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ALDRIG har der været så me-

get politisk bevågenhed omkring
vold mod kvinder som i 2020. Brede
aftaler sikrede 100 nye permanente
pladser, så ingen kvinder går forgæves til krisecenteret. Ti timers gratis
psykologhjælp til beboere på kvindekrisecentre. To gange i 2020 blev der
afsat midler til at oprette nødpladser
på krisecentrene i forbindelse med
COVID-19, og endelig blev der indgået
et nyt politiforlig med oprettelse af
særlige enheder, som skal tage sig af
forbrydelser, som især rammer kvinder, herunder partnervold.

Karin Gaardsted
Formand LOKK

Så der er virkelig meget at glæde sig
over på den politiske front. Men 2020
var også året, hvor forskning viste, at
det farligste sted at opholde sig for en
kvinde er i hjemmet. For hver måned
bliver en kvinde dræbt af sin partner
eller ekspartner. Som en af vores
krisecenterledere siger: Tænk, hvis det
var ulveangreb, der var tale om. Tænk,
hvis et menneske om måneden i Danmark blev slået ihjel af ulve. Så er jeg
ikke i tvivl om, at vi alle ville komme
op af stolene!
Der er stadig lang vej, og arbejdet
med at hjælpe kvinder og børn væk
fra volden kræver et målrettet og
professionelt samarbejde mellem
mange parter. LOKK påbegyndte i 2020
en stor professionaliseringsproces.
LOKK fik ny bestyrelse, ny direktør og
ny strategi. En strategi, hvis erklærede
målsætning er, at enhver kvinde og
barn udsat for vold i hjemmet skal
have den hjælp, de har brug for – før,
under og efter ophold på et krisecenter.
Strategien udpeger ni fokusområder,
hvor vores medlemmer af erfaring
ved, at voldsudsatte kvinder og deres
børn har brug for hjælp til at komme
videre til en tryg fremtid uden vold. Ni
områder, hvor LOKK og vores medlemmer vil indgå partnerskaber med
både private og offentlige aktører, så
vi sammen kan løfte opgaven.
Man kan ikke se tilbage på 2020 uden
at nævne COVID-19. Intet LOKK uden
vores medlemmer, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle krisecenterledere, de mange medarbejdere
og frivillige på krisecentrene landet
over, som ufortrødent har knoklet

videre i front i en udsat position. Det
er imponerende – tak for jer!
Jeg vil også benytte lejligheden til at
takke vores protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary. Ligesom en stor tak
skal lyde til vores donorer, støttemedlemmer og øvrige bidragsydere
for jeres vigtige økonomiske støtte.
Hver en krone falder på et tørt sted,
og vi arbejder hver dag for at sikre, at
jeres bidrag gør mest mulig gavn for
krisecentrene i arbejdet med at hjælpe kvinder og børn videre til en tryg
fremtid uden vold.
I LOKK ser vi frem til i 2021 i endnu
højere grad at bringe den kønsbaserede vold frem i lyset og udbrede
kendskabet til de konsekvenser, det
har for de kvinder og børn, der er
udsat for volden, samt samfundet
som helhed. Derfor arbejder vi også
målrettet på at komme på finansloven
og dermed sikre stabil og vedvarende
finansiering til arbejdet med at hjælpe
de urimeligt mange kvinder, der ikke
får hjælp i dag.
For vold mod kvinder er ikke en forbigående vold. Det er en vedvarende
vold, som tager til. Den fader ikke ud
– desværre. Typisk har de kvinder, der
kommer til os på krisecentrene, været
udsat for årelang vold. Og der er
mange flere kvinder derude end dem,
vi ser. Målet er nu som altid, at vi skal
komme volden til livs. Men målet er
også, at vi som samfund genkender
tegnene på vold og griber ind langt
tidligere, end tilfældet er i dag. For det
er en samfundsopgave at komme volden til livs. Det er ikke en opgave, der
løser sig selv, og det må aldrig være
en opgave, som hører privatlivet til.

LOKKs bestyrelse 2020
Bestyrelsen består af otte medlemmer, der leder organisationen
og er ansvarlige for organisationens drift.

Karin Gaardsted
Bestyrelsesformand,
politiker

Ingrid Funch Jørgensen
Næstformand, leder af
Bornholms Krisecenter

Susanne Dahl
Direktør for Partnerskaber
og Programmer i UNICEF

Gitte Messerschmidt
Organisationsmedarbejder
i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Sanne Kjær
Kundedirektør i KAB

Karen-Inger Thorsen
Direktør i Fødevarebanken

Lene Danner Hessellund
Leder af
Herning Krisecenter

Portrætfotos: Doneret af fotograf Stine Heilmann

Bente Dalsbæk
Strategisk rådgiver,
moderator og professionelt
bestyrelsesmedlem
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Hvad er din baggrund?
Min faglige baggrund er, at jeg er
jurist og journalist og har været ansat
bl.a. i Folketinget som rådgiver og i
DR som TV- og radiovært. Jeg arbejder
nu bl.a. som selvstændig kommunikationsrådgiver, moderator, podcaster
og forfatter – og altså som bestyrelsesmedlem, bl.a. i LOKK. I 2018 tog
jeg en større bestyrelsesuddannelse
på CBS for at styrke min faglighed på
netop det område, og fordi jeg ved, at
hvis en bestyrelse skal opnå resultater,
er det vigtigt, at de arbejder professionelt og målrettet.
Hvad er kendetegnende for dig i
bestyrelsesarbejdet for LOKK?
Jeg kommer med viden om kommunikation og om governance, som det
hedder i bestyrelsessproget. Altså, at
vi har orden i penalhuset og driver
LOKK forsvarligt og efter generalforsamlingens beslutninger og medlemmernes krav. Det er meget vigtigt for
mig, at vi lytter og tager pejling af
medlemmerne, og hvad der rører sig
på det faglige og politiske område.
Der kan være forskellige årsager til,
at ting ikke rykker sig på en måde
eller i det tempo, man kunne ønske
eller forestillede sig, men jeg har lært
meget på Christiansborg; om alt fra
små benspænd til egentlig modstand.
Derfor ved jeg også, at mine bedste
værktøjer er mine ører og hele tiden
at være opmærksom på, hvor vejen
fremad er: Kan vi finde fodslag for en
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fælles retning? Jeg er ikke særligt glad
for matematik, men delmængder –
dem er jeg vild med! Og jeg er meget
stædig med at finde frem til dem,
når der skal træffes beslutninger. Jeg
holder mig hele tiden for øje, at vi vil
det samme: skabe tryggere rammer
for voldsramte kvinder og børn.

Hvilke tanker gør du dig om LOKK?
Jeg mener, at LOKK kan spille en vigtig
rolle, netop fordi LOKKs medlemmer
er fyrtårne af voldsfaglig viden. Det
skal LOKK understøtte, synliggøre og
sikre bliver bragt i spil. Det har virkelig været en fornøjelse at møde LOKKs
medlemmer, hvad enten det var på
strategicamp eller på krisecenterbesøg. Der er så meget viden, både
hos medlemmerne og i sekretariatet,
og jeg oplever en videnshunger hos
andre fagfolk og hos politikerne. De
vil vide mere om forebyggelse, om
understøttelse og om efterværn. Der
kan LOKK spille en stor rolle ved at
’bringe viden ud’ og sikre fremskridt
for området, også politisk. Men også
ved at bringe viden og støtte ind til
medlemmerne, så de kan styrke deres
arbejde for kvindernes og børnenes
tryghed og sikkerhed.
Jeg tror meget på, at man får mere ud
af at løfte i flok, og at der selvfølgelig
vil være forskelligheder, fordi medlemmerne er forskellige. Men det skal der
jo være! Vi får ikke mere faglig værdi
eller bedre beslutninger ud af, at alle
sidder og siger det samme.

Hvad er det vigtigste, du vil opnå?
Allerhelst, at kvinder ikke rammes af
vold i deres nære relationer. Det lyder
ganske vist lidt utopisk. Men jeg tror
faktisk på, at jo mere oplysning og
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viden, der kommer i spil, jo længere
hen ad den vej kan vi komme. Men
konkret vil jeg vil gerne arbejde for, at
kvindekrisecentrene har stabil politisk
og økonomisk opbakning, og at nogle
af de sten på vejen, der forhindrer
kvindernes tryghed – for eksempel
lovgivningsmæssigt eller strukturelt
mellem kommuner – kan blive ryddet
af vejen. Derudover ser jeg også et
enormt potentiale i, at vi sikrer nye
partnerskaber. At vi får engageret flere
på tværs af samfundet, organisationer og virksomheder vil bringe meget
godt med til dem, det hele handler
om: kvinderne og børnene.

Portrætfoto: Doneret af fotograf Stine Heilmann

INTERVIEW MED
BENTE DALSBÆK,
BESTYRELSESMEDLEM I
LOKK SIDEN JUNI 2020

Året i tal – 2020
Hvem ringer til LOKK?

Hvad ringer de om?

LOKKs sekretariatstelefon modtager mellem et og
11 opkald om dagen. Det er oftest krisecentrene, der
henvender sig. De står for lidt mere end en tredjedel
af opkaldene til sekretariatet. Dernæst er 14 procent af
opkaldene fra en voldsudsat kvinde, som LOKK hjælper
videre eller rådgiver. Fagpersoner tager også kontakt til
LOKK og får rådgivning (12 pct. af opkaldene). Ligesom
en del af opkaldene til sekretariatet er fra fagpersoner i
kommuner (9 pct.).

Når krisecentrene ringer til LOKK, får de voldseller krisecenterfaglig vejledning af LOKKs faglige
konsulent i 22 procent af tilfældene. Derudover får
krisecentrene rådgivning om, hvilke midler de som
medlemmer har mulighed for at søge hos LOKK
i knap 4 ud af 10 opkald (37 pct.). 2020 har været
præget af COVID-19, og det afspejler sig også i henvendelserne til LOKK fra krisecentrene. 12 procent
af opkaldene fra krisecentrene har således været
COVID-19-relaterede.
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Henvendelser til krisecentrene i 2020
Her ses et lille udpluk af LOKKs henvendelsesstatistik for 2020.
I 2020 er der registreret 10.366 henvendelser på de ordinære krisecentre om rådgivning og pladser fra kvinder, der er udsat for vold, samt pårørende eller fagpersoner,
som søger rådgivning angående en kvinde, der er udsat for vold. Der er herudover
registreret 467 henvendelser til de specialiserede krisecentre.
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19%

NOTE: 42 ordinære krisecentre og fire specialiserede krisecentre har bidraget til statistikken i 2020. De specialiserede
krisecentre har kompetence til at yde hjælp til kvinder, der, ud over at være udsat for vold, har psykisk sygdom
og/eller misbrug samt kvinder, som er udsat for æresrelateret vold. Kvinder udsat for æresrelateret vold indskrives
på alle krisecentre, men for de kvinder, hvor der er et meget højt trusselsniveau eller meget komplicerede
livssituationer, er der mulighed for at bo på et krisecenter med dette særlige fokus. Krisecentre, der ikke er
specialiserede, betegnes her som ’ordinære krisecentre’.
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*Sammenlagt giver andelene ikke 100 procent, da det er muligt, at en henvendelse kommer fra flere
forskellige personer, og det er muligt, at der bliver givet flere forskellige ydelser ved en henvendelse.
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INTERVIEW MED
PIA STRØH
FAGLIG KONSULENT I
LOKK SIDEN MAJ 2020

Hvad er din baggrund?
Min baggrund er først som skolelærer,
hvor jeg efter mange år med specialundervisningsbørn tog en cand.pæd.
psych. Det var vigtigt for mig at finde
ud af, hvad baggrunden var for specialbørnene og udsatte børn generelt.
Efter nogle år, hvor jeg arbejdede med
unge hjemløse, spiseforstyrrelser og
med unge, der havde generelt ondt i
livet, arbejdede jeg på et krisecenter
på Frederiksberg først som koordinator og siden som leder i mange år. Jeg
har også været med til at åbne et helt
nyt krisecenter for kvinder med misbrug og psykiske sygdomme i Haslev.
Der var jeg ca. halvandet år, indtil jeg
blev ansat som faglig konsulent hos
LOKK for et års tid siden.
Hvad arbejder du med i LOKK?
Lige nu har jeg to vigtige opgaver: Den
ene er arbejdet med kvalitetspakken,
som er en videreudvikling af den tidligere grundpakke, der beskriver den
kvalitet og den faglige standard, der
ligger til grund for arbejdet på krisecentrene. Kvalitetspakken skal i højere
grad end i dag kunne give aktører i
og uden for krisecenterverdenen – for
eksempel Socialtilsynet og andre myndigheder – indblik i det voldsfaglige
arbejde og de procedurer, der arbejdes
efter på krisecentrene. Kvalitetspakken skal gøre det tydeligt også for
udenforstående, hvordan man reelt
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arbejder, og hvad der kræves, når man
arbejder med vold.
Min anden opgave er at servicere
krisecentrene. Det bruger jeg rigtig
meget tid på. Jeg hjælper for eksempel
krisecentrene med at søge forskellige fondsmidler, som LOKK har fået
bevilliget ud fra en række kriterier,
og svarer på spørgsmål af alle slags.
Derudover er jeg også ofte i dialog
med krisecenterlederne, hvis de er i
tvivl om hverdagspraksis, og jeg hjælper nye krisecentre med at afklare,
hvad man har brug for af faglighed og
personale.

Hvad er det vigtigste, du vil opnå?
Det vigtigste for mig er at få kvalitetspakken ud at leve. Både i forhold
til at alle krisecentrene tager den til
sig som den grundpakke, man kan
forvente at møde, når man kontakter
et krisecenter. Og i forhold til myndighederne er det min ambition, at især
socialtilsynene kan bruge kvalitetspakken som en hjælp i deres tilsyn,
når de skal sikre, at den nødvendige
voldsfaglighed er til stede i tilbuddene. Hvis det lykkes, så vil jeg føle, at
jeg har sat et vigtigt aftryk.

Hvilke tanker gør du dig om LOKK
efter ca. et år i stillingen?
Det har været en spændende rejse.
Det har været rigtig interessant at få
lov til at se LOKK indefra efter at have
kendt det udefra i 13-14 år. Jeg har
nogle gange syntes, at det udefra har
været svært at se, hvad LOKKs sekretariat laver. Nu kan jeg jo se, at der sidder et lille sekretariat og knokler for
at servicere medlemmerne. Det sidste
år har på mange måder været en lidt
turbulent tid. Jeg kom til i en tid med
skift af chef og flere medarbejdere.
Men lige nu er det helt fantastisk at
se et sekretariat, som blomstrer, og
en direktør og medarbejdere, som er
meget engagerede. Det er vigtigt for
mig, at LOKKs direktør også har det
engagement for voldsramte kvinder,
som jeg selv har – og det er heldigvis
tilfældet. For mig er det vigtigt, at
LOKK hele tiden har de voldsudsatte
kvinder og børn i fokus. Det synes jeg
også, at vi har: Vi husker sagen, selvom det hele brænder på, og vi husker,
at det er de voldsudsatte kvinder og
børn, vi i sidste ende arbejder for.

LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre
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Når man bor på
krisecenter med sit
barn, betyder det
meget at komme lidt
væk fra alt det svære
og få skabt nye, positive
oplevelser sammen. Via
Arbejdsmarkedets Feriefond
var 65 kvinder og 107

børn i 2020 på ferie

Hvad skal der ske med kæledyret, hvis mor og børn tager
på krisecenter? Et samarbejde mellem LOKK og Dyrenes
Beskyttelse er med til at sikre, at dyrene kan blive passet
imens. I 2020 blev fem

hunde og en enkelt
papegøje passet på

internat.

i Danmark, mens de boede
på krisecenter.

På 17 krisecentre fik kvinder
og børn mulighed for at få et
tiltrængt pusterum i
naturen sammen med en
naturvejleder takket være
et samarbejde med Miljøstyrelsen.

Julen kan være en ekstra
svær tid for børn på
krisecenter. I 2020 lå der
derfor takket være midler fra Socialstyrelsen
legetøj til børnene under
træet på 52 krisecentre.
Det var det antal krisecentre, som havde børn
boende hen over julen.

Ca. 1.900 børn er hvert
år på krisecenter med deres
mor. Takket være et samarbejde
med Mary Fonden og Ole Kirk’s
Fond modtager alle børn, der
kommer på krisecenter, en rygsæk
med praktiske
fornødenheder
og legetøj.

Året i tal – 2020
I seks gratis podcasts fortalte danske
Ole Kirk’s Fond gav i 2020 støtte
til corona-værnemidler til krisecentrene og støtte til børnefaglige
medarbejderressourcer og pædagogiske midler til ekstra aktiviteter for børnene. 31 krisecentre
har fået støtte til pædagogiske
medarbejderressourcer, og 23 har
modtaget støtte til værnemidler.

kvinder mellem 25 og 67 år
deres personlige historier
om at komme videre til et liv
uden vold. De seks podcasts
supplerer 37 gratis podcasts
på 11 sprog til kvinder med
udenlandsk baggrund.
De er alle produceret af
Merantis med støtte fra
Oak Foundation Denmark.
Årsberetning 2020
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Årets gang på krisecentrene 2020
Med naturvejledere
på tur
I 2020 indledte LOKK et samarbejde
med Miljøstyrelsen. Samarbejdet
betød, at 17 kvindekrisecentre i 2020
var på udflugt i naturen sammen med
en naturvejleder. Både kvinder og
børn havde stor glæde af afbrækket
fra hverdagen på krisecentrene, og
tilbagemeldingerne fra krisecentrene
har været positive. På Krisecenter
Odense har de været særligt glade for,
at naturprojektet var med til at åbne
øjnene for muligheden for oplevelser i
naturen for børnene på krisecenteret.
Og en pædagog fra krisecenteret siger
bl.a.: “Vi har som personale taget
en del ideer til os, som vi vil arbejde
videre med i fremtiden. Derudover har
kvinder og børn også haft stor gavn af
at komme lidt væk fra krisecenteret
og lave noget anderledes og i trygge
rammer.”
Også for naturvejlederen var turene
med krisecentrene en stor oplevelse.
Rikke Molin, som er naturvejleder på
Skibhusgården, fortæller om oplevelsen:
“Den dag, vi samlede smådyr, oplevede jeg, at børnene gradvist blev mere
modige. De var lidt skeptiske i starten,
men endte med at kramme deres
indfangede snegle og give dem navne.
Andre børn fangede krabber i det ok10

Foto: Miljøstyrelsen

tober-kolde vand. Vi sad på broen og
kiggede på knækkede ormebidte pæle
under overfladen og lavede historier
om småbitte undervandsvæsner og
magi. At være modig, og at overgå
egne forventninger, er en vigtig kompetence. Og den kan trænes. Måske
er det en modighed, børnene kan

LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre

holde fast i fremover, i den lidt usikre
hverdag.”
Naturen udgjorde i det hele taget en
god ramme for samvær og samtaler,
som måske ikke havde fundet sted
indendørs. I LOKK håber vi, at det kan
blive til flere ture i naturen i 2021.

Årets frivillige
LOKKs medlemmer har ca.
1.500 frivillige, som yder en
stor indsats rundt omkring
på landets krisecentre. En af
de frivillige er Lene Kirstine
Baggersgaard, som i november
2020 modtog årets Fantastiske
Frivillige-pris. Lene er frivillig
på Vejle Krisecenter og tog
under forårets corona-nedlukning ene kvinde 49 nattevagter
i streg. Ved prisoverrækkelsen
sagde Lene:

Foto: Røde Kors

”Jeg kunne simpelthen ikke
rumme, at kvinderne og deres

børn på krisecenteret skulle
være alene om natten. Når
man efter at have været udsat
for vold er på et krisecenter,
er man ekstremt sårbar, og
der er brug for trygge rammer,
for at man kan komme videre.
Det var vigtigt for mig, at der
også var trygt om natten, og
derfor var det naturligt for mig
at tage nattevagterne under
nedlukningen.”
Med prisen fulgte et gavekort
på 25.000 kr., som går til krisecenterets arbejde.

Et lyspunkt i en corona-hverdag for børnene på Krisecenter Odense
Ole Kirk’s Fond gav i lyset af COVID-19-situationen i 2020 midler til
bl.a. ekstra børnefaglige medarbejderressourcer på krisecentrene. Krisecenter Odense var et af de krisecentre,
der nød godt af midlerne, som de
brugte til at ansætte en ekstra børnemedarbejder. Dermed kunne krisecenteret gennem hele nedlukningsperioden opretholde et skoletilbud til
de skolebørn, der sammen med deres
mor har boet på krisecenteret. Enten
i form af støtte til online-undervisning eller decideret undervisning for
børnene.
Medarbejderne på Krisecenter Odense
fortæller, at de pga. midlerne på man-

ge måder har kunnet opretholde en
forholdsvis normal hverdag for børnene under deres ophold på krisecenteret, corona-situationen til trods. De
ekstra børneressourcer har bl.a. givet
mulighed for at have mindre grupper
af børn og dermed flere gode samtaler. Der har også været bedre muligheder for at tage på tur med både børn
og kvinder i naturen og arbejde med
relationerne, hvilket har givet smil og
lidt overskud i hverdagen på krisecenteret. Medarbejderne har tydeligt kunnet mærke, at børnene trivedes bedre.
På samme måde har det for mødrene
haft stor betydning i en ellers svær
situation at opleve, at deres børn blev
hjulpet godt på vej.

Foto: Krisecenter Odense
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Podcasten Baglandet
Baglandet på P1 besøgte Danmarks ældste krisecenter, Ringsted
Krisecenter, og det kom der i november to stærke og fine udsendelser ud af takket være et rigtigt godt samarbejde mellem
krisecenteret og journalisten bag udsendelserne. Under titlen
Et sted uden vold skildres livet på krisecenteret for både medarbejdere, kvinder og børn. I podcasten kunne man bl.a. høre
beretninger fra Gitte og Karen. Gitte har et langt, og voldeligt,
ægteskab bag sig, og Karen er flyttet på krisecenter for at flygte
fra sin voldelige mor. De fortæller om at slippe ud af de voldelige relationer, og hvordan de kommer videre fra krisecenteret.
Podcasten kan høres i DRs radioapp.

Foto: DR

Kvindehuset i Lyngby DGI-certificeret
Som det første krisecenter blev
personalet i Kvindehuset i Lyngby
i 2020 DGI-certificeret takket være
en bevilling fra Ole Kirk’s Fond.
Det betyder, at personalet nu kan
hjælpe Kvindehusets beboere med
at komme i kontakt med kroppen
gennem leg og læring. Arbejdet hen
imod en DGI-certificering er blevet
endnu mere relevant som følge af
corona-restriktionerne, som også har
ramt de sårbare og udsatte kvinder
og børn i Kvindehuset. Derfor har
den nye viden været ekstra vigtig og
er blevet omsat til bevægelseslege,
som har været med til at forstærke de interne relationer i sårbare
familier.
”Gennem DGI-certificeringsforløbet
har vi ikke kun fået en bunke ideer til
konkrete lege, der på forskellige må-
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der udfordrer børnenes motorik og
sanser, men også fået et øget fokus
på vigtigheden af leg og bevægelse
som fundament for børns trivsel og
udvikling. Det gør, at vi i Kvindehuset nu får tænkt leg og bevægelse
ind i dagligdagen på en anderledes
måde. F.eks. afholder vi faste lege- og
bevægelsessessioner, enten indenfor
eller ude på vores store udendørsareal, hvor alle kan deltage – også
kvinder, der ikke har børn – så vi får
skabt nogle gode fælles bevægelsesoplevelser med grin og glæde for de
kvinder og børn, der har ophold i
Kvindehuset. Gode fælles legeaktiviteter er også en god måde at styrke
den vigtige relation mellem mødre
og børn, samtidig med at de kan
give et tiltrængt pusterum i en svær
tid.” Linda Dichow Kaas, forstander i
Kvindehuset i Lyngby.

Ulven kommer
I forbindelse med den populære
DR-serie Ulven kommer blev der sat
yderligere fokus på vold i hjemmet.
Flere af LOKKs medlemmer blandede sig i debatten, bl.a. psykolog
Cecilie Fabricius og ambulant
rådgiver Pia Vestergaard Sommer
– begge ansat i Ringsted Krisecenter – som skrev en kronik i Kristelig
Dagblad.
I kronikken belyser de, hvordan der
set fra deres faglige synspunkt er
tegn på vold allerede i begyndelsen
af serien:

Foto: Kristeligt Dagblad

”Fra et voldsfagligt perspektiv har
vi fra begyndelsen af serien vidst,
at der var vold i hjemmet, ulven var
der hele tiden. Hvorfor? Fordi de

små, subtile tegn på psykisk vold
og social kontrol snigende kommer
til udtryk,” skriver de to kronikører.
Kronikørerne skriver videre, at det
er godt, at serien tager fat i den
kønsbaserede vold. En serie som
Ulven kommer er med til at vise,
hvor vigtigt det er, at fagpersoner
i det sociale felt er klædt på til
opgaven og kan genkende tegnene på både fysisk og psykisk vold.
For som serien illustrerer, er der
desværre stadig lang vej igen, før
også psykisk vold og forståelsen
af, at vold ikke kun handler om et
blåt øje, for alvor vinder indpas i
samfundet.
Serien kan ses på DRTV.

Havehistorier
Under forårets nedlukning har flere af vores medlemmer
haft stor glæde af deres haver. Haverne har været et grønt
åndehul, der har gjort nedlukningen nemmere for både beboere og personale, for eksempel på Kolding Krisecenter, hvor
etableringen af en stor have og legeplads har haft stor værdi
for beboere og personale. Finansieringen af haven blev muliggjort gennem lidt over 1.000 donationer. Haven har betydet,
at børn og kvinder fra krisecenteret er kommet mere ud i den
friske luft, og krisecenterets børnepædagog har gennem sjove
lege og mange hyggestuer også bidraget til at få børnene
med udenfor. Og både krisecentrene i Kolding og Ringsted er
blandt de krisecentre, som beretter, at haverne i en tid med
corona har fungeret som alt fra mødelokale til spisesal og
dannet rammerne om samtaler og leg.

Årsberetning 2020
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Udvalgte milepæle
Politiforlig
Det var godt nok ikke pakket
ind, men midt i december
kom der en tidlig julegave
i form af et politiforlig for
2021-2023, som blev vedtaget
af et bredt flertal i Folketinget. I LOKK blev vi særligt
glade for at se, at politiforliget
har fokus på bekæmpelse af
voldtægt og vold i nære relationer. Herunder oprettelsen af
særlige enheder, som skal tage
sig af forbrydelser, der især
rammer kvinder, for eksempel
stalking, æresrelateret vold
og partnervold. Mange gode
kræfter kom med input til
den del af forliget, og Danner
spillede en stor rolle i arbejdet
med forliget og forslaget om
de særlige enheder. Aftalen
blev indgået af regeringen,
Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, DF og
Nye Borgerlige. I LOKK ser vi
på, hvordan vores medlemmer
kan spille ind med deres viden
og erfaringer til gavn for politiforligets fokus på at bekæmpe vold i nære relationer.
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Foto: Kim Matthai Leland

Gratis psykologhjælp til kvinder på krisecentre
Et flertal i Folketinget vedtog en lov,
der fra 1. juli sikrede alle kvinder, der
indskriver sig på et kvindekrisecenter,
ret til 10 timers gratis psykologhjælp.
Aftalen skal sikre, at voldsudsatte
kvinder kan få bearbejdet deres oplevelser som hjælp til at komme videre
til et liv uden vold.
LOKK er meget positive over for aftalen, som er et længe næret ønske og
et vigtigt tilbud til kvinder på krisecentre. Kvinderne har ofte psykiske
problemer som følge af de fysiske og

psykiske overgreb, de har været udsat
for. På krisecentrene får kvinderne
støtte og rådgivning, men den gratis
psykologhjælp kan gøre en stor forskel for, hvordan kvinderne kommer
videre i livet til en fremtid uden vold,
ligesom det kan give kvinderne mere
overskud til at tage sig af deres børn.
Psykologsamtalerne kan tjene til at
give kvinderne en større styrke og indsigt, og de er dermed også med til at
sikre, at kvinderne ikke får gentagne
krisecenterophold.

I forbindelse med indgåelsen af
aftalen sagde LOKKs formand, Karin
Gaardsted, bl.a.:
”Vi har i årevis kæmpet for psykologhjælpen til kvinderne på krisecenter.
Kvinderne er gradvist blevet nedbrudt
psykisk igennem deres voldelige
forhold og tror ofte, de selv er skyld i
volden. Det kræver den rette hjælp at
finde ind til sig selv igen og komme i
balance. Derfor er det helt afgørende,
at kvinderne får psykologhjælpen.”
I LOKK holder vi opmærksomt øje
med, hvordan den nye aftale
bliver implementeret i praksis, og planlægger at lave en
evaluering af aftalen, når
den har været i gang et
års tid.

Årsberetning 2020

15

LOKKs formand i det
rådgivende udvalg i
Familieretshuset

Samtykkelov
2020 bød på en landvinding for ligestillingen i Danmark. Et enigt Folketing vedtog nemlig en ny lovgivning,
der indfører en samtykkebaseret
voldtægtsbestemmelse. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2021.
Lovgivningen betyder, at det nu er
strafbart at have samleje med en
person, der ikke samtykker. Det er et
stort fremskridt i forhold til den tidligere lovgivning på området, hvor der
ikke nødvendigvis i lovens forstand
var tale om voldtægt i tilfælde, hvor
en person sagde nej til sex. Det blev
i stedet karakteriseret som voldtægt,
hvis gerningsmanden brugte vold eller
truede med at bruge vold, eller hvis
offeret var i en tilstand, hvor vedkommende var ude af stand til at modsætte sig voldtægten.
Den nye lovgivning betyder i praksis
en ændring af samfundets opfattelse
af, hvad der udgør en voldtægt. Lige
så vigtigt blev lovgivningen fulgt
op af en række initiativer, der skal
forbedre vilkårene for voldtægtsofre.
Bl.a. er der afsat midler til at styrke
bistandsadvokatordningen. Ofre for
seksuelle overgreb får bl.a. ret til at
få vejledning af en bistandsadvokat,
inden overgrebet meldes til politiet,
og ret til styrket rådgivning efter
anmeldelsen.
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LOKKs formand, Karin Gaardsted,
trådte i 2020 ind i det rådgivende udvalg
i Familieretshuset under Social- og
Ældreministeriet. Det rådgivende udvalgs opgave er at rådgive Familieretshuset om familieretslige, socialfaglige
og socialretslige problemstillinger og
dermed medvirke til at sikre kvaliteten
af Familieretshusets sagsbehandling og
den løbende udvikling af Familieretshusets tilbud til børn og familier.
Posten i det rådgivende udvalg er vigtig,
fordi den er med til at give krisecentrene
i hele landet en tydelig stemme i Familieretshuset. Familieretshuset behandler
bl.a. samværssager, hvor afgørelserne
kan få stor betydning for kvinder og
børn fra familier, hvor der forekommer
vold. Her er LOKKs medlemmer vigtige aktører, da krisecentrene i sagerne
bidrager med den såkaldte krisecentererklæring, som bl.a. kan tjene til at underbygge den vold, kvinderne har været
udsat for. En krisecenterfaglig erklæring
indeholder voldsfaglige overvejelser i
relation til, hvem der skal have forældremyndigheden og samværet.

Midlertidige og
permanente pladser
på kvindekrisecentre
COVID-19, som for alvor tog fart i 2020,
medførte et ekstra pres i de familier, hvor
vold er en del af hverdagen. Både i Danmark og i resten af verden var der en stor
stigning af vold mod kvinder i hjemmet
under corona-krisen. Efter den første
nedlukning i foråret var erfaringen hos
kvindekrisecentrene, at kvinderne havde
været udsat for mere massiv, mere intens
og mere grov vold.
Både under forårets nedlukning og i
december afsatte regeringen midler til
midlertidige nødpladser på krisecentre for
at sikre, at ingen kvinder gik forgæves. I
LOKK var vi glade for at opleve, hvordan
regeringen igennem hele corona-krisen
har haft fokus på krisecenterområdet som
en kritisk funktion på socialområdet. En
funktion, det er vigtigt at opretholde, også
mens store dele af Danmark er lukket ned.
Også i 2020 afsatte regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet
midler til op mod 100 ekstra permanente
pladser på kvindekrisecentre fordelt over
hele Danmark. Hver region fik tildelt et
potentielt antal pladser, som svarede til en
stigning på 16 procent i forhold til deres
aktuelle kapacitet. Både eksisterende
kvindecentre og nye aktører, der ønskede
at etablere et kvindekrisecenter, kunne
ansøge om at få del i midlerne. LOKKs
formand, Karin Gaardsted, udtrykte i den
forbindelse glæde over, at regeringen prioriterer krisecenterområdet, men understregede også behovet for, at der laves en
større indsats for at finde kvinderne på et
tidligt tidspunkt – altså inden de kommer
på krisecenter.
Årsberetning 2020
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Udvalgte aktiviteter
Ny strategi – videre til
en tryg fremtid uden vold
På en strategicamp med deltagelse af LOKKs medlemmer vedtog
LOKK i 2020 en ny strategi: Ingen vold i hjemmet. Videre til en
tryg fremtid for alle kvinder og børn.

Målsætningen for strategien er:
Alle voldsudsatte kvinder og deres børn har ret til hurtig,
360-graders hjælp, 24-7-365 inden for 50 kilometer. Enhver kvinde
og ethvert barn udsat for vold i hjemmet skal have den hjælp, de
har brug for – også før, under og efter ophold på et krisecenter.

Indgåelse af private og
offentlige partnerskaber
Strategien identificerer ni fokusområder, hvor vores medlemmer af
erfaring ved, at voldsudsatte kvinder og børn har brug for støtte.
Vi arbejder strategisk med at etablere landsdækkende partnerskaber
mellem krisecentrene og offentlige samt private aktører inden for
de ni områder, så vi som samfund kan sikre, at kvinder og børn
kommer videre til en tryg fremtid – uden vold. De ni fokusområder
er arbejdsliv, fritidsliv, familieliv, rettigheder, økonomi, bolig, mental
sundhed, sikkerhed og faglig kompetent personale.

Professionalisering af LOKK
Strategien er et led i en omfattende professionaliseringsproces af
organisationen, som LOKK har igangsat takket været en generøs donation
fra Oak Foundation Denmark. I den forbindelse er der også i 2020 valgt
en ny bestyrelse samt udpeget en ny direktør. Den nye bestyrelse og nye
direktør skal sammen med LOKKs medlemmer sikre, at strategien
kommer ud og lever i alle led af organisationen.
Karin Gaardsted blev på LOKKs generalforsamling valgt som
ny formand for LOKK. Hun har mange års erfaring både som
medlem af Folketinget og som medlem af Viborg Byråd.
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HVAD

Fagligt kompetent
personale

Økonomi

HVORDAN

Fælles faglighed
og kvalitetsstandarder

Fritidsliv

Aktiviteter til
alle individer

Familieliv

Et trygt og stabilt
familieliv

Økonomisk
stabilitet og
uafhængighed

HVORFOR

24-7-365
inden for
50 km afstand
Alle kvinder og børn
videre til en tryg fremtid
uden vold

Tværfagligt
samarbejde i alle
kommuner

Arbejdsliv

Tilknytning til
arbejdsmarkedet

Ned med tabu,
væk med skyld
- mere viden
om vold

Mental
sundhed

Bolig
til alle

Fysisk og digital
sikkerhed

Rettigheder

Bolig

Sikkerhed
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Udbredelse af
ambulant rådgivning

Foto: TV MIDTVEST

På baggrund af barsk sag skrev
Skive Kommune voldstrategi og
vejledning med input fra LOKK
I oktober 2020 fik offentligheden
kendskab til en ulykkelig og barsk
sag om vold og mishandling mod
en kvinde i Skive Kommune.
Kvinden var i mere end halvandet
år udsat for grov vold, mishandling og frihedsberøvelse og slap
først fri af volden, da betjente
troppede op hjemme hos hende
og hendes samlever og befriede
hende. Det til trods for at hun
gennem halvandet år flere gange
havde bedt Skive Kommune om
hjælp til at komme væk fra volden og haft besøg af kommunens
sagsbehandlere 13 gange.
Sagsforløbet viste med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at der
i enhver kommune er uddannet
personale med viden om vold og
voldens dynamikker. Havde den
viden været til stede hos sagsbehandlerne og cheferne i Skive
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Kommune, havde de kunnet
gribe ind langt før. På baggrund
af sagen i Skive gik LOKKs formand derfor ud og opfordrede
alle kommuner til at handle på
manglende viden om vold i kommunerne.
Skive Kommune formulerede
som konsekvens af sagen en
strategi, en vejledning og en
handleplan om vold i hjemmet.
LOKKs formand, Karin Gaardsted, har bidraget til arbejdet
med vejledningen, som er rettet
mod sagsbehandlere på tværs af
forvaltninger i Skive Kommune.
Forhåbentlig kan dette arbejde
nu smitte af på mange andre
kommuner. For der er ingen tvivl
om, at der er flere kvinder, der
har brug for at blive opdaget i
kommunerne over hele landet.
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Sig det til nogen er et gratis ambulant rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og deres pårørende
og er et samarbejde mellem en
række kvindekrisecentre. Krisecentrene har stor erfaring på området, og derfor er de også oplagte
som udgangspunkt for ambulant
rådgivning til kvinder, der ikke har
brug for et ophold på et krisecenter, men stadigvæk har brug for
hjælp til at bryde fri af volden.
Sig det til nogen fik i 2020 del af en
pulje hos Socialstyrelsen til ambulant rådgivning. Dermed kunne tilbuddet udvides fra at være Danner,
Ringsted Krisecenter og Randers
Krisecenter til også at dække Kolding og Holstebro krisecentre.
En evaluering, som Oxford Research har lavet, viser, at den ambulante hjælp når andre voldsudsatte kvinder end dem, der søger
på krisecenter. Det er kvinder med
høj uddannelse, fast arbejde og
et stærkt netværk. Disse kvinder
søger ikke på samme måde på
krisecenter, og de har manglet et
tilbud, der er mindre indgribende
end et krisecenterophold. Kolding
Krisecenter, som siden 1. oktober
2020 har tilbudt ambulant rådgivning gennem projektet, fortæller,
at de oplever stor efterspørgsel,
og at målgruppen adskiller sig fra
de fleste af de kvinder, som søger
krisecenterophold.

Undersøgelse om vold før,
under og efter graviditeten
LOKK og Mary Fonden er initiativtagere til undersøgelsen, som
har til formål at skabe ny og mere dybdegående viden om den
vold, som kvinder udsættes for i forbindelse med graviditet.
Herunder hvordan volden ændrer karakter, omfang og hyppighed før, under og efter graviditeten. Mary Fonden finansierer
undersøgelsen, hvis resultater vil blive samlet i en rapport.
Viden fra undersøgelsen vil vi bruge til at skabe synlighed
omkring sårbarheden for kvinder i voldelige forhold i denne
periode samt potentialet for i bl.a. sundhedssektoren at spore
partnervold blandt gravide.

LOKK med i følgegruppen
Skjult gravid
Følgegruppen havde til formål at støtte Mødrehjælpen
med at lancere projektet Skjult gravid. Et projekt for
gravide kvinder, der lever eller har levet i et usundt
parforhold med en kontrollerende partner, som måske også udsætter kvinden for vold. Graviditeten kan
nemlig være en ekstra sårbar tid i den type forhold, og
måske tør kvinderne ikke fortælle deres partner om
graviditeten. På skjultgravid.dk er der råd og vejledning til de kvinder, der har levet med og kommer til
at leve med en skjult graviditet.
I LOKK sætter vi stor pris på at blive inviteret til at
bidrage med vores viden og input i følgegrupper om
forskellige emner. I 2020 har LOKK bl.a. deltaget i følgegrupper om emner som LGBTI+-krisecentre i regi af
Udlændinge- og Integrationsministeriet, kvaliteten på
det specialiserede socialområde i regi af Socialstyrelsen
og stalking i regi af Justitsministeriet.

Årsberetning 2020
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Vold skal ikke ties ihjel

VOLD
SKAL IKKE
TIES IHJEL

VOLD I FAMILIEN

Der er hjælp at hente

LOKK brochure 16s A5.indd 1

En vidensgruppe under
LOKK udarbejdede i 2020
folderen Vold skal ikke ties
ihjel. Folderen henvender
sig til kvinder, der bliver
eller har været udsat for
vold, og pårørende, der
oplever eller kender til en,
der har været udsat for
vold.
Folderne distribueres
af krisecentrene, bl.a. i
nærområder, fx til læger,
apoteker etc.

Er du kvinde og udsat for vold?
Lad ikke corona og julen forhindre dig i at
søge hjælp - vi er klar til at tage imod dig
og dine børn på krisecentre
landet over.
Ring til Lev Uden Volds hotline på 1888
Hvis du er pårørende, så fortæl,
at du er bekymret. Fortæl, at du gerne
vil hjælpe, og hvor der er hjælp at få.

17/11/2020 10.41

Bodyshop-kampagne
I julen 2020 samarbejdede
LOKK med The Body Shop
om kampagnen Come
together, act together.
Kampagnen var verdensomspændende, og i Danmark var LOKK udvalgt
som samarbejdspartner.
Gennem kampagnen
donerede The Body Shop
et beløb fra julesalget til
LOKKs arbejde. Men lige
så vigtigt var kampagnen
med til at sætte fokus på
vold mod kvinder og skabe
opmærksomhed hos The
Body Shops kunder om
det ofte tabubelagte emne
vold i nære relationer.
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Informationskampagne i
samarbejde med Social- og
Indenrigsministeriet
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Julen er en særlig sårbar tid for familier, hvor der er
vold. Der er mange følelser, forventninger og måske også alkohol på spil. Krisecentrene får derfor
også typisk flere henvendelser i juletiden. Kombineret med corona-nedlukningen kan det resultere i
øget vold, fordi mange kvinder og deres eventuelle
børn er spærret inde med deres voldsudøver.
I samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet
bragte LOKK i juledagene derfor en informationskampagne for at opfordre til, at voldsramte kvinder
søger hjælp på krisecentrene – også i julen og på
trods af corona. Samt at man som pårørende også
reagerer, hvis man har mistanke om, at der er vold
i hjemmet.

Børneseminar
Den 30. september og 1.
oktober 2020 afholdt
børnegruppen i LOKK børneseminar for krisecentrenes
børnefaglige ansatte.
På det årlige børneseminar
er der mulighed for sparring
med kolleger og for at dele
eller få ny viden inden for
børneområdet.
Årets fokus var på børns
følelsesmæssige udvikling,
proces og sociale kompetencer. Der var bl.a. oplæg af
psykolog Gitte Jørgensen om
den såkaldte neuroaffektive
udviklingsterapi, som bl.a.
har fokus på børns personlighed, følelsesliv og sociale
kompetencer.

Replik til Politiken, kvinder
snyder sig på krisecentre
Politiken bragte den 4. oktober en forsidehistorie, hvor flere
familieretsadvokater påstod, at kvinder “tjekker ind” på landets
kvindekrisecentre for at få forældremyndigheden. Det skulle
angiveligt dreje sig om flere tusinde tilfælde årligt. Et billede, vi
og andre organisationer inden for krisecenterområdet slet ikke
kunne genkende.
LOKK, Danner og Dansk Kvindesamfund tog i et debatindlæg til
genmæle og gjorde opmærksom på, at man ikke “tjekker ind” på
et krisecenter, som var det et bedre hotel. At tage ophold på et
krisecenter er en stor omvæltning for kvinderne og deres børn.
Tre ud af fire kvinder, der søger ophold på et krisecenter, har
levet i et voldeligt forhold i tre år eller mere og har altså taget et
langt tilløb til at bryde tabuet. Dertil kommer, at kvinderne altid
skal igennem en visitationssamtale med enten en voldsfaglig
medarbejder eller en krisecenterleder.
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INTERVIEW MED
KAMILLA BJØRN DRØIDAL
DIREKTØR I LOKK
SIDEN AUGUST 2020

Hvad er din baggrund?
Jeg kommer senest fra en stilling som
chef for Kommunikation og Fundraising i DIGNITY – Dansk Institut Mod
Tortur. Jeg har tidligere bl.a. arbejdet
i SOS Børnebyerne, og jeg har også en
fortid i medicinalbranchen.
Hvilke tanker gør du dig om LOKK
efter ca. et halvt år i stillingen?
I forhold til vores medlemmer, så er
de fordelt over hele Danmark. Det giver LOKK et unikt udgangspunkt for at
hjælpe voldsudsatte kvinder og deres
børn over hele landet. Det betyder
dog også, at der kan være regionale
forskelle i dagligdagen og de udfordringer, de respektive krisecentre har.
Men på trods af forskellighederne indgår LOKKs medlemmer i et fællesskab
bundet sammen af et fælles mål. Dét
fællesskab anser jeg som en af vores
største styrker. Det er vigtigt for mig,
at vi i LOKK både har fokus på det
fælles mål og samtidig også blik for de
lokale behov. Og så er jeg imponeret
over den store indsats og det kæmpe
engagement, som vores krisecenterledere, krisecentermedarbejdere og de
mange frivillige yder rundt omkring
på krisecentrene. Især i et år, hvor
corona har udfordret hverdagen og
det vigtige arbejde på krisecentrene.
I forhold til LOKKs arbejde for at komme den kønsbaserede vold til livs og
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hjælpe voldsudsatte kvinder og børn
er jeg blevet positivt overrasket over,
hvor mange gode kræfter både politisk og i samfundet som helhed, der
bakker op om sagen. Det er et godt
udgangspunkt for vores arbejde. Men
når det er sagt, så har vi altså også
brug for al den hjælp, vi kan få. At
komme volden til livs og hjælpe dem,
den går ud over, er en kæmpe opgave.
Den kan vi på krisecenterområdet på
ingen måde løse alene. Det er en samfundsopgave og et samfundsansvar.

Er der noget, der har overrasket
dig i jobbet?
Jeg er blevet overrasket over, hvor lidt
der tales om den kønnede slagside af
volden. Altså om, i hvor høj grad vold
rammer kvinder. Det handler ikke om,
at jeg vil negligere den vold, mænd
oplever i nære relationer. Men når
man helt nøgternt ser på tallene, rammer volden i markant større omfang
og meget voldsommere grad
kvinder. Alene det at en kvinde
i gennemsnit om måneden slås
ihjel af sin partner eller ekspartner, uden at vi som samfund
sætter alle kræfter ind på at
finde årsagerne hertil og søge
at undgå det. Det kan jeg
slet ikke forstå. Dét er i
min optik en blind vinkel
og et strukturelt problem
i samfundet, som vi ikke
taler nok om. Men det
bliver vi nødt til, hvis vi
skal løse problemet.
Hvad er det vigtigste,
du vil opnå?
At vi får volden frem i
lyset og gør det legitimt
at spørge til og handle på,
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hvis man som fagperson, pårørende
eller netværk har en mistanke om, at
der er noget galt. Vi skal aftabuisere
volden og komme den berøringsangst
til livs, som mange – også fagpersoner – har. Det er ikke kvindens eget
problem eller noget, der hører privatlivet til. Det tabu er det på mange
måder lykkes at nedbryde på alkoholområdet og på psykiatriområdet. Dér
vil jeg også rigtig gerne hen, når det
kommer til vold mod kvinder og deres
børn.

Udvalgt forskning på
voldsområdet i 2020
Det farligste sted for en kvinde at
opholde sig er i hjemmet
I 2020 afsluttede retsmediciner ved
Aarhus Universitet Asser Hedegaard
Thomsen sit ph.d.-projekt Drab i
Danmark 1992-2016. Det viste, at den
største enkeltstående drabstype er
mord på kvinder begået af en partner
eller ekspartner. I perioden 1992 til
2016 blev 298 ud af 536 kvinder dræbt
af deres partner eller ekspartner. Det
svarer til én kvinde hver måned. 55,6
% af alle kvindedrab er begået af en
nuværende eller tidligere partner viste
ph.d.-projektet. Undersøgelsen viste
også, at kvinder ofte bliver dræbt i
hjemmet (80,8 % af alle kvindedrab).
Så i modsætning til, hvad mange måske tror, er det altså ikke i det offentlige rum, at kvinder har mest grund til
at frygte for deres liv. Det er derimod i
hjemmet, hvor gerningsmanden er en
tidligere eller nuværende partner og
ikke en vilkårlig gerningsmand.
Danskernes viden om vold i nære
relationer – forskel på unge og ældre
I november 2020 gennemførte Mary
Fonden en Epinion-undersøgelse om
danskernes viden om vold i nære relationer. Undersøgelsen udkom i januar
2021 og viser, at der er store forskelle
på unge og ældres holdninger til og
viden om partnervold. Unge (18-34 år)
er mere tilbøjelige til at kontakte politiet, hvis de er vidne til partnervold
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sammenlignet med ældre (56 år og
derover). Ligeledes er de unge mere
tilbøjelige til at tage kontakt til et
krisecenter, hvis de er vidne til partnervold sammenlignet med ældre.
De unge har også en større forståelse
for, at det kan være vanskeligt at
forlade en voldelig partner. 74 % af de
18-34-årige erklærer sig helt eller overvejende enige i, at det kan være svært
for voldsudsatte at forlade den voldelige partner. Blandt danskere over 56
år mener derimod kun halvdelen, at
det kan være svært for voldsudsatte
at forlade en voldelig partner.

Klienterne, volden og
effekten af behandlingen
Rapporten fra august 2020 tegner
en karakteristik af de udøvere, der
kommer i behandling for udøvelse
af vold i nære relationer hos Dialog
mod Vold, ligesom rapporten også
ser på de udsatte partnere, der
deltager i behandlingsforløbet.
Der er fokus på risikofaktorer, den
vold, klienterne har udøvet og er
blevet udsat for, samt effekten af
behandlingsforløbet hos Dialog
mod Vold. 84 pct. af udøverne
angiver, at de ikke har udøvet
vold i nære relationer, efter de
var startet i behandling. To tredjedel af de udsatte partnere angiver,
at de ikke har været udsat for vold
under behandlingsforløbet.

Partnervold under COVID-19
Undersøgelsen Partnervold under
COVID-19, fra Lev Uden Vold, kortlagde i august 2020, hvordan den omfattende nedlukning af Danmark har
påvirket karakteren af partnervold og
mulighederne for at søge og få hjælp
for voldsudsatte, voldsudøvere og
deres børn. På baggrund af kortlægningen har Lev Uden Vold udviklet en
række anbefalinger målrettet beslutningstagere såvel som fagfolk og ledere i de specialiserede organisationer
og relevante myndigheder til, hvordan
vi som samfund kan optimere vores
indsatser på området nu og fremover.
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Så et frø. Hvad alle bør vide
om vold i familien, og hvordan
du kan hjælpe
Denne udgivelse fra april 2020 er
skrevet af Chris Poole og Lene Johannesson. Udgivelsen er målrettet
netværket omkring en voldsudsat
familie og giver konkret viden og
råd om, hvordan man kan hjælpe
hele familien. Udgivelsen vil klæde
civilsamfundet bedre på til at tage en
aktiv rolle i at nedbringe antallet af
kvinder, mænd og børn, der lever med
vold i familien.

Vold i familien – viden for fagfolk
I marts 2020 udkom antologien Vold
i familien – viden til fagfolk, som Lev
Uden Vold og Mary Fonden i samarbejde med Akademisk Forlag har
udgivet. LOKK har bidraget med et
afsnit om kvinder og børn på kvindekrisecentre. Antologien er tænkt til
anvendelse i undervisningen på professionsrettede uddannelser. Foruden
LOKK har blandt andet Mødrehjælpen,
Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret, VIVE og mange andre organisationer bidraget til antologien.
Psykisk vold mod børn i hjemmet –
Et vidensgrundlag
På årsbasis vil cirka fem procent af
børn og unge opleve at blive udsat
for psykisk vold i hjemmet, og en
tilsvarende andel overværer vold i
hjemmet. Der er solidt belæg for, at
psykologisk mishandling – herunder
at overvære vold i hjemmet – har
skadelige virkninger for børn. I januar
2020 udgav VIVE – Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd – rapporten Psykisk vold mod
børn i hjemmet, som giver et samlet
overblik over, hvad vi ved om psykisk
vold mod børn i hjemmet. Rapporten
beskriver, hvad man ved om børn og
unge, der bliver udsat for psykisk vold
derhjemme, hvad man kan gøre for
at forebygge og opspore volden, samt
hvordan man kan sætte virksomme
behandlingsindsatser i værk.
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Hvem er LOKK?
Landsorganisation af Kvindekrisecentre er sat i verden
for at forene, støtte og forstærke den livsvigtige, nære
og lokale indsats på de flere end 50 krisecentre, som er
medlemmer af LOKK. Vi arbejder også for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn
videre til en tryg og sikker fremtid. Krisecentrene tilbyder et trygt sted med sikkerhed og professionel rådgivning i øjenhøjde. Her bliver kvinder og børn mødt med
omsorg, viden om vold samt konkrete redskaber til at
komme ud af voldelige relationer i livet og i hjemmet.
LOKK repræsenterer flere end 50 krisecentre, ca. 500
ansatte og mere end 1.500 frivillige, der hver dag, hele
døgnet, året rundt og i hele Danmark arbejder for at
hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en
tryg fremtid uden vold i hjemmet.
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Vi er taknemmelige for al den støtte,
LOKK har modtaget. Ethvert bidrag er med til
at hjælpe en voldsudsat kvinde og hendes børn
videre til en tryg fremtid uden vold.
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En særlig tak til:
Arbejdsmarkedets Feriefond
Dyrenes Beskyttelse
Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978
Mary Fonden
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Oak Foundation Denmark
Offerfonden
Ole Kirk’s Fond
Social- og Ældreministeriet
Socialstyrelsen
The Body Shop
LOKKs støttemedlemmer
Alle private donationer og
testamenteringer
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