk søge vi-
den om de udfordringer, forældrene typisk møder, når 
de skal opdrage deres børn i et dansk samfund. Syv 
små film - tre med eksperter og fire med forældre - er 
også blevet produceret i 2014 med fokus på forældrenes 
udfordringer. Målgruppen er ikke alle lige stærke i det 
danske sprog og håbet er, at de korte film vil gøre det 
nemmere at komme ud med budskabet. Desuden er der 
en særskilt rådgivning til forældre, der vil vide mere om 
religiøse vielser. Rådgiverne er i 2014 også blevet op-
kvalificeret på deres viden om de juridiske og religiøse 

Etnisk Ung

Rådgivningen Etnisk 
Ung markedede sig i 
2014 med flere større 
kommunikationsprojek-
ter. I efteråret kørte en 
landsdækkende kam-
pagne i bybilledet og i 
S-togene rettet mod de 
unge, og kort før årsskif-
tet fik rådgivningen en 
ny hjemmeside rettet 
mod forældre.
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Voldsudsatte kvinder og børn 
på landets kvindekrisecentre 
bliver rådgivet til at bruge 
mobiltelefoner med omtanke. 
Det er væsentligt i forhold til 
deres sikkerhed.
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Etnisk Ung

aspekter af en religiøs vielse indenfor islam. I 2014 har 
Forældrerådgivningen haft 58 henvendelser.

Viden til fagfolk
Etnisk Ung holder hvert år oplæg i hele landet for fag-
folk, der har brug for mere viden om æresrelaterede 
konflikter. I 2014 blev det til 27 oplæg til fagfolk. Des-
uden er der telefonisk rådgivning for fagfolk hver dag 
fra kl. 09-15. I 2014 fik Etnisk Ung 321 henvendelser fra 
fagfolk. I oktober 2014 blev Den Gode Samtale lanceret, 
hvilket er et online værktøj med viden om æresrelate-
rede konflikter til fagfolk. Her kan man finde generel in-
formation om kulturforståelse, æresbegreber og mø-
domsproblematik. Den Gode Samtale er lavet med hen-
blik på at være nem og brugervenlig og indeholder 
også specifik viden alt efter, om man henvender sig som 
politibetjent, læge, sagsbehandler eller underviser. 

Undervisningsprogram med ministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold udbyder gratis kurser om æresrelaterede kon-
flikter til frontmedarbejdere i alle kommuner. Kurset er 
for alle medarbejdere, der ønsker at blive opkvalifice-
ret på området, og tilbyder en grundlæggende viden 
om begrebet ære og æresrelaterede konflikter. Etnisk 
Ung har i 2014 været en del af kurset og har været rundt 
i hele landet sammen med ministeriet for at undervise 
fagfolk. 

Længerevarende forløb 
I størstedelen af henvendelserne til Etnisk Ung afsluttes 
sagen efter 1-2 samtaler eller mail-vekslinger. Men Et-
nisk Ung har også sager, hvor man indgår et længere 
forløb med den unge. I 2014 havde teamet 81 længere-
varende forløb, der både kan indbefatte samarbejde 
med forskellige instanser som skoler og krisecentre el-
ler længere rådgivningsforløb, hvor den unge får støtte 
gennem en periode. Det kan være sager, hvor en ung 
frygter for et tvangsægteskab eller har fundet en kære-
ste, familien ikke vil acceptere.

Konfliktmægling
I få sager hvert år - 11 i 2014 -  vurderes det, at konflikt-
mægling mellem familien og den unge er det rigtige til-
tag for begge parter. Etnisk Ung har specialuddannede 
konfliktmæglere, der tager sig af mæglinger, som altid 
er en krævende og svær proces over flere møder. Det 
er ofte i meget fastlåse situationer, hvor den unge har 
været udsat for pres, trusler eller vold. Hvis en mægling 
igangsættes, er det altid med godkendelse fra begge 
parter og eventuelt med hjælp fra samarbejdspartnere 
som politi og kommune. Målet er at skabe dialog mel-
lem den unge og familien og få lavet en aftale, alle par-
ter kan acceptere. 

Genopdragelsesrejser
Etnisk Ung har et særligt tilbud til børn og unge, der 
frygter at blive sendt på en genopdragelsesrejse eller 
kommer hjem efter et ufrivilligt ophold i familiens hjem-
land. Unge, der frygter at blive sendt - eller har været - 
på genopdragelsesrejse, kan døgnet rundt ringe til hot-
linen og få konkret rådgivning og vejledning. Rådgiver-
ne oplyser fagfolk såvel som de unge om bl.a. den  Ud-
rejseblanket, der kan udfyldes og gives til en 
kontaktperson i Danmark. Etnisk Ung kan hjælpe den 
unge med at udfylde blanketten og lave en aftale om, 
hvem der skal kontakte Etnisk Ung, hvis den unge ikke 
kommer til Danmark på det oplyste hjemrejsetidspunkt. 
Til de unge, der har været på ufrivilligt ophold, tilbyder 
Etnisk Ung længere rådgivningsforløb og formidler 
psykologhjælp og samtaler, hvis det vurderes at være 
nødvendigt. I 2014 har der været 62 henvendelser om-
kring genopdragelsesrejser. 

Opkvalificering af ressourcepersoner
Siden 2013 har Etnisk Ung været med til at opkvalificere 
ressourcepersoner i arbejdet med æresrelaterede kon-
flikter på ni udvalgte krisecentre. I 2014 er ressource-
personerne begyndt at dele deres viden om æresrelate-
rede konflikter med kollegaer på eget og nærliggende 
krisecentre. Endvidere er de i 2014 begyndt at besøge 
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forskellige foreninger, hvor målgruppen færdes, med 
det formål at udbrede kendskabet til hjælpemuligheder, 
når æresrelaterede konflikter opstår. 

Nyt mentorstøtteprojekt for kvinder 
Ultimo 2014 fik LOKK midler til at igangsætte en mentor-
støtteordning for kvinder, der fastholdes i et uønsket 
ægteskab baseret på en religiøs vielse eller kvinder, 
som er skilt mod mandens vilje. Projektet skal yde støtte 
til kvinderne i forbindelse med deres situation og bidra-
ge til, at de bliver oplyst om deres rettigheder. For at 
imødekomme målgruppens forskellige behov er pro-
jektet opdelt i en mentorordning og en ordning, hvor der 
er mulighed for længerevarende støtteforløb. Projektet 
vil tilbyde mentorforløb for kvinderne  i samarbejde 

med den eksisterende mentorordning Connect under 
Ungdommens Røde Kors.

Konference om dobbeltliv
I november blev den årlige Ære og konflikt-konference 
for fagfolk afholdt i samarbejde med Ministeriet for Børn, 
Ligestilling, Integration og Social Forhold. Konferencen 
satte i 2014 fokus på dobbeltliv. I forbindelse med konfe-
rencen udgav Etnisk Ung en rapport, der dykker ned i 
baggrunden for dobbeltliv og de psykiske konsekven-
sker, det har for de unge. Konferencen bød desuden på 
oplæg og workshops om seksualitet og religion, søsken-
derelationer og LGBT-problematikker i familier med 
minoritetsbaggrund.

Den årlige konference om æresrelaterede konflikter for landets fagfolk 
havde i 2014 fokus på dobbeltliv. Blandt oplægsholderne var minister for 
børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen, der i sin 
tale understregede sit personlige engagement i området.  
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Udviklingen af LOKKs arbejde for at bekæmpe 

vold mod kvinder og børn sker i stor udstræk-

ning i samarbejde med forskellige aktører i 

netværk, partnerskaber og projekter både na-

tionalt som internationalt. 

Interventionscenter
LOKK, Dialog mod Vold og Østjyllands politikreds har i 
godt to år drevet et Interventionscenter med støtte fra 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold. Interventionscentret har til formål at gribe tid-
ligt ind i familier med vold. Når politiet rykker ud til så-
kaldte husspektakler, tilbydes voldsudøveren samtale 
hos Dialog mod Vold. Den voldsudsatte tilbydes samta-
ler ved socialrådgivere fra henholdsvis Randers og 
Aarhus Krisecenter, som deltager i projektet. De forelø-
bige erfaringer er, at mange tager imod tilbuddet om 
samtaler, og mange føler, at de får hjælp gennem samta-
lerne. Projektet har også været med til at sætte fokus på 
underretninger til kommunen, således at antallet af un-
derretninger er steget markant. Det er forhåbningen, at 
projektet kan fortsætte og udvides fra foråret 2015.

Samarbejde med Røde Kors Q-net
Røde Kors har gennem en årrække drevet Q-net, som 
er et frivilligt netværk af kvinder, der tilbyder mentorer 
til kvinder, der har været på krisecenter, og hjælper 
kvinderne med at skabe netværk mv., når de skal etab-
lere sig efter endt krisecenterophold evt. i en ny by. Q-

net har samarbejde med mange krisecentre og mento-
rerne undervises bl.a. af LOKK og krisecentrene.

Samarbejde med Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet iværksatte i 2013 en kortlæg-
ning af den eksisterende undervisning af børn på kvin-
dekrisecentre. Kortlægningen blev gennemført af Ram-
bøll, og alle kvindekrisecentre deltog i kortlægningen. 
På baggrund af kortlægningen har Undervisningsmini-
steriet i samarbejde med LOKK, KL, m.fl. udarbejdet en 
pjece med gode råd om undervisning af børn på krise-
centre. Pjecen peger bl.a. på, at det er vigtigt at have 
faste procedurer på krisecentret for samarbejde med 
skoler og kommuner om undervisning. I forbindelse 
med lancering af pjecen holdt Undervisningsministeriet 
et seminar for krisecentrene,

Dansk Anti-Stalking Forening
Dansk Anti-Stalking Forening og LOKK har i 2014 haft et 
tæt samarbejde, hvilket har ført til igangsættelse af flere 
projekter med særligt fokus på rådgivning ift. stalking-
sager. For Dansk Anti-Stalking Forening har 2014 bl.a. 
været rettet mod en styrkelse af den frivillige telefon-
rådgivning, hvilket har resulteret i en stigning af antallet 
af henvendelser på 60 % siden 2013. Derudover har for-
eningen haft en tilgang af 15 nye frivillige rådgivere, der 
alle har en baggrund som jurist, psykolog, psykotera-
peut, folkeskolelærer og lignende. LOKK vil fortsætte 
det gode samarbejde med Dansk Anti-Stalking For-
ening for at sikre, at udsatte på tværs af de to målgrup-
per støttes bedst muligt.

Projekter og samarbejder

Omkring 2.000 voldsudsatte kvinder og 
deres børn tager hvert år ophold på et 
kvindekrisecenter. Her bliver de tilbudt 
ophold og rådgivning, der kan hjælpe 
dem videre til et liv uden vold.
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Konfliktråd i sager med partnervold
LOKK deltager i 2014-2015 i et europæisk projekt, der 
handler om at indsamle erfaringer og udvikle bedste 
praksis for konfliktråd i sager med partnervold. Formå-
let er, at den voldsudsatte får mulighed for at fortælle 
voldsudøveren, hvilke konsekvenser volden har haft, 
og voldsudøveren får mulighed for at forklare sine hand-
linger. I princippet kan alle typer straffesager behand-
les i et konfliktråd. Det bruges hovedsageligt i sager om 
røveri, vold og indbrud.  Sager om partnervold adskil-
ler sig fra de øvrige sager, da forurettede og gernings-
mand har eller har haft en nær relation. Det er derfor 
relevant at undersøge nærmere, i hvilket omfang kon-
fliktråd virker efter hensigten i denne type sager, og om 
der er grundlag for at udvikle metoden

Voldsobservatoriet
LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservato-
rium sammen med andre organisationer og forskere, 
der arbejder aktivt for at bekæmpe vold mod kvinder. 
Voldsobservatoriet tager initiativer, der kan forebygge 
vold mod kvinder og skal sikre, at den danske regering 
lever op til nationale og internationale handlingsplaner. 
I 2014 var særligt fokus på internationale rapporter, kon-
ventioner og konferencer. 

 I juni deltog LOKK og andre medlemmer af Voldsobser-
vatoriet i konferencen Nordisk Forum, der blev afholdt i 
juni i Malmø med 15.000 deltagere fra Norden og resten 
af verden. Formålet var at ”genopfinde” Norden som li-
gestillingens gode eksempel. Resultatet blev en resolu-
tion med 63 krav til ligestilling, der bygger videre på 
FN’s Kvindekonvention. 

Den. 1. juli blev Danmark det 11. land i Europa, der rati-
ficerede Istanbul Konventionen om vold mod kvinder. 
Konventionen er baseret på den forståelse, at meget 
vold mod kvinder er kønsbaseret, at det ikke er et privat 
anliggende men et overgreb, et udtryk for diskrimina-
tion og et brud på menneskerettighederne. I Det Euro-

pæiske Voldsobservatorium, hvor LOKK repræsenterer 
Kvinderådet, er der stor anerkendelse af, at Danmark 
har ratificeret. Konventionen fungerer som et væsentligt 
fundament for bekæmpelsen af vold mod kvinder på 
nationalt og europæisk plan. 

25. november 
Den 25. november er FN’s internationale dag for elimi-
nering af vold mod kvinder. I LOKK valgte vi i 2014 at 
sætte fokus på inddragelse af mænd i kampen mod vold 
mod kvinder. Det gjorde vi med et debatarrangement i 
samarbejde med Institut for Menneskerettigheder, Dia-
log mod Vold og Kvinfo. Til debatten havde vi inviteret 
Micael Kaufmann, som er medstifter af kampagnen 
White Ribbon, og Petra Auer fra UN Women’s Nordiske 
kontor. De to fortalte om henholdsvis White Ribbon kam-
pagnen og om FN’s nyligt lancerede kampagne He-
ForShe. Begge kampagner har til formål at få mænd ind 
i kampen mod vold mod kvinder

Nordiske Kvinder mod Vold
Gennem de sidste 20 år har netværket Nordiske Kvin-
der mod Vold, der består af kvindeorganisationer og 
kvindekrisecentre fra hele Norden, mødtes til konferen-
ce på tværs af landegrænser for at dele deres erfarin-
ger og nye viden om bekæmpelse af vold mod kvinder. 

Projekter og samarbejder

I oktober 2014 var LOKK vært for den fælles nordiske konferen-
ce Nordiske Kvinder mod Vold. Der var 250 deltagere. Temaet 
var Vold mod Kvinder i et livsperspektiv.
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I 2014 blev konferencen afholdt i København med ca. 
250 deltagere, hvor LOKKs protektor H.K.H. Kronprin-
sesse Mary holdt åbningstalen. Årets tema var Vold mod 
Kvinder i et livsperspektiv, hvilket gav anledning til at 
belyse emner, som ikke tidligere har været i fokus, her-
under vold mod ældre, vold mod gravide, vold i lesbiske 
og biseksuelle forhold, samt børn af myrdede kvinder. 

Det Arabiske Initiativ
LOKK indgik i 2013 et partnerskab med Kvinderådet og 
Danner under regeringens program Det Arabiske Initi-
ativ. I løbet af 2014 har de tre organisationer iværksat 
flere fælles projekter, der skal bidrage til at bekæmpe 
vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. I løbet 
af foråret blev der lavet forstudier i Egypten og Marokko 
med henblik på at indgå partnerskaber og starte nye 
projekter. I Egypten er seksuel chikane mod kvinder et 
udbredt problem, og er derfor i fokus i et nyt projekt. 
Organisationer fra Egypten var i august og september 
på besøg i Danmark for at lægge grundlaget for et frem-
tidigt samarbejde. I november var repræsentanter fra 
kvindeorganisationer og krisecentre i Marokko og Tu-
nesien på besøg i Danmark for at få øget indsigt i, hvor-
dan vi bekæmper vold mod kvinder. De besøgte flere 
kvindekrisecentre, Kvinderådet, Interventionscentret i 
Aarhus og andre relevante organisationer. Deltagerne 
fandt det særligt interessant, at krisecentrene i Danmark 
har et nært samarbejde med politiet og andre offentlige 
organer. Studiebesøget skabte et godt grundlag for 
fortsat samarbejde med partnere i Marokko og Tunesi-
en. I Tunesien har Danner med støtte fra LOKK i løbet af 
de seneste år etableret et netværksbaseret samarbejde 
med lokale kvindeorganisationer og offentlige instituti-
oner, bl.a. med fokus på dokumentation. Erfaringer fra 
LOKK årsstatistik og Statens Institut for Folkesundhed 
bliver brugt som inspiration. Projektet i Tunesien vide-
reføres i 2015 som en del af samarbejdet mellem LOKK, 
Kvinderådet og Danner. Herudover er der i Egypten og 
Marokko i løbet af i 2014 blevet gennemført kurser for 
krisecentermedarbejdere med undervisere fra Dan-

mark og de arabiske lande. Emnerne var metoder i ar-
bejdet med kvinder udsat for vold, arbejdet med børn 
og metoder til at undgå sekundær traumatisering. Kur-
set bliver i 2015 udbudt til nye krisecentre og kvindeor-
ganisationer.

Nyt projekt i Palæstina 
Siden 2012 har LOKK samarbejdet med Dansk Palæsti-
nensisk Venskabsforening og en lokal palæstinensisk 
kvindeorganisation, Rural Women Development Society 
(RWDS), om en fælles indsats i Palæstina med fokus på 
oplysning om vold mod kvinder og kvinderettigheder. 
August 2014 blev startskuddet på en fortsættelse af et 
tidligere projekt, hvor bl.a. kvinder fra flere mindre 
landsbyer i Palæstina tilbydes workshops og støtte-
grupper i lokale kvindeklubber etableret af RWDS. I lø-
bet af 2014 har LOKK både været i Palæstina og Jordan 
for henholdsvis at planlægge projektets forløb samt 
gennemføre professionel træning af lokale socialrådgi-
vere. 

LOKK startede i 2014 et nyt projekt i Palæstina. Socialrådgivere 
fra Verstbredden og Gaza var samlet på kursus i Jordan, før de 
startede arbejdet med oplysning og rådgivning om vold mod 
kvinder i 16 landsbyer.
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Økonomi

Bevillinger fra ministerier, fonde og private bi-

dragsydere er afgørende for LOKKs arbejde 

med at synliggøre, forebygge og eliminere 

vold mod kvinder og børn og æresrelaterede 

konflikter.

 
LOKK har i 2014 forvaltet ca. 19 mio. kr.
LOKKs arbejde er primært finasieret af især satspulje-
midler administreret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale forhold. Disse midler er øremær-
ket til bl.a. indsatsen mod æresrelaterede konflikter, 
hotlinen og den juridiske rådgivning til voldsudsatte i 
nære relationer, afklarende psykologsamtaler og Inter-
ventionscentret. LOKK modtager også mindre bevillin-
ger fra Tips- og Lottomidler til drift af sekretariatet. 

I forbindelse med projekter under regeringsprogram-
met Det Arabiske Initiativ modtager LOKK støtte fra 
Udenrigsministeriet. LOKK har desuden modtaget støtte 

fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) til et projekt i Palæ-
stina.

Bidrag fra private fonde er uundværlige tilskud til ind-
satsen for kvinder og børn på krisecentrene. Det gæl-
der bl.a. tilskud fra Egmont Fonden til reetablering, til-
skud fra Spies Fonden til psykologsamtaler og tilskud 
fra Arbejdsmarkedets Feriefond til ferieophold.

Også Nordisk Ministerråd har i 2014 støttet LOKK med 
bidrag til afholdelse af den store konference Nordiske 
Kvinder Mod Vold. Hertil kommer bidrag fra private 
virksomheder, støttemedlemmer og andre bidragsyde-
re. Disse bidrag udgør beløb fra 100 kr. til 25.000 og 
beløb sig i 2014 til i alt 45.000 kr. LOKK er meget tak-
nemmelig for, at privatpersoner og virksomheder væl-
ger at donere midler til LOKKs arbejde.

Krisecentrene betaler endvidere et mindre kontingent 
til LOKK, som er afhængig af krisecentrets omsætning. 
Mange krisecentre har ikke mange midler at gøre godt 

Børneliv på kvindekrisecentrene.
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Tak til bevillingsydere

LOKKs indtægter 2014

37%

36%

3%

23%

1% Udenrigsministeriet, Jusitisministeriet og EU

Social- og Integrationsministeriet (æresrelateret)

Social- og Integrationsministeriet (social indsats)

Private fonde, honorarer, støttemedlemmer,øvrige indtægter

LOKK kontingenter
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Private fonde, honorarer, støttemedlemmer,øvrige indtægter

LOKK kontingenter

Arbejdsmarkedets Feriefond

CISU (Civilsamfund i Udvikling)

Egmont Fonden

Europa Kommissionen

Heinrich og Laurine Jessens Fond

Lily Benthine Lunds Fund

Mary Fonden

Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold

Nordisk Ministerråd

Spies Fonden

Udenrigsministeriet

med, hvorfor kontingentet stadig holdes på et lavt ni-
veau. Heldigvis har mange krisecentre haft succes med 
at rejse midler til ombygninger, inventar, anlæg af ha-
ver mv. på det enkelte krisecenter, hvilket har stor be-
tydning for de enkelte krisecentre.

LOKK retter en stor tak til alle, der har bidraget til indsat-
sen mod vold mod kvinder og børn og mod æresrelate-
rede konflikter.

LOKK vil i 2015 forsøge at rejse flere midler til kernedrif-
ten af LOKK, så vi kan tilbyde mere rådgivning til krise-
centrene og være mere synlige i den politiske debat, li-
gesom vi gerne vil udvikle nye metoder i vores arbejde 
og tilbyde mere efteruddannelse til krisecentrenes 
medarbejdere. Det kræver en kernestab af jurister, ud-
viklingsmedarbejdere og kommunikationsfolk, som li-
ge nu er meget lille, men som vi håber at kunne skaffe 
midler til at udvide i 2015.
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LOKKs bestyrelse 2014

• Formand Birgit Søderberg, 
 forstander Kvindehjemmet
• Næstformand Birgitte Bruun,   
 frivillig, 
 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Karin Houmann, 
 leder Holstebro Krisecenter
• Jacob Lindegaard Knudsen, 
 leder Krisecenter Odense
• Maria Søndergaard, 
 frivillig Ringsted Krisecenter
• Lise Von Seelen, eksternt   
 bestyrelsesmedlem
• Pia Deleuran, eksternt    
 bestyrelsesmedlem
• suppleant Emine Celikan,   
 socialpædagog, 
 Roskilde Kvindekrisecenter
• suppleant Leif Aarup, frivillig;   
 Fredericia Krisecenter

Børnegruppen
• Marie Møller Christensen,   
 Kvindehjemmet 
• Fie Møller, Viborg Krisecenter 
• Charlotte Steenbjerg, 
 Silkeborg Krisecenter
• Malene Nielsen, Danner
• Heidi Kjær Hansen, 
 Krisecenter Odense

• Susanne Larsen,
  Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Leni Vanglo Mikkelsen, 
 Roskilde Kvindekrisecenter
• Maria Søndergaard, 
 LOKKs bestyrelse 

Etikgruppen:
• Sabine Heun, Krisecenter Hjemmet
• Lise Krogh Løvschall, 
 Medusa/Holbæk
• Karen Conrad, 
 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Judith Klitgaard, 
 Herfølge Krisecenter
• Heidi Kristensen, 
 Holstebro Krisecenter
• Birgit Søderberg, LOKKs bestyrelse

Arbejdsgruppe
vedr. Internationalt samarbejde
• Vibeke Jørgensen, 
 Aarhus Krisecenter
• Karin Juhl, Kolding Krisecenter
• Inge Bergsted Jensen, 
 Frederikshavn Krisecenter
• Karen Conrad, 
 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Anna-Maria Mosekilde, Danner
• Helle Frandsen, 
 Horsens Krisecenter
• Emine Celikan, LOKKs bestyrelse

Socialfaglig Videns- og 
udviklingsgruppe
• Lisa Holmfjord, 
 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Hanne Barløse, 
 Ringsted Krisecenter
• Pia Nielsen, Randers Krisecenter
• Annette Linaa, Hera Døtrene
• Karin Houmann, LOKKs bestyrelse

Statistikgruppen
• Henriette Højbjerg, Danner
• Annette Pollas, 
 Hellerup Krisecenter
• Ane Voss, Medusa/Holbæk
• Lone Skov Møller, 
 Krisecenter for Kvinder, Aalborg
• Bente Kongerslev, 
 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Jacob Lindegaard Knudsen, 
 LOKKs bestyrelse

Ansatte i LOKKs 
sekretariat pr. 31.12.2014:
• Ditte Wenzel, sekretariatschef

I 2014 var der 23 medarbejdere 
heraf tre studentermedhjælpere.
En medarbejder var på barsel.

Se alle medarbejdere i 
sekretariatet på
www.lokk.dk.

Bestyrelse og udvalg
Bestyrelsen i LOKK

Birgitte BruunBirgit Søderberg Lise Von Seelen Pia DeleuranKarin Houmann Maria SøndergaardJacob Lindegaard 
Knudsen

Videns- og 
udviklingsgrupper
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Medlemmer pr. 31/12-2014 

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

Region Midtjylland
Herning Krisecenter
Holstebro Krisecenter
Horsens Krisecenter
Randers Krisecenter
Silkeborg Krisecenter
Viborg Krisecenter
Aarhus Krisecenter

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

Region Sjælland
Hanne Mariehjemmet
Hera Døtrene
Herfølge Krisecenter
Krisecenter Hjemmet
Holbæk Krisecenter/Medusa
Lolland Krisecenter
Næstved Krisecenter
Ringsted Krisecenter
Roskilde Kvindekrisecenter

Region Hovedstaden
Bofællesskabet Rosenly
Danner
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Frederiksværk Krisecenter
Hellerup Krisecenter
Hillerød Kvindecenter
Klostermosegård
Krisecentret Røntofte
Kvindehjemmet
Kvindehuset i Lyngby
Kvindekrisecenter Bornholm
RED-Safehouse
Reden International
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c/o 3F, Kampmannsgade 4
1790 København V.
Mail: sekretariat@lokk.dk
Tlf.: 32 95 90 19
www.lokk.dk

Kontaktoplysninger:

Rådgivning
• Hotline for voldsudsatte i nære relationer: 70 20 30 82
•  Juridisk rådgivning for voldsudsatte  

i nære relationer: 32 95 90 19 
• Hotline for Etniske Unge: 70 27 76 66 
• Forældretelefonen: 70 27 03 66 
• Rådgivning til fagfolk: 32 95 90 19 
www.etniskung.dk 
www. etniskeforaeldre.dk 
www.hjerteogsmerte.dk 

Informationsfilm: 
www.lokk.dk/Raadgivning/Infofilm-om-vold-mod-kvinder
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