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83%

af børn på krisecenter
i 2012 havde overværet eller overhørt
vold mod moren.
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2013 har atter været et travlt år i LOKK, men også
et år med mange udfordringer og glæder. Det har
været et år præget af besparelser både på krisecentrene og centralt i LOKK. En del af kvindekrisecentrene har fået skåret i budgetterne, og mange
kommuner har valgt at sætte begrænsning på kvindernes opholdstid på krisecentrene. Besparelser har
også medført, at det for nogle af kvinderne er blevet
vanskeligere at få tildelt enkeltydelser. Samtidig er
det for mange voldsudsatte kvinder en uoverskuelig udgift, at de nu skal betale et gebyr for at kunne
blive separeret, skilt eller få vilkårsforhandlinger
ved Statsforvaltningen. I sekretariatet har LOKK været nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere og
skære tilskud til interne seminarer m.v. væk.
Trods de økonomiske begrænsninger har LOKK formået at skabe nye spændende projekter. Bl.a. har vi
i samarbejde med Dialog Mod Vold og Østjyllands
Politi med stor succes oprettet et Interventionscenter, hvis formål er, at når politiet bliver kaldt ud til de
såkaldte husspektakler og konstaterer, at der er tale
om partnervold, bliver begge parter tilbudt hjælp
hver for sig og sidenhen sammen. Ligeledes har
LOKK startet et 4 års projekt med opkvalificering af
ressourcepersoner på 9 udvalgte af LOKKs krisecentre med fokus på æresrelaterede konflikter.
Internationalt har LOKK sammen med Danner og
Kvinderådet indgået samarbejde med Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ. Formålet er at
støtte kvindeorganisationer i Mellemøsten og Nordafrika med bekæmpelsen af vold mod kvinder.
I bestyrelsen har man arbejdet for, at alle medlemmer i LOKK kan have den samme definition, når
vi taler om partnervold. Mange velrenommerede
organisationer såsom FN, ATV, Socialstyrelsen, rets-
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Forord

Birgit Søderberg
LOKKs formand
væsenet og domstolene har udarbejdet hver deres
definition, som hver især adskiller sig lidt i forhold til
de andre. Bestyrelsen konkluderede, at de ikke kunne formulere det bedre, og har derfor valgt i stedet
at angive hvilken holdning, LOKK har til partnervold:

• I LOKK har vi en nultolerance overfor
mænds vold mod kvinder og børn.
• I LOKK vil vi på så mange planer som
muligt sørge for, at vold forhindres.
• I LOKK vil vi synliggøre, hvorledes
kvinder og børn udsættes for vold og
arbejde for at dette stoppes.
• I LOKK ved vi, at voldsadfærd er
kompleks.

LOKK har fortsat meget at kæmpe for. 29.000 kvinder udsættes fortsat hvert år for fysisk vold. Selvom
tallene de seneste år har været nedadgående, skal
der centrale initiativer til at få det yderligere ned.
I LOKK ser vi derfor frem til, at der kommer en ny
handlingsplan i 2014 for bekæmpelse af vold i nære
relationer. Vi håber også på, at Danmark underskriver den Europæiske Konvention til bekæmpelse af
vold mod kvinder. LOKK ser med tilfredshed på, at
konventionen er til behandling i Folketinget med forventet afstemning 6. februar 2014, hvor det vil klæde
Danmark, at konventionen bliver underskrevet.
LOKK takker alle samarbejdspartnere og bidragsydere for 2013 og ser frem til det fortsatte samarbejde i 2014.
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Organisation
2013 har for LOKK været præget af besparelser på flere områder. Der er blevet
arbejdet videre med implementeringen af
Grundpakken, som blev vedtaget i 2012,
og LOKK har sammen med Ministeriet for
Ligestilling og Kirke været initiativtagere til
oprettelsen af White Ribbon Danmark.

arbejde. Det kræver tid at få den implementeret på
kvindekrisecentrene, men ikke mindst at få lydhørhed
for ændringer i lovgivningen hos politikerne. Grundpakken opfordrer til et tættere samarbejde mellem krisecentrene og kommunerne, et samarbejde som skal
imødegå kommunernes tendens til at ville begrænse
kvindernes ophold på krisecentrene. Grundpakken
lægger op til, at kvinderne skal kunne opholde sig på
krisecentret så længe, som det tjener et formål i forhold
til, at de kan komme videre til et liv uden vold.

Bestyrelsen

LOKKs og bestyrelsens arbejde handler i alle sammenhænge om at fremme krisecentrenes og de voldsudsatte kvinders interesse. Således har LOKK den 8.
marts bakket op om, at der blev dannet White Ribbon
Danmark. Et netværk, som handler om at få mænd til at
tage ansvar for den vold, som mænd udøver. Ministeriet for Ligestilling og Kirke var sammen med LOKK
initiativtagere til ”bevægelsen”. LOKK markerede den
25. november med at byde White Ribbon på morgenbrød. Kirke- og Ligestillingsminister Manu Sareen og
talsmand for White Ribbon Lion Rox stod for hovedtalerne. Omkring 50 deltog i arrangementet. LOKK står
ligeledes for salg af sløjfer, som markerer, at man tager
afstand fra mænds vold mod kvinder. 165 har anskaffet
sig disse sløjfer, så vi er på vej.

På generalforsamlingen 2013 blev det besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år mod tidligere
2 år, men at det nu kun er muligt at sidde i 2 perioder.
Det skal skabe en større kontinuitet i bestyrelsesarbejdet og en bedre mulighed for at gå i dybden med
forskellige emner. Bestyrelsen får et større kendskab
til hinanden, hvilket skaber en bedre mulighed for at
udnytte hinandens ressourcer.
Bestyrelsens arbejde har i 2013 været fokuseret på
nogle store og meget overordnede problemstillinger
og udfordringer.
Således har bestyrelsen arbejdet videre med de oplæg og udsagn, der fremkom ved Landsseminaret
2013, hvor der var fokus på, at LOKK arbejder på et
kvindepolitisk grundlag. Landsseminaret var en begyndende drøftelse og en pejling på medlemmernes
synspunkt, men fremkom ikke med et entydigt svar.
Diskussionerne er bl.a. gået på, om mænd i forskellige sammenhænge kan være en del af målgruppen
for LOKKs arbejde. Kvindekrisecentrenes forskellighed
kan spille ind i dette forhold.
Grundpakken, som blev vedtaget ved generalforsamlingen i 2012, har fortsat været en del af bestyrelsens
LOKK årsberetning 2013

Sekretariatet
Sekretariatet har gennem året haft mange forskellige
projekter herhjemme og i udlandet. Ved velvillighed
fra ministerier og fra fonde har det været muligt fortsat
at kunne udbrede kendskabet til de menneskelige og
økonomiske omkostningerne ved, at kvinder udsættes for vold. Interessen er stor blandt fagfolk for at vide
mere om emnet. Sekretariatet har bl.a. undervist på
Politiskolen og på socialrådgiverstudiet og holdt oplæg
og foredrag ved forskellige konferencer og i mange
foreninger og klubber. Desuden er afholdt en række
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Organisation

interne seminarer for at opkvalificere krisecentermedarbejderne. Også i udlandet er der interesse for krisecenterarbejdet i Danmark. LOKK har således haft besøg fra Hviderusland, Bangladesh, Ungarn samt Norge
og Sverige.
I 2013 har vi forsøgt at udbrede kendskabet til voldsudsatte kvinder og børn ved bl.a. at deltage i Folkemødet
på Bornholm. Her havde LOKK sammen med Bornholms Krisecenter en bod, hvor vi uddelte materiale og
fortalte til alle interesserede, hvad det vil sige at være
voldsudsat. Også ved Lyngby Orienteringsklubs stævne på Kastellet stillede LOKK op med en bod. Overskuddet fra dette løb gik ubeskåret til LOKKs arbejde.
LOKK er gennem det sidste år begyndt at hverve støttemedlemmer for at skaffe midler til yderligere oplysningsmateriale men også for at udbrede kendskabet til
voldsudsatte kvinder. Det første mål er at få 300 medlemmer, så bidrag til LOKK kan være fradragsberettiget. Der er stadig plads til mange flere støttemedlemmer.
Begyndelsen af året var stadig præget af, at flere medarbejdere var på barsel, og at de var erstattet af barselsvikarer. En anden udfordring har været, at der ikke
bevilges så mange midler til administration. LOKKs
sekretariat har derfor været nødt til at spare på alle
de måder, det var muligt. Det har bevirket, at det ikke
var muligt at genansætte en ny halvtids kommunikationsmedarbejder, da den tidligere valgte at finde nye
udfordringer, og at det ikke længere var muligt at give
tilskud til de interne seminarer. Den faste medarbejderstab blev i løbet af året suppleret med medarbejdere i praktik eller i løntilskud, som alle fik en chance for
at prøve sig af på arbejdsmarkedet.
Af nye tiltag indgik LOKK samarbejde med AntiStalkingforeningen, hvor formanden blev ansat i sekretariatet. Endvidere er indgået kompagniskab med
Kvinderådet og Danner for at blive partnere i Uden-
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rigsministeriet med et program, som har fokus på vold
mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika.

Interne seminarer
Hvert år afholder LOKK en række interne seminarer. I
2013 bidrog seminarerne til at opkvalificere krisecentrenes medarbejdere. Seminarerne har til mål at tilføre
ny viden på området, samt erfaringsudveksling mellem
faggrupperne på de forskellige kvindekrisecentre.
På børneseminaret blev børnepersonerne klogere på
børns sansemotoriske system, når de bl.a. udsættes for
traumer. Desuden blev der orienteret om forældreansvarsloven. Socialrådgiverseminaret havde fokus på
lovgivning og handlemuligheder for kvinder, som, pga.
at de forlader den voldelige mand, står for at miste sin
opholdstilladelse. Der blev bl.a. arbejdet med forbedring af krisecentererklæringen.
Der er sket meget på krisecentrene de senere år. Lederseminaret havde derfor form af erfaringsudveksling
krisecentrene imellem om de mange spændende tiltag, der er. Der blev talt både teori og praksis og seminaret mundede ud i et idekatalog til inspiration.

Videns- og Udviklingsgrupperne
De faglige Videns- og Udviklingsgrupper danner et
grundlag for LOKKs arbejde. Gruppernes formål er at
skabe handling og udvikling på særligt udvalgte områder. Medlemmerne af grupperne vælges på generalforsamlingen i marts måned, hvor der også tages
stilling til kommissorium for deres arbejde. Grupperne
arbejder på tværs af krisecentrene, hvilket giver en
mulighed for, at krisecentre i forskellige dele af landet
bliver hørt.
I 2013 har der været følgende videns- og udviklingsgrupper: Børnegruppen, International gruppe, Statistikgruppen, Etikgruppen, Socialrådgivergruppen,
Redaktionsgruppen og Intranetgruppen. Gruppernes
opgaver fremgår af oversigten side 8. Medlemmerne
af grupperne fremgår af oversigten på side 29.
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På flere krisecentre
bruges tegning som et
pædagogisk samtaleværktøj, hvor børnene
får mulighed for at udtrykke deres følelser
gennem tegningerne.
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Organisation

Videns- og Udviklingsgrupper
Børnegruppen

Sparringspartner for bestyrelse og sekretariat i forhold til opgaver af børnefaglig karakter. Udvikler indholdet vedr. børn på LOKKs hjemmeside i samarbejde med sekretariatet.

Statistikgruppen

Samarbejder med Socialstyrelsen om udvikling og udgivelse af LOKKs årlige
voksen- og børnestatistik.

Intranetgruppen

Styregruppe for udviklingen af www.lokk.dk samt intranetløsning.

Redaktionsgruppen

Udarbejder og udgiver LOKKNyt op til 3 gange årligt.

Socialrådgivergruppen

Arbejder med lovgivning og problematikker til fordel for voldsudsatte kvinder
og deres børn. Desuden faggruppe for socialrådgivere på landets krisecentre.

Etikgruppen

Arbejder med forslag til etablering af et etisk forum for LOKK.

International gruppe

Arbejder med en strategi for LOKKs internationale projekter.
.

Den Internationale gruppe har udarbejdet en strategi
og handlingsplan for LOKKs internationale arbejde. I
og med at LOKK er begyndt at arbejde mere internationalt, er der behov for en ramme for, hvorledes LOKK
skal arbejde på dette ”nye” område.
Børnegruppens opgave er at gøre børnene mere
synlige og bevare fokus på børnene og deres behov.
Gruppen har derfor bl.a. arbejdet med at skaffe en ensretning og en tydeliggørelse af, hvad børn på krisecentrene har ret til.
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Redaktionsgruppen har været præget af, at der har
været udskiftning af informationsmedarbejder i sekretariatet pga. barselsorlov og barselsvikariat. Gruppens formål er at lægge planer for indholdet i LOKK
Nyt. Det internetbaserede blad er i 2013 udkommet 2
gange.
I et tæt samarbejde med Socialstyrelsen beslutter Statistikgruppen, hvad indholdet i årets statistik skal være.
Socialrådgivergruppen har været koncentreret om at
arrangere seminar for socialrådgiverne og kontaktpersonerne.

LOKK årsberetning 2013

I 2012
var 59 % af børn på
krisecenter i alderen
6 år eller yngre, 31 %
var i aldersgruppen
7-12 år og 10 % var
13-17 årige.

LOKK årsberetning 2013

9

Kvindekrisecentre
I 2013 har Spies Fonden og Egmont Fonden
støttet henholdsvis psykologsamtaler og
reetablering af kvinder med børn fra krisecentrene. Der er fortsat udvikling af tilbud til
både kvinder og børn på krisecentrene; for
eksempel intern skole, mindfullness, kost og
krop. Desværre melder statistikkerne om
øget pladsmangel.
Kvindekrisecentrene har mange år bag sig, og nogle
krisecentre bor fortsat i de ejendomme, hvor de blev
stiftet. Ejendommene er ikke altid lige velegnede til
formålet eller trænger til en kraftig renovation. F.eks.
har Krisecenter for Kvinder i Nørresundby gennem
flere år søgt om at få bedre vilkår for kvinder og børn.
Den 5. juli 2013 kunne de efter 31½ års virke flytte ind i
et smukt nyrenoveret palæ i Aalborg, som kan rumme
syv kvinder med deres børn.

Kvinder på krisecentre opdelt
efter forsørgelsesgrundlag (2011)
9%
11%

18%

I beskæftigelse
Studerende/elev/lærling

Mange børn kan ikke komme i skole, når de kommer
med deres mor på krisecenter. Den fælles forældremyndighed er med til, at det for nogle børn ikke er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at børnene fortsætter
deres sædvanlige skolegang. De fleste kvindekrisecentre har en aftale med den lokale folkeskole. I Danner har man oprettet egen skole, hvor alle børnene bliver undervist i de smukt indrettede lokaler.
Kvindekrisecentrene har nu eksisteret i over 30 år. I
begyndelsen var det kvinder med overskud, som hjalp
deres medsøstre. Efterhånden er flere faggrupper
kommet til. Samtale blev dengang brugt for at hjælpe
kvinder og børn videre til et liv uden vold. Flere og flere krisecentre tager andre behandlingsformer i brug.
F.eks. tilbyder Ringsted, Herning og Viborg krisecenter Mindfullness, Odense tilbyder BBAT (Basic Body
Awareness Therapy) og Aarhus afspænding. Randers
krisecenter har fokus på kost og krop. Flere krisecentre tilbyder gruppeforløb og netværksforløb; f.eks.
Næstved, Kvindehjemmet, Medusa, Viborg, Aarhus og
Dansk Kvindesamfunds krisecenter.
Også i forhold til børnene tages nye metoder i brug.
Nogle af de nyeste tilbud er Joyfull Playing, som Ringsted og Dansk Kvindesamfund tilbyder. Bornholm har
oprettet en ungdomsklub, hvor man bl.a. taler kærestevold. Flere og flere krisecentre har som efterværns
tilbud en Hotdog Klub, hvor kvinder og børn kan mødes en søndag eftermiddag til et uforpligtende og netværksskabende arrangement.

Arbejdsledig på
4%

13%

overførselsindkomst
Pensioneret

45%
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Forsørget af ægtefælde
Andet

Antallet af frivillige på krisecentrene er stigende, hvilket har stor betydning for centrenes daglige drift. De
frivillige timer er med til at sikre, at centrene kan holde
åbent og modtage de voldsudsatte kvinder døgnet
rundt.
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Det at tegne er en
meget konkret udtryksform, som også kan
bruges i samtaler med
små børn, som har
sværere ved at sætte
ord på deres følelser.
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Kvindekrisecentre

Social-Børne- og Integrationsministeriet har iværksat en evaluering af kvindekrisecentrenes arbejde. En
evaluering som Rambøll står for. De vil evaluere på,
om krisecentrenes arbejde virker, samt hvilke tiltag
der er rundt om på landets krisecentre. Krisecentrenes
arbejde skal i højere grad dokumenteres. Kvindehuset
i Lyngby har taget konsekvensen ved at de i 2013 blev
akkrediteret.

Nyt fra statistikken
Flere og flere kvinder bliver afvist på landets kvindekrisecentre, fordi der ikke er pladser nok. Den seneste
statistik viser desværre med al tydelighed en stigning
fra 3.529 kvinder i 2011 til 4.208 kvinder i 2012, der
måtte gå forgæves. Der er specielt i de lidt større byer
et markant behov for flere pladser.
Årsstatistikken viser også, at nogle kvinder opholder
sig på krisecentret i langt længere tid end tidligere.
Hvor den gennemsnitlige opholdslængde igennem
de seneste tre år har været ca. 46 dage, er den i 2012
steget til 60 dage. Flere kvinder end tidligere har boet
længere tid på krisecentrene, hvilket trækker gennemsnittet for opholdslængden op. En af årsagerne til den
forlængede opholdstid er dels, at det er vanskeligt at
finde en bolig til en husleje, som kvinderne kan klare,
dels at der er en lang behandlingstid for at opnå skilsmisse og forældremyndighed.

Støttemuligheder til kvinder og børn
Egmont Fonden har i 2013 besluttet at indgå samarbejde med fire organisationer om uddeling af deres
tidligere ”enkelt støtte”, kaldet En Håndsrækning. Formålet er at kombinere fondens økonomiske støtte med
tiltag, der øger familiens mulighed for selv at tage hånd
om de problemstillinger, de står i. En Håndsrækning er
således et supplement til den hjælp, kvinderne ellers
modtager. Kvinder med børn på kvindekrisecentre under LOKK kan i forbindelse med reetablering modtage
støtte til uddannelse, basalt indbo og fritidsaktiviteter.
I 2013 fik 197 kvinder med i alt 416 børn denne mulighed. Kvinder, der har brudt med et voldeligt forhold,
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står ofte uden midler. En Håndsrækning kan være det
ekstra lille skub for kvinder og børn til et liv uden vold.
Arbejdsmarkeds Feriefond har i 2013 hjulpet 79 kvinder og 138 børn til et ferieophold under deres ophold
på krisecenter. Familierne har typisk ikke holdt ferie i
mange år, da pengene har været små, eller fordi dette
ikke har været prioriteret. Det har stor betydning for
familierne at kunne få et positivt afbræk i hverdagen
og samtidig føle, at de kan holde ferie ”som resten af
Danmark”.

Mary Fonden
Alle børn, der kommer med deres mor på kvindekrisecenter, kan glæde sig over, at Mary Fonden har
sørget for, at rygsække-projektet forsætter i de kommende år. Børnene får en Lego rygsæk samt en hilsen
fra H.K.H. Kronprinsesse Mary. Rygsækkene indeholder gode ting som en bamse, et håndklæde, tandbørLOKK årsberetning 2013

ste, en bog og meget mere. Det har stor betydning for
børnene på den måde at blive set og føle sig anerkendt. Det er pensionistklubben hos Lego, som pakker
alle rygsækkene til børnene.

Antal år, kvinder på krisecenter i 2012,
har været udsat for vold i seneste forhold
30

%

25

Mange kvinder, der kommer på kvindekrisecenter,
har økonomiske og juridiske problemer, som volden
har afstedkommet. Mary Fondens ” Råd til Livet” er et
godt tilbud til disse kvinder. Takket være frivillige fra
Nykredit og frivillige fra et lokalt advokatkontor har
det været muligt at støtte kvinderne i at skabe overblik over økonomien og over den juridiske situation.
For mange kvinder er en enkelt samtale tilstrækkelig,
mens andre har brug for støtte over længere tid. Mary
Fonden har oprettet tilbuddet på 11 kvindekrisecentre, men har som mål, at det skal være et tilbud på alle
kvindekrisecentre.

Psykologbistand
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Over 10 år

2015, ligesom kvinder nu blot skal have påbegyndt et
samtaleforløb under opholdet.

Alle kvinder, der kommer på et kvindekrisecenter i
Danmark, skal tilbydes 4 afklarende psykologsamtaler under opholdet. Det 2-årige forsøgsprojekt trådte i
kraft 15. september 2012 med midler fra satspuljen. I
2013 benyttede flere end 720 kvinder dette tilbud om
hjælp til at kunne påbegynde en proces med at bearbejde den vold, som de har været udsat for. Der er givet tilsagn om, at projektet kan fortsætte til udgangen af

For en stor del af disse kvinder er det ikke tilstrækkeligt med de 4 timer. I foråret 2013 henvendte Jannie Spies sig med et tilbud om at give kvinder hjælp
til psykologsamtaler. Spies Fonden har hjulpet ca. 160
kvinder til at få mellem 5 og 10 timers psykologsamtaler. Det har stor betydning for kvinderne, at de kan få
psykologisk behandling. De har ofte levet med volden
i mange år, og har derfor behov for denne hjælp for at
komme videre til et liv uden vold.

Børn, der var med på krisecenter
i 2012 fordelt på alder

Fordeling af, hvor kvinderne
flytter hen efter krisecenterophold i 2012
6%

10%
12%

59%

8%
0-6 år
7-12 år

11%

7%

Til tidligere bolig, hvor
voldsudøveren er fraflyttet
Tilbage til egen bolig, hvor
voldsudøveren ikke boede

13-17 år
31%

Hjem til voldsudøveren

12%

44%

Til egen ny bolig
Til andet krisecenter
eller institution
Til familie eller venner
Andet
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Rådgivning
LOKK tilbyder rådgivning til både voldsudsatte kvinder og unge samt fagfolk og forældre indenfor flere områder såsom æresrelaterede konflikter og juridiske sager. Et
nyt projekt om opkvalificering af ressourcepersoner til æresrelaterede konflikter på
udvalgte krisecentre er sat i værk.
Etnisk Ung – LOKKs rådgivning
om æresrelaterede konflikter
Siden 2002 har LOKK med støtte fra Social-, Børne- og
Integrationsministeriet haft en professionel, gratis og
landsdækkende rådgivning om æresrelaterede konflikter. Rådgivningen ’Etnisk Ung’ er målrettet unge og
forældre, der oplever disse konflikter, samt fagfolk der
møder konflikterne i deres arbejde. Rådgiverne er placeret i København og Vejle og tilbyder rådgivning via
telefon, mail eller ved personlige møder.

Henvendelser til Etnisk Ung
Antallet af henvendelser har de sidste år været støt stigende, også i 2013 med et total på 1146 henvendelser.

Årsagen til henvendelserne er konflikter mellem de
unges ønske til selvbestemmelse på den ene side og
familiens og netværkets ønsker og æresbegreber på
den anden side. Igen i år handlede langt de fleste henvendelser, ca. 75%, om unge på 18 år eller ældre.
Hotlinen om æresrelaterede konflikter, der døgnet
rundt besvares af professionelle rådgivere i LOKK og
R.E.D., udgjorde en stor del af henvendelserne. I 2013
modtog hotlinen 373 henvendelser fra unge.
Hjemmesiden etniskung.dk med information til både
unge og fagfolk og en anonym brevkasse er blevet
brugt flittigt. I år har 230 unge benyttet brevkassen,
hvoraf 101 af henvendelserne omhandlede mødomsproblematikken. Mødomsproblematikken opstår typisk, når familiens og netværkets æreskodeks omkring ærbarhed er blevet brudt eller mistænkes for at
være brudt.
I 2013 er der blevet udarbejdet nyt informationsmateriale om Etnisk Ung, herunder nye informationsfoldere
om alle rådgivningstilbud i Etnisk Ung. Derudover er
et nyt design af hjemmesiden etniskung.dk under udarbejdelse og vil se dagens lys i starten af 2014.

Konfliktmægling
Henvendelser - Etnisk Ung rådgivningen
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I nogle æresrelaterede konflikter kan rådgiverne i
Etnisk Ung vurdere, at en konfliktmægling vil være
gavnlig for begge af konfliktens parter. En særlig form
for konfliktmægling bliver i så fald iværksat med parternes godkendelse og eventuelt med hjælp fra samarbejdspartnere såsom kommune og politi. Målet med
konfliktmæglingen er at åbne for dialog mellem parterne med henblik på en eventuel aftale om fremtidig
kontakt. I 2013 har rådgiverne gennemført 21 konfliktmæglinger, og yderligere 1 mægling var i gang ved
årsskiftet.
LOKK årsberetning 2013

62%

af børn på krisecenter i
2012 havde været udsat
for psykisk vold direkte
rettet mod barnet, sammenlignet med 2011
hvor tallet var 67 %.
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29%

af børn på krisecenter i
2012 havde været udsat
for fysisk vold direkte
rettet mod barnet, sammenlignet med 2011
hvor tallet var 36 %.
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Rådgivning

Rådgivning og temadage til fagfolk
Fagfolk i hele landet kan få gratis og professionel rådgivning i form af telefonisk sparring, konsulentbistand,
personlige møder samt temadage, hvor en rådgiver
holder oplæg eller undervisning om æresrelaterede
konflikter i alle dens facetter. Mange fagfolk har gjort
brug af rådgivningen i 2013, især kommunale sagsbehandlere og skole- og studievejledere. I 2013 blev der
derudover afholdt 36 temadage for omkring 900 fagpersoner overalt i landet.

Forældrerådgivningen
Etnisk Ung har en særlig rådgivning, der er målrettet
forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever
udfordringer med deres teenagere eller voksne børn
grundet kulturforskelle og modstridende ønsker og
forventninger eller andre familiemæssige problemstillinger. Forældre kan tage telefonisk kontakt til rådgivningen, men kan også få personlige rådgivningsmøder. Forældrerådgivningen er ligesom Etnisk Ungs
øvrige tilbud gratis, professionel og landsdækkende.
Et øget fokus på oplysning og information til målgruppen, bl.a. via en forældrefilm lavet i samarbejde med
Lars Feldballe, har gjort, at der i 2013 kom 95 henvendelser til rådgivningen, hvilket er det højeste antal henvendelser nogensinde.

Undervisningsprogram med Social-,
Børne- og Integrationsministeriet
På baggrund af en bred viden om og erfaring med
æresrelaterede konflikter er Etnisk Ung blevet del af
Social-, Børne- og Integrationsministeriets særlige tilbud om et 2-dages gratis kursus om æresrelaterede
konflikter til frontmedarbejdere i alle kommuner. Kursets formål er at opkvalificere fagfolk til at forebygge,
opdage og håndtere æresrelaterede sager.

LOKK årsberetning 2013

Ressourcepersoner til æresrelaterede
konflikter på krisecentrene
2013 har set starten på et 4 års opkvalificeringsprogram om æresrelaterede konflikter til ressourcepersoner på 9 udvalgte af LOKKs krisecentre. Ressourcepersonernes viden om æresrelaterede konflikter,
æreskodeks og dens forskellige former opgraderes
af Etnisk Ung med det formål, at ressourcepersonerne
kan dele deres viden med deres egne kolleger på krisecentrene samt med andre krisecentre i nærheden.
Ressourcepersonerne skal ligeledes besøge forskellige foreninger, hvor målgruppen færdes, for at udvide
kenskab til hjælpemuligheder, når æresrelaterede
konflikter opstår.

Genopdragelsesrejser
Siden juli 2013 har Etnisk Ung haft et særligt rådgivningstilbud til børn og unge, der frygter eller har været udsat for genopdragelsesrejse eller andet langvarigt ufrivilligt udlandsophold. Rådgivningen er også
målrettet fagpersoner eller andre, der bliver bekendt
med et barn eller ung, der er eller har været på genopdragelsesrejse. Rådgivningen er led i den nationale
strategi mod æresrelaterede konflikter, der skal modvirke social kontrol, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber.

Juridisk rådgivning
LOKK har i 11 år udført juridisk rådgivning og sagsføring for kvinder, der er udsat for vold. Rådgivningen
gives til voldsudsatte kvinder, krisecentre, familierådgivere og kommuner. Hovedparten af sagerne vedrører de forskellige opholdstilladelsesmuligheder for de
voldsudsatte kvinder. Her er der især sager omkring
krisecentererklæringen som ”myndigheds”-erklæring.
I det væsentligste er der tale om telefonrådgivning,
men visse sager kræver også sagsføring.
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Projekter og konferencer
Gennem diverse projekter og konferencer
udbreder LOKK kendskabet til bekæmpelse
af vold mod kvinder. I samarbejde med Dialog Mod Vold og Østjyllands Politi oprettede
LOKK i 2013 et interventionscenter med stor
succes. LOKK har også haft fokus på projekter i Mellemøsten og Nordafrika via et nyt
samarbejde med Danner og Kvinderådet.
Anonym Rådgivning
Sammen med Mødrehjælpen har LOKK i en periode
på halvandet år drevet en åben anonym rådgivning
i København og Århus. Formålet med rådgivningen
har været at give voldsudsatte kvinder mulighed for
at få rådgivning uden for krisecenter regi, da det for
nogle kvinder kan være en stor overvindelse at skulle
henvende sig til et krisecenter. Rådgivningen har haft
åbent onsdag 12.00-17.00 og torsdag 10.00-12.00 i Lars
Bjørnstræde midt i København og på Kvindemuseet
i Aarhus. Uden for åbningstiden er kvinderne blevet
henvist til LOKKs landsdækkende hotline. Rådgivningen blev ved opstarten i maj 2012 markedsført på
internettet og med udsendelse af pjecer og plakater til
biblioteker, socialkontorer, praktiserende læger etc.

Det har været kendetegnene for de kvinder, der har
henvendt sig i rådgivningen, at de ikke ønsker at tage
ophold på et krisecenter. Anonym Rådgivning har således formået at komme ud til de kvinder, som det var
hensigten at nå. Samlet har 300 kvinder modtaget rådgivning i løbet af 2013. Det er desværre for få til, at der
har været grund for at fortsætte projektet, der derfor
afsluttes med udgangen af januar 2014. Projektet er blevet støttet med en bevilling fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Interventionscenter
Med støtte fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet har Dialog Mod Vold, Østjyllands Politi og LOKK
oprettet et Interventionscenter på en toårig forsøgsbasis. Formålet er at tilbyde rådgivning til voldsudsatte
familier der, hvor volden opstår. Når politiet bliver
kaldt ud til de såkaldte husspektakler og konstaterer, at
der er tale om partnervold, bliver begge parter tilbudt
hjælp hver for sig og sidenhen sammen. Ofte kommer
politiet i de samme familier flere gange, før familien
bliver tilbudt relevant hjælp. Volden eskalerer over tid
og forstærkes for hver gang, den pågår. Det er derfor
væsentligt, at politiet har konkrete handlemuligheder,
der kan bidrage til at stoppe volden. Projektet har nu
kørt i et år og har vist, at familierne, specielt hvis der
er børn, gerne vil tage imod hjælpen. I 2013 har 167

Konferencen ’Ære og
Konflikt’ var baseret på
forskellige workshops om
temaet æresrelaterede
konflikter.
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En stor del af LOKKs arbejde består i at udbrede
kendskabet til bekæmpelse
af vold mod kvinder, bl.a.
gennem konferencer, seminarer og workshops, som
kan give krisecenterpersonale konkrete værktøjer til
brug i deres arbejde.

LOKK årsberetning 2013
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Projekter og konferencer

kvinder modtaget samtaler og 91 mænd har taget imod
hjælpen. Projektet fortsætter i 2014.

Konferencen ’Ære og Konflikt’ 2013 i Vejle
I lighed med tidligere år har LOKK i 2013 i samarbejde
med Social-, Børne- og Integrationsministeriet afholdt
konferencen ”Ære og Konflikt”, der havde metoder og
muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter
som tema. Konferencen var denne gang workshopbaseret for at give konferencedeltagerne muligheden for
selv at deltage aktivt i læringsprocessen og blive inspireret af hinandens forskellige perspektiver og tanker.
Omkring 175 fagfolk fra blandt andet kommuner, politi,
uddannelsesinstitutioner og flere frivillige organisationer fra hele landet var samlet den 14. november i Vejle
for at høre oplægsholdere fra Danmark og Sverige fortælle om, hvordan æresrelaterede konflikter kan håndteres og betragtes på forskellige måder.

Kurser for krisecentermedarbejdere i
Mellemøsten og Nordafrika
Danske krisecentererfaringer kan styrke kampen mod
vold mod kvinder i den arabiske verden. Det er baggrunden for, at LOKK sammen med Danner i løbet af
efteråret 2013 har gennemført kurser for krisecentermedarbejdere i Marokko, Libanon og Tunesien på
grundlag af en bevilling fra Kvinfo. Projektet startede
med en workshop i København i foråret med repræsentanter fra MENA-regionen. Her blev det besluttet,
at der skulle udbydes fire kurser til krise- og rådgivningscentre i MENA-regionen med følgende emner:
metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder, udfordringer for personalet, dokumentation, fortalervirksomhed, oplysning og opsøgende arbejde. Hver af de
fire kurser blev planlagt og gennemført i samarbejde
mellem en dansk træner og en træner fra MENA-regionen. Krisecenterbevægelsen i MENA-regionen arbejder ligesom i Danmark på at bekæmpe vold mod kvinder. Vores værdier og metoder er meget ens, så det
er nemt at samarbejde. Men de betingelser, vi arbej-
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der under, er meget forskellige. I forhold til kvinders
rettigheder og udbuddet af støtte til kvinder udsat for
vold, er der fortsat langt igen i MENA-regionen. Det er
grundlaget for, at LOKK er til stede i MENA-regionen.

Bekæmpelse af vold
mod kvinder i Tunesien
Med støtte fra Udenrigsministeriet har Danner og
LOKK i 2013 arbejdet på at fremme bekæmpelsen af
vold mod kvinder i Tunesien. Den tunesiske regering
er i gang med at etablere et nationalt krisecenter og
en hotline for voldsudsatte kvinder. Danner og LOKK
har ydet rådgivning på grundlag af krisecentrenes
”Grundpakke” og har bidraget til et kursus for de rådgivere, der skal besvare hotlinen. I Tunesien er der
flere både veletablerede og helt nye civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at bekæmpe vold mod
kvinder. LOKK og Danner har sammen med disse organisationer arbejdet på at etablere et formelt netværk
eller et tunesisk voldsobservatorium. Projektet fortsætter i 2014.

Partnerskab med Udenrigsministeriet
I konsortium med Kvinderådet og Danner indgik LOKK
i oktober måned en 3-årig aftale med Udenrigsministeriet om partnerskab under regeringsprogrammet Det
Arabiske Initiativ. Formålet med programmet er at støtte reformprocesser i MENA-regionen, også inden for
kvinders rettigheder og vold mod kvinder. Der er derfor bud efter de danske krisecentererfaringer. LOKK
har inden for de senere år haft et øget engagement i
MENA-regionen. I samarbejde med Danner har LOKK
gennemført regionale kurser og seminarer om vold
mod kvinder, og der er gennemført partnerskabsprojekter i Irak, Palæstina og Tunesien. Den nye partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet giver mulighed
for i endnu højere grad at bruge de danske krisecentererfaringer til at styrke bekæmpelsen af vold mod
kvinder i den arabiske verden.

LOKK årsberetning 2013

I efteråret 2013 gennemførte LOKK og Danner fire
kurser, hvor trænere fra Danmark og MENA-regionen
(Mellemøsten og Nordafrika) underviste krisecenterpersonale i regionen.

LOKK årsberetning 2013

21

Nogen gange bruges
tegning blot som en
måde at aktivere
barnet på undervejs
i en samtale for at
gøre situationen
mere afslappet for
barnet.
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Samarbejde
I bekæmpelsen af vold mod kvinder står
LOKK langt fra alene. Gennem flere samarbejder med både danske, nordiske og
internationale partnere arbejder LOKK bredt
med emnet om voldsudsatte kvinder. Det
har blandt andet resulteret i at LOKKs protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary i efteråret
2013 var på besøg hos kvindekrisecentre
og – organisationer i Marokko.

Kort før jul blev LOKK sammen med andre af Mary
Fondens samarbejdspartnere inviteret til Amalienborg
for at ønske god jul.

Nordiske Kvinder Mod Vold
Alle de nordiske landes kvindeorganisationer, som
arbejder med at bekæmpe mænds vold mod kvinder, mødes en gang årligt til en konference, som holdes på skift i de nordiske lande. I 2013 blev konferencen afholdt på Færøerne. Emnet for årets konference
var ”Udsatte børn og unge – Voldens gidsler”. Ca.
170 kvinder og ganske få mænd hørte om den nyeste
forskning på området fra de forskellige lande. Af emner kan nævnes kærestevold, rugemødre, seksuelle
overgreb mod børn og forældreansvarsloven. Vold
mod børn kender ingen grænser. Det er den samme
form for vold, der findes overalt i de nordiske lande. En
vold, som desværre præger børnene i mange år – for
nogle helt op i voksenlivet. Der var efter konferencen
arrangeret ture ud i den smukke færøske natur.

Protektorat

H.K.H. Kronprinsesse
Ikke kun i Danmark får
Mary, Protektor for LOKK.
vi glæde af Kronprinsesse Marys engagement. I
efteråret var Kronprinsessen i Marokko, hvor hun besøgte kvindeorganisationer, domstolen og kvindekrisecentre. Dette besøg blev omtalt med en række udsendelser i marokkansk tv – en opmærksomhed, som
vold mod kvinder sjældent har fået i Marokko tidligere.
Overalt hvor Kronprinsessen kom spredte hun glæde
og nyt håb. Kvinfo, Danner og LOKK ledsagede Kronprinsessen ved besøget i Marokko.

LOKK årsberetning 2013

Det Nationale Voldsobservatorium
Foto: Steen Evald

H.K.H. Kronprinsesse Mary
har nu i 4 år været protektor for LOKK – et protektorat, som vi er meget stolte
af. Kronprinsessen formår
med sit vid og engagement
ved mange forskellige lejligheder at sætte fokus på
voldsudsatte kvinders og
børns situation.

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium 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 2013 har LOKKs deltagelse i voldsobservatoriet haft særligt fokus på at få en dansk underskrift
på Europarådets konvention om vold mod kvinder.
Konventionen blev åbnet for underskrift 11. maj 2011,og
er foreløbigt underskrevet af 25 lande, men endnu
ikke af Danmark. I januar inviterede Europarådet til
en konference om konventionen i Helsinki, hvor LOKK
deltog med et indlæg om kvindekrisecentrenes rolle
i bekæmpelsen af vold mod kvinder. I maj var LOKK
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sammen med Kvinderådet og Dialog Mod Vold i samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg med henblik på
at fremme dansk underskrift af konventionen. Justitsministeriet kom i juni måned med en vurdering af konsekvenser i forhold til dansk lov sammen med et længe
ventet beslutningsforslag, der blev sendt i høring.
LOKK har bidraget med høringssvar i koordination
med de øvrige medlemmer af Voldsobservatoriet. Folketinget træffer beslutning om konventionen 6. februar
2014.

Røde Kors Q-netværk
Røde Kors Q-netværk, som efterhånden har et samarbejde med en del kvindekrisecentre, gør et stort
arbejde med at støtte kvinderne, når de forlader krisecentret. Mange kvinder oplever en ensomhed, når
de flytter fra krisecentret og måske ud til en ny bolig i
en ny by, som de ikke kender, og hvor de ikke kender
nogen. Q-netværket kan hjælpe kvinderne ud af denne
ensomhed, ved på en omsorgsfuld måde at støtte kvinderne i at skabe kontakt i lokalområdet. Der er tale om
en til en kontakt, som foregår helt på de voldsudsatte
kvinders præmisser. Netværket afholder, når der er
behov herfor, også fælles arrangementer. Alle mentorer gennemgår en uddannelse, hvor de blandt andet
bliver undervist i, hvad deres roller er, voldens konsekvenser samt sikkerhedsvurdering. Nogle steder i landet står LOKK for en del af undervisningen.
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Internationalt samarbejde om
rådgivning af etniske unge
Gennem årene har Etnisk Ung opbygget et solidt netværk blandt aktører i Norden og andre europæiske
lande, der beskæftiger sig med æresrelaterede konflikter. Netværket bruges til erfaringsudveksling, vidensdeling og samarbejde i konkrete sager.
I 2013 var LOKK sekretariat på studiebesøg hos organisationen Fryshuset i Malmø, der beskæftiger sig
med æresrelaterede konflikter. En repræsentant for
Etnisk Ung deltog i en ungdomskonference i Oslo om
æresrelaterede konflikter. Til konferencen diskuterede
50 engagerede unge relevante emner såsom mænd i
tvangsægteskaber, æresrelateret vold og kontrol, seksualitet, køn og udfordringer for minoritetsunge i Norden i forhold til identitetsdannelse og muligheder for at
træffe egne valg.
Derudover tog flere af Etnisk Ungs rådgivere med en
repræsentant for Social-, Børne- og Integrationsministeriet på en lærerig studierejse til Istanbul i Tyrkiet,
for at udforske hvordan tyrkiske NGO’er og andre organisationer samt fagpersoner som advokater og læger betragter og håndterer æresrelaterede konflikter.
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Det Europæiske Voldsobservatorium
LOKK repræsenterer Kvinderådet i Det Europæiske
Voldsobservatorium under Den Europæiske Kvindelobby. Her har der i 2013 været et særligt fokus på
seksuel vold med en fælles europæisk kampagne i efteråret. I Danmark bidrog kampagnen til, at Kvinderådet på den internationale kampdag for vold mod kvinder den 25. november kunne holde arrangementer i
henholdsvis Aarhus og Odense med fokus på seksuel
vold. Det Europæiske Voldsobservatorium holder normalt et årligt møde, men det har der i 2013 ikke været
midler til.

Samarbejde med EIGE
European Institute for Gender Equality (EIGE) er beliggende i Vilnius i Litauen. Instituttet er blevet etableret
af EU med henblik på at fremme ligestilling. LOKK er
repræsenteret i EIGE’s ekspertpanel vedrørende vold

Dreng 7 år – ”En der skyder så jeg dør”.

mod kvinder. I foråret 2013 har LOKK i samarbejde
med EIGE bidraget til en kortlægning af, hvad der findes af registerdata og videnskabelige undersøgelser
om vold mod kvinder. I september måned deltog LOKK
i en workshop i Vilinus, hvor formålet var at komme
med forslag til, hvordan EIGE kan fremme bekæmpelsen af vold mod kvinder i Europa.

Foto: Lars H. Laursen

Kronprinsesse Mary besøger voldsudsatte kvinder og børn i Marokko.
LOKK årsberetning 2013

25

Økonomi
Den velvilje, som LOKK møder blandt både
ministerier, fonde og private bidragydere,
muliggør, at LOKK fortsat kan være med til
at styrke krisecentrenes arbejde samt synliggøre og bekæmpe vold mod kvinder.
Den økonomiske støtte, som LOKK modtager, er med
til at forebygge og afhjælpe følgerne af den vold, som
kvinder og børn bliver udsat for i deres nære relationer.
LOKK varetager krisecentrene og dermed de voldsudsatte kvinder og børns interesser overfor såvel politikere som myndigheder og presse. De 42 kvindekrisecentre, som i 2013 var medlemmer af LOKK, mærker
for manges vedkommende den økonomiske krise, som
kommunerne er underlagt. Mange har været tvunget
til besparelser eller til at finde nye veje til finansiering.
Mange af krisecentrenes støtteforeninger gør et godt
stykke arbejde for også at hjælpe kvinder og børn,
hvor kommunerne svigter.
Som landsorganisation har LOKK et sekretariat, der
tager sig af de foreningsmæssige opgaver, afholder seminarer, konferencer, kurser og temadage for medarbejdere på krisecentrene samt i forskellige foreninger,
kommuner og uddannelsesinstitutioner. Derudover
udføres rådgivningsopgaver i forhold til etniske minoritetsunge, der er udsat for æresrelaterede konflikter,
samt udarbejdes oplysnings- og informationsmaterialer.

LOKK samarbejder med flere ministerier: Ministeriet
for Ligestilling og Kirke, Social-, Børne-, og Integrationsministeriet, Udenrigsministeriet samt Justitsministeriet. LOKK takker for samarbejdet på såvel det formelle
som på det uformelle plan.
Diagrammet viser hvilke ministerier, som LOKK modtager midler fra. En del midler er fra Satspuljen eller
Tips- og Lotto-puljen. Midlerne er af afgørende betydning for driften af sekretariatet, for afholdelse af kurser
for frivillige, for den juridiske rådgivning til voldsudsatte kvinder og kvindekrisecentre, samt for hotline til
såvel kvinder udsat for partnervold som til unge udsat
for kærestevold. Midlerne blev også brugt til at lancere
fem korte dokumentarfilm målrettet voldsudsatte kvinder, pårørende og andre, der stifter bekendtskab med
partnervold.
Social-, Børne-, og Integrationsministeriet finansierer
LOKKs arbejde med rådgivning til minoritetsunge, der
er udsat for æresrelaterede konflikter samt til deres
forældre, herunder konferencer, temadage og udarbejdet informationsmateriale.

LOKKs indtægter 2013
1%

1%

4%

21%

Udenrigsministeriet
Ministeriet for Ligestilling og Kirke
Social-, Børne- og Integrationsministeriet (æresrelateret)
37%

Finansiering
LOKKs finansieringer er sammensat af puljer, projekter
og donationer fra forskellige sider.
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36%

Social-, Børne- og Integrationsministeriet (social indsats)
Private fonde, honorarer, støttemedlemmer, øvrige indtægter
LOKK kontingenter
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Uden alle disse tilskud var LOKKs arbejde ikke muligt.
LOKK har i 2013 administreret en del af En Håndsrækning for Egmont Fonden. LOKK har videreformidlet
over to millioner kroner til 197 kvinder med i alt 416
børn. Kvinder og børn har i forbindelse med reetablering fået mulighed for at få støtte til basalt indbo, uddannelse og fritidsaktiviteter. Denne ydelse er en fint
supplement til det arbejde, der udføres på kvindekrisecentrene.

En særlig tak til
Arbejdsmarkeds Feriefond
Egmont Fonden
Erik Thunes Legat 1954
Lyngby Orienteringsklub

Arbejdsmarkedets Feriefond har igen i 2013 tilgodeset
kvinder og børn på landets kvindekrisecentre. I alt 79
kvinder og 138 børn har været afsted på ferie. Kvinderne og børnene udtrykker stor glæde og taknemmelighed over, at der er venlige mennesker, som tænker på
dem og giver dem mulighed for at få en ferieoplevelse.

Mary Fonden

Spies Fonden har gjort det muligt for ca. 160 kvinder til
at få mellem 5 og 10 timers psykologsamtaler. Mange
kvinder er så traumatiserede, at de har brug for flere
timer end de fire afklarende samtaler, som kvinderne
får tilbudt med midler fra Satspuljen. Alle små og store
tiltag er med til at hjælpe kvinderne videre til et liv
uden vold.

Tryg Fonden

Ministeriet for Ligestilling og Kirke
Social-, Børne-, og Integrationsministeriet
Spies Fonden

Udenrigsministeriet

Medlemskontingenterne udgør en meget lille del af
LOKKs samlede budget. Kvindekrisecentrenes økonomi er generelt beskeden. Kontingentets størrelse er
afhængig af kvindekrisecentrenes samlede omkostninger.
LOKK vil sige tak for den store opbakning og for alle de
tilskud og bevillinger, der er blevet tiltænkt arbejdet
med at synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af
vold mod kvinder og børn.

LOKK årsberetning 2013
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I 2012

var den gennemsnitlige opholdslængde,
for et barn på krisecenter, 66 dage,
sammenlignet med
48 dage i 2011.
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Bestyrelse og udvalg
Bestyrelsen i LOKK

Birgit Søderberg

Kirsten Hejnfelt

Birgitte Bruun

LOKKs bestyrelse 2013
• Formand Birgit Søderberg,
forstander Kvindehjemmet, København
• Næstformand Kirsten Hejnfelt, leder 		
Ringsted Krisecenter
• Birgitte Bruun, frivillig 			
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, 		
Frederiksberg
• Karin Houmann,
leder Holstebro Krisecenter
• Kirsten Bloch,
frivillig Hjørring Krisecenter
• L ise Von Seelen,
eksternt bestyrelsesmedlem
• P ia Deleuran,
eksternt bestyrelsesmedlem
Siden generalforsamlingen marts 2013
er Kirsten Moth (bestyrelsesmedlem
Krisecentret Røntofte) udtrådt
af bestyrelsen.

Videns- og
udviklingsgrupper
Børnegruppen
• Marie Møller Christensen,
Kvindehjemmet
• F ie Møller, Viborg Krisecenter
• Charlotte Steenbjerg,
Silkeborg Krisecenter
• Malene Nielsen, Danner
• Heidi Kjær Hansen, Krisecenter Odense
• Susanne Larsen,
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Camilla Ledegaard Svendsen,
Kvindekrisecenter Bornholm
• K irsten Hejnfelt, LOKKs bestyrelse
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Kirsten Bloch

Lise Von Seelen

Etikgruppen
• Sabine Heun, Krisecenter Hjemmet
• L ise Krogh Løvschall, Medusa
• Maja Christensen,
Frederiksværk Krisecenter
• K aren Conrad,
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Judith Klitgaard, Herfølge Krisecenter
• P ia Deleuran, LOKKs bestyrelse
International gruppe
• Vibeke Jørgensen, Århus Krisecenter
• K arin Juhl, Kolding Krisecenter
• I nge Bergsted Jensen,
Frederikshavn Krisecenter
• A nne Zacho Møller, Danner
• Sira Støhrmann, RED (udtrådt i 2013)
• Helle Frandsen, Horsens Krisecenter
• K aren Conrad,
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• L ise Von Seelen, LOKKs bestyrelse
Intranetgruppen
• P ia Strøh,
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Birgitte Bruun, LOKKs bestyrelse
Redaktionsgruppen
• E lse Marie Johansen,
Kvindekrisecenter Bornholm
• Helena Gleesborg Hansen,
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• K irsten Bloch, LOKKs bestyrelse

Pia Deleuran

Karin Houmann

Socialrådgivergruppe
• L onnie Jørgensen, Danner
• L isa Holmfjord,
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• Hanne B. Platz, Hellerup Krisecenter
(udtrådt i 2013)
• Hanne Barløse, Ringsted Krisecenter
• Birgit Søderberg, LOKKs bestyrelse
Statistikgruppen
• Johanne Breuning, Hjørring Krisecenter
• Henriette Højbjerg, Danner
• A nnette Pollas, Hellerup Krisecenter
• Hanne Hansen, Ringsted Krisecenter
• A ne Voss, Medusa
• Birgit Søderberg, LOKKs bestyrelse
Ansatte i LOKKs sekretariat
pr. 31.12.2013:
• L ene Johannesson, sekretariatschef
I 2013 var der 17 medarbejdere heraf tre
studentermedhjælpere og en praktikant.
En medarbejder var på barsel.
Se alle medarbejdere i sekretariatet på
www.lokk.dk.
LOKK har kontor i København og Vejle.
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Landsorganisation af
Kvindekrisecentre
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Medlemmer pr. 31/12-2013
Region Nordjylland

Region Sjælland

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

Hanne Mariehjemmet, Roskilde
Hera Døtrene, Kalundborg
Herfølge Krisecenter, Herfølge
Krisecenter Hjemmet, Nykøbing Falster
Medusa - Et liv uden vold, Holbæk
Nakskov Krisecenter, Nakskov
Næstved Krisecenter, Næstved
Ringsted Krisecenter, Ringsted
Roskilde Kvindekrisecenter, Roskilde

Region Midtjylland
Herning Krisecenter, Herning
Holstebro Krisecenter, Holstebro
Horsens Krisecenter, Horsens
Randers Krisecenter, Randers
Silkeborg Krisecenter, Silkeborg
Viborg Krisecenter, Viborg
Århus Krisecenter, Viby J

Region Syddanmark
Fredericia Krisecenter, Fredericia
Haderslev Krisecenter, Haderslev
Krisecenter Odense, Odense C
Kvindehuset Kolding Krisecenter, Kolding
Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg
Sønderborg Kvindekrisecenter, Sønderborg
Vejle Krisecenter, Vejle
Aabenraa Krisecenter, Aabenraa
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Region Hovedstaden
Bofællesskabet Rosenly, Hellerup
Danner, København K
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Frederiksberg C
Egmontgården, København Ø
Frederiksværk Krisecenter, Frederiksværk
Hellerup Krisecenter, Hellerup
Hillerød Kvindecenter, Hillerød
Klostermosegård, Helsingør
Krisecentret Røntofte, Helsingør
Kvindehjemmet, København N
Kvindehuset i Lyngby, Lyngby
Kvindekrisecenter Bornholm, Rønne
R.E.D
Reden International, København V

Kontaktoplysninger:

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

Rådgivning
Hotline for voldsudsatte kvinder: 70 20 30 82
Hotline for Etniske Unge: 70 27 76 66
Forældretelefonen: 70 27 03 66
Rådgivning til fagfolk: 32 95 90 19
www.etniskung.dk
www.hjerteogsmerte.dk
Informationsfilm:
www.lokk.dk/Raadgivning/Infofilm-om-vold-mod-kvinder
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