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Formandens 
beretning 

2019 har været et stort år i LOKKs historie. Det var 
året, hvor vi fik en lovgivning, som sidestiller psy-
kisk vold med fysisk vold. Det var året, hvor der blev 
sat tydeligt fokus på partnerdrab af kvinder og på en 
måde, så den kønnede vold ikke var til at tage fejl 
af. Det var året, hvor det også stod klart, at volds-
ofre og særligt voldtægtsofre er elendigt stillet i                        
vores retssystem. Alt det har LOKK arbejdet for at 
få på den politiske dagsorden i årevis, og på den 
måde står de resultater, vi ser i dag, på skuldrene af         
mange kvinders indsats og giver fortsat dokumen-
tation for at styrke kvinders og børns rettigheder og 
fortsat kæmpe for ligestilling.

Vi er ikke i mål, men vi er kommet nogle store skridt 
fremad i år. Dagsordenen om ambulant rådgivning, 
som mig bekendt startede i LOKK tilbage i nullerne, 
er ved at slå rødder. Vi har efterhånden råbt politi-
kerne så meget op, at det står lysende klart, at det på 
alle måder er vigtigt at hjælpe kvinder og børn bedre 
og tidligere og med forskelligartede tilbud, der kan 
skræddersyes til de akutte behov. At det også er godt 
for samfundsøkonomien er en positiv sidegevinst, 
men det er ikke derfor, at vi gør det. Vi vil arbejde 
på den måde, fordi vi ved gennem mange års erfa-
ring, at det virker. Målet er, at enhver kvinde ved, at 
hun kan få hjælp tidligt der, hvor hun står, overalt i             
landet af professionelle rådgivere, der ved hvad vold 
er og hvilke konsekvenser, det kan have for den en-
kelte og for familien. 

2019 var også året, hvor vi fik en historisk finanslov, 
som har sat en helt ny kurs navnlig med fokus på 
børn og partnervold. Kursen afspejler, at politikerne 
har forstået voldens omfang, og at partnervold og 
vold i nære relationer er et markant samfundspro-
blem, som kræver nytænkning og handling. Her har 
kvindekrisecentrene og LOKK spillet en vigtig rol-
le. Vi har igen og igen argumenteret for, at kvinder 
skal have ret til psykologhjælp, og at vi skal sætte 
ind før skaden er uoprettelig. Sådan hjælper vi bedst 
kvinder ud af voldens kløer og videre mod et liv uden 
vold
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LOKK var i 2019 vært for en meget vellykket Nordi-
ske Kvinder Mod Vold konference. Her deltog krise-
centre fra hele Norden, og LOKKs protektor H.K.H. 
Kronprinsesse Mary gjorde LOKK den ære at give 
en tydelig og dybfølt åbningstale, som støttede op 
om det vigtige arbejde, LOKK gør, og som roste kri-
secentrenes banebrydende arbejde. Programmet 
var særligt godt tilrettelagt og havde et højt fagligt       
niveau. Det har uden tvivl sat vigtige spor. 

Vi har også fået etableret en god og vigtig sam-         
arbejdsrelation til Kommunernes Landsforening 
(KL). Kommunerne er krisecentrenes vigtigste sam-
arbejdspartnere i arbejdet med at støtte kvinderne, 
og vi har planlagt at intensivere samarbejdet i 2020 
med henblik på at løse udfordringer sammen. Målet 
er, at få fyldt huller ud i lovgivningen, som skaber 
alt for stor uklarhed i praksis til skade for indsatsen 
mod vold, særligt i forhold til den koordinerende 
rådgivning. Der foreligger også et stort potentiale 
i at udbrede partnerskabsmodeller til alle kommu-
ner i Danmark. Her har kvindekrisecentres pioner-                                                                                             
arbejde igen vist vejen – til gavn for kvinder og børn. 
Alle krisecentre skal have en partnerskabsaftale. 
Lov mig, at I ufortrødent fortsætter dette arbejde, 
for det vil styrke indsatsen og sikre krisecentrene på 
langt sigt. 

Ændringerne, som er indeholdt i det nye fa-
milieretssystem, blev effektueret pr. 1.4.2019.                                                                                                    
Statsforvaltningen blev erstattet af Familierets- 
huset, og systemet var fra starten overbelastet af de 
store organisatoriske og faglige ændringer. I slut-
ningen af 2019 kunne vi konstatere lang ventetid 
på behandling af sager. Det mærkes på krisecen-
trene og hos LOKK, hvor der er stor bekymring for                     
konsekvenser på den forsinkede sagsbehandling. 
Socialministeren har etableret et rådgivende ud-
valg, hvor LOKK også er medlem. Her vil vi bringe 
disse bekymringer videre. 

På de indre linjer har det været vigtigt for mig 
at ruske op i organisationen og at få sat gang i et                       

Niels Christian Barkholt

vitalt udviklingsarbejde, der skal fremtidssik-
re LOKK og styrke kvindekrisecentrenes arbejde. 
Områdets kontekst ændrer sig med stor hastighed.                          
Organiseringen på området betyder, at der er kom-
met flere aktører og interessenter til. Kampen for at 
få politikernes opmærksomhed, at sætte en dags-
orden og at sikre finansiering er blevet betydeligt 
vanskeligere. Det kræver en strategisk udvikling 
af LOKK og en professionalisering af bestyrelses-                                                                                           
arbejdet og sekretariatet. For LOKK har en afgøren-
de rolle at spille i fremtiden; at formidle viden og    
erfaringer mellem krisecentre og mellem krisecen-
tre og relevante beslutningstagere og aktører. 

Jeg genopstiller ikke som formand for LOKK ved    
generalforsamlingen i 2020. Det skyldes især, at der 
ikke er plads til både et stort engagement i LOKK 
og i Social Talks. Jeg har brændt for sagen og har            
været glad for samarbejdet med jer. Sagen er ren 
som intet andet, og jeg håber, at LOKK i fremtiden 
vil få en stærk position i samfundsdebatten og sam-
men med jer at have udryddet vold mod kvinder og 
børn inden år 2030. Det er målet og en sådan ambi-
tion vil ethvert parti og enhver politiker tage del i. 
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I 2019 har bestyrelsen haft fokus på forskellige overordnede spørgsmål, 
som især vedrører LOKKs fremtid. 

Bestyrelsen anno 2019 

Bestyrelsen har brugt megen energi på igangsæt-
telsen af en udviklings- og professionaliserings-
proces af LOKK – for både bestyrelse og sekretariat. 
I tæt dialog med Oak Foundation Denmark indgik 
LOKK et samarbejde med et eksternt konsulent-                      
firma om en proces, der i 2020 vil udmønte sig i en 
strategi, handleplan og et fokus for organisationen, 
samt redskaber til at udføre strategien. Bestyrelsen        
ønsker, at LOKK kommer længere ud med de vigtige 
budskaber og den unikke viden, som organisationen 
har og bliver hørt der, hvor beslutningerne tages. 
Desuden skal processen pege på, hvorledes LOKK 
kan sikre en fremtidig bæredygtig finansiering. 

Bestyrelsen besluttede også, at der skulle gen-
nemføres en ordførerrunde. LOKK tog kontakt til                
social- og ligestillingsordførere efter folketings- 
valget i marts 2019 for at tale om LOKKs dagsorden 
og vigtigheden af krisecentrene som centrale aktø-
rer i kampen mod vold mod kvinder og børn. LOKK 
blev taget godt imod og fik i december også foretræ-
de for folketingets ligestillingsudvalg. 

Videns- og udviklingsgrupperne arbejder med den 
faglige udvikling på tværs af krisecentrene. Der er 
tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen for at 
sikre en dialog og tæt kontakt. Nogle kontaktper- 
soner har deltaget aktivt i gruppernes arbejde.

LOKK var i 2019 vært for konferencen Nordiske 
Kvinder Mod Vold, hvor flere af bestyrelsesmed-
lemmerne deltog i det store arbejde med at afvikle 
konferencen. Konferencen var en stor succes med 
over 360 deltagere fra hele Norden.
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LOKKs udviklings- og professionali- 
seringsproces

Kontakt til politikere om vold 
mod kvinder og børn

Samarbejdet med LOKKs videns- og 
udviklingsgrupper



LOKKs ledelse 2019. Fra venstre: Gitte Messerschmidt, Bushra Hanif, Camilla Hersom, Karen-Inger Thorsen, Randi Theil, Ingrid Funch Jørgensen 
(næstformand), Lene Johannesson, Lene Danner Hessellund, Trine Lund-Jensen (sekretariatschef) og Niels Christian Barkholt (formand). 
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Op til generalforsamlingen i 2019 var der me-
gen debat om, hvorledes LOKK skulle forholde sig 
til de mange nye krisecentre, som blev etableret 
som private virksomheder og ikke som selvejende                                                                                                               
institutioner, der indtil nu i høj grad har været 
normen. Generalforsamlingen var meget tyde-
lig i beskeden om, at krisecentre skal være dre-
vet non-profit for at være medlemmer af LOKK, 
og dette krav stilles til alle nye medlemmer uanset                                                    
ejerform og organisering.

Samtidig er der stor enighed om, at LOKK arbejder 
for at støtte alle kvinder udsat for vold, og at det 
er vigtigt, at LOKK støtter krisecenterfagligheden, 
så denne kommer kvinder og børn til gode uagtet, 
hvilket krisecenter de opholder sig på. LOKK ønsker 
at bidrage til faglig udvikling og god praksis på alle 
krisecentre, og der er derfor åbenhed overfor med-
lemskab for alle krisecentre, der arbejder med at 
støtte kvinder og børn frem mod et liv uden vold. 

I det hele taget stiger antallet af kvindekrisecentre 
støt. Siden 2018 er der kommet flere nye krisecen-
tre til, og kun nogle få er lukket. Fordelingen i for-
hold til ejerformer ændrer sig således, at der bliver           
flere krisecentre organiseret som virksomheder    
eller som selvejende institutioner uden driftsaftaler 

Nye ejerformer for krisecentre med en kommune eller region. Størstedelen af kri-
secentrene er dog stadig organiseret som selvejende 
institutioner. 

I slutningen af 2019 var 68 % af krisecentrene orga-
niseret som selvejende institutioner, 18 % var kom-
munale, og 14 % var virksomheder. De forskellige 
vilkår, som disse ejerformer medfører for det en-
kelte krisecenter og for krisecentrenes samarbejds-
partnere, vil helt sikkert udfordre området og LOKK 
i fremtiden. 

I 2019 godkendte bestyrelsen ansøgninger om med-
lemskab og bød velkommen til seks nye krisecentre. 
Disse er Haslev Krisecenter, Krisecenter Guldborgs-
sund, Midtjyllands Krisecenter, Redernes Krisecen-
ter, Svendborg Krisecenter og Ubbely Krisecenter. 

Ved slutningen af 2019 har LOKK 51 medlemmer 
med ikke mindre end 484 pladser, over 500 medar-
bejdere og 1500 frivillige over hele landet. 

Nye medlemmer af LOKK



Sekretariatet har i 2019 arbejdet med en række målrettede indsatser for 
at synliggøre, forbygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn 
og støtte og styrke det enkelte krisecenters arbejde. 

I 2019 blev LOKKs sekretariat styrket med kom-
petencer inden for statistik og metode, kommu-
nikation og fundraising. Målet med styrkelsen af              
sekretariatet er, at LOKK allerede i løbet af de                                                                                                            
nærmeste år får diversificeret sine indtægtskilder 
med nye spændende fondssamarbejder, offent-  
lige midler og flere støttemedlemmer således, at det 
samlede økonomiske eksistensgrundlag styrkes.

LOKK i det daglige 
- et stærkt sekretariat

LOKKs sekretariat 2019. Fra venstre: Christine Espholm, kommunika-
tionsmedarbejder, Trine Lund-Jensen, sekretariatschef og Emma Nør-
balle, administrativ medarbejder.

Børneseminar – De svære samtaler

På børneseminaret var der i 2019 fokus på bør-
nesamtaler. Der var oplæg med psykologerne                  
Birgitte Ørnstrup og Lykke Klockmann, som gav                                                                                                  
deres bud på, hvordan børnesamtaler bedst af-                       
holdes, arrangeres og udføres – da dette er en                    
væsentlig opgave for alle krisecentre og kan være en 
udfordring for mange. 

Der blev talt om temaer som skyld og skam, kul-
turelle forskelle, traumer og det fraværende men           
implicitte. Anne Dorthe Grauballe, børnefaglig       
koordinator fra Familieretshuset, gæstede også                                                                                                           
seminaret og fortalte om deres arbejde, samt om 
hvad de mener, at vi på krisecentrene skal være 
opmærksomme på i arbejdet med børn og mødre. 
Endeligt blev der afholdt work-shops af forskellige 
krisecentre, hvor der var plads til konkret erfarings-
udveksling. 

 Jeg glæder mig altid til, at jeg 
skal på børneseminar. Selv om vi ofte 
er ca. 50 personer, når vi er sammen, 
så er der en stor tryghed i gruppen. Der 
er næsten altid et nyt og spænd- ende 
fagligt indlæg, men lige så vigtigt er 
det at mødes og dele erfaringer, om det 
arbejde vi har i vores dagligdag. Det 
er en del af vores arbejde at komme 
på børneseminar. En af vores vigtige      
opgaver som børnepædagoger er at 
sikre børneperspektivet i vores daglige        
arbejde og i vores organisation.

“

„
- Lone Dorph-Petersen, pædagog, Ringsted Krisecenter.
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Styrkelse af sekretariatet

I løbet af 2019 har LOKKs sekretariat og krisecen-
trene samarbejdet om at organisere ikke mindre end 
3 seminarer, 2 temadage og 1 international konfe-
rence. Arbejdet med den internationale konference 
var meget arbejdsintensivt og krævende, men både 
seminarerne, temadagene og konferencen gav også 
mulighed for en unik faglig sparring og erfarings-
udveksling. 

Seminarer, temadage og konferencer



 Seminaret bød på spændende og 
relevante oplæg og fin sammenhæng 
mellem oplæggene. Det er altid dejligt 
at møde andre ansatte og udveksle er-
faringer.„
“

- Charlotte Agger, socialrådgiver og kontaktperson, Viborg Krise-
center.

Kontaktpersonseminar

På initiativ fra gruppen for kontaktpersoner i                      
Region Midtjylland blev der i 2019 arrangeret et 
kontaktpersonseminar, hvor psykisk vold var det 
gennemgående tema. Emnet blev vendt og drejet og 
belyst fra mange vinkler. Susanne Møberg, coach, 
forfatter og underviser, gæstede seminaret med et 
oplæg omkring psykisk vold - især med fokus på 
den narcissistiske adfærd, hvad der     kendetegner 
en narcissist, og hvad det gør ved den kvinde/mand, 
der er tæt på.

Der var også oplæg omkring psykisk vold i lov-
givningen ved Anne-Sophie Theilgaard, juridisk 
rådgiver, Lev Uden Vold, mens Sinne B. Peder-
sen, Advokaturchef, Syd- og Sønderjyllands Politi,                       
havde fokus på anklagemyndigheden og psykisk 
vold. Seminaret sluttede med et oplæg fra Silkeborg 
krisecenter om kroppens reaktioner på traumer.

Lederseminar

På lederseminaret var der i år et særligt fokus på den 
netop vedtagne finanslov for 2020, det nye familie-
retssystem og den formaliserede ambulante rådgiv-
ning, som nogle krisecentre har igangsat. 

Borgmester i Struer Kommune Niels Viggo Lynghøj 
fortalte om kommunens samarbejde med Holstebro 
Kriscenter om ambulant rådgivning for voldsudsat-
te kvinder. Karin Houmann, leder, Holstebro Krise-

“

- Dorte Fritzemeier, leder, Silkeborg Krisecenter. 

„

 Det er rigtig vigtigt for mig at 
deltage i lederseminarerne, som LOKK 
afholder. Man er meget alene i ledel-
sesopgaven på et mindre krisecenter, 
og det har for mig stor værdi at møde 
alle mine kollegaer fra hele landet. Her 
er basis for sparring og for fælles drøf-
telser af de udfordringer, som vi alle 
står i. Det har også stor betydning at 
høre om, hvordan de forskellige kri-
secentre arbejder og udvikler sig. Jeg 
kommer altid hjem fra ledersemina-
rerne med nye tanker, inspiration og 
fornyet energi.

center, Gitte Olin Larsen, leder, Holbæk Krisecenter 
Medusa, og Susanne Lamhauge, leder,  Danner, for-
talte om gode erfaringer med formaliseret ambulant 
rådgivning og forebyggelse, samt om de nye mål-
grupper, der nås med den ambulante rådgivning. 

Emnet blev afsluttet med en spændende diskus- 
sion i plenum om ambulant rådgivning facilite-
ret af Niels Christian Barkholt, formand for LOKK.             
Senere præsenterede Lene Danner Hessellund,           
leder, Herning Krisecenter arbejdet med revision af 
LOKKs Grundpakke. 

Temadage om den krisecenterfaglige erklæring til Fa-

milieretshuset

I september afholdt LOKK to temadage om den nye 
krisecenterfaglige erklæring, som blev taget i brug i 
sommeren 2019.

Erklæringen er til brug, når en kvinde har en sag   
enten i Familieretshuset eller Familieretten. Det er 
en fagprofessionel erklæring for barnet, som har det 
formål at inddrage og belyse barnets perspektiv ud 
fra specialiseret viden om vold i familien.

Temadagene, som blev afholdt i henholdsvis                 
København og Kolding, var målrettet de med-        
arbejdere på kvindekrisecentrene, som udarbejder 
erklæringerne. LOKK havde inviteret Familierets-
huset til at holde et oplæg om det nye familieretssy-
stem. Dagen bød derudover på oplæg fra videns- og 
udviklingsgruppen, som havde arbejdet med erklæ-
ringen. De gennemgik den teoretiske baggrund for 
erklæringen, og for hvorledes krisecentermedar-
bejdernes viden kan afspejles i det nye format.
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Kilder: 
- Nyt fra Danmarks Statistik, 28. maj 2019, nr. 204
- Asser H. Thomsen, Drab i Danmark 1992-2016
- Årsstatistik om kvinder og børn på
kvindekrisecentre, 2018, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen besluttede at stoppe den årlige ud-
givelse om kvinder og børn på kvindekrisecentre   
efter 2018.  

LOKK foretog derfor den vigtige indsamling af data 
fra krisecentrene og bearbejdede og analysere-
de data i en rapport for 2019 om kvinder og børn 
på kvindekrisecentre og den vold, der begås mod      
kvinder og børn samt data om omfanget af henvend-                                                                                                          
elser til krisecentrene.

LOKK indhentede i det første halve år af 2019 data 
via fysiske skemaer udfyldt af krisecentrene, som 
efterfølgende blev indtastet digitalt på sekreta-
riatet. Henover sommeren blev det dog muligt at 
indberette digitalt. Årsstatistikken for 2019 var ved 
årets udgang stadig under udarbejdelse og vil ud-
komme i løbet af 2020. 

På baggrund af erfaringer fra det første halve år af 
2019 og input fra krisecentrene udviklede og ud-   
videde LOKKs statistikgruppe henvendelsesskema-
et i efteråret. Det nye skema blev opbygget med et 
øget fokus på tidsforbrug således, at det fremmed-
rettet kan tydeliggøres, hvor mange ressourcer, der 
bruges på at besvare henvendelser på krisecentrene.

•	 2.019 kvinder blev indskrevet på 
landets krisecentre.

•	 1.915 børn fulgte med deres mor 
på krisecenter.

•	 Det gennemsnitlige krisecen-
terophold varede 3 måneder.

•	 35 år var gennemsnitsalderen 
for de indskrevne kvinder.

•	 ➢Halvdelen af kvinderne havde 
udenlandsk baggrund med op- 
rindelse i 117 forskellige lande.

•	 10.385 henvendelser til kvinde- 
krisecentrene.  
Disse resulterede i:

     - 64 % rådgivningssamtaler
     - 5 % rådgivningsforløb
     - 8 % efterværnsrådgivning
     - 25 % var forespørgsler om            
     en ledig plads

•	 ➢Mellem 10-12 kvinder er de 
sidste 25 år dræbt hvert år af en 
mandlig partner eller eks-part-
ner. 

•	 ➢56% af drab på kvinder de sidste 
25 år er partnerdrab (300 af 536).

Tal 2018

“

- Louise Guldager Boje, socialrådgiver, Søhavegård Krisecenter.

„

 Vi har deltaget i kurser omkring 
den nye krisecenterfaglige erklæring, 
hvilket vi synes er et godt redskab til at 
få beskrevet situationen og børnenes 
historie og ord frem. Vi arbejder stadig 
fremad med at få implementeret den 
i det daglige arbejde. Personalet har 
deltaget i en del konferencer, kurser og 
tema- dage. Det er altid opløftende at 
blive klogere i sit arbejde.

Dagen bød på masser af refleksioner over erklær- 
ingen herunder udfordringer, dilemmaer og per-
spektiver i brugen af den. 
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De vigtige tal – LOKKs Årsstatistik



I 2019 har sekretariatet arbejdet på at professiona-
lisere LOKKs kommunikation for at styrke synlig-
heden af LOKKs arbejde, krisecentrene i Danmark 
og deres vigtige indsats samt viden om mænds 
vold mod kvinder og børn, og vold i nære relationer       
generelt. 

I september gik den nye og forbedrede hjem-
meside i luften som en mere professionel,                                                  
moderne og brugervenlig platform. Indhold-                                                                                             
et udbygges løbende, så siden kommer til at rumme 
den vigtigste viden om LOKKs initiativer og indsats, 
om kvindekrisecentrenes arbejde i Danmark og om 
partnervold, voldens konsekvenser og det faglige 
arbejde.

LOKKs Facebookside fik også et tiltrængt løft i 2019 
med øget fokus på opslag målrettet nuværende og 
potentielle følgere.

LOKK kunne sammen med mange samarbejdspart-
nere glæde sig over, at psykisk vold pr.1.4.2019 nu 
sidestilles med fysisk vold i straffelovgivningen. 
Dette har LOKK kæmpet for i mange år. En enkelt 
dom er fældet og dette gav grund til forsigtig opti-
misme.

Adskillige krisecentre oplevede, at det ikke er enkelt 
at anmelde den psykiske vold og blive taget alvor-
ligt. Der er meget arbejde endnu, før intentionerne 
opfyldes i de forskellige systemer.

I mange år har 98 % af kvinderne på krisecentre-
ne berettet om at være udsat for psykisk vold af en 
partner eller ex-partner, og det anslås, at omkring 
70.000 kvinder årligt er udsat for psykisk vold. 

Den 1.4.2019 blev et nyt familieretssystem ind-
ført. Det særlige fokus på familier med vold og                       
barnets situation under sådanne forhold er en vigtig                                                                            
nyskabelse, og LOKK afventer stadig, hvorledes 
hensigterne i lovgivningen vil blive implemen-
teret. Desværre har familieretssystemet været så 
overbebyrdet med sager, at meget lange venteti-
der er opstået, og det har været et stort problem i 
arbejdet på krisecentrene, hvor både kvinder og 
børn er meget påvirkede af de lange ventetider. En                                                                                        
bevilling på finansloven gør det muligt for syste-
met at  rekruttere nye medarbejdere, men der vil gå 
lang tid, før ventetiderne er acceptable. Social- og           
Indenrigsministeren nedsatte et rådgivende udvalg 

“

- Jane Taal, socialrådgiver, Rosenly Krisecenter. 

„

 Man kan starte i det små og for 
eksempel tage i biografen sammen 
med henblik på at skabe nogle fæl-
les oplevelser familierne i mellem. De 
fælles oplevelser styrker relationer-
ne mellem kvinderne og børnene, der 
generelt lever meget isolerede liv som 
følge af den fysiske og psykiske vold, 
de har været udsat for. De relationer 
som opbygges via fælles oplevelser                                         
fortsætter efter fraflytning fra kri-
secentrene, og er vigtige, fordi de                                                           
betyder, at familierne har nogle vidner 
til deres oplevelser.
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Målrettet kommunikationsindsats

Ny lovgivning med gode intentioner 

til at støtte Familieretshuset. LOKKs sekretariats-
chef, Trine Lund-Jensen, er medlem af dette udvalg. 

I 2019 søgte og modtog LOKK midler til en række 
projekter til gavn for kvinder og børn på krisecentre 
og krisecentrenes faglige udvikling. I årets løb im-
plementerede LOKK følgende vigtige indsatser:

På ferie med mor

I 2019 fik 70 kvinder og 124 børn fra landets kvinde-                                                                                               
krisecentre mulighed for at komme på ferie                                                   
– takket være LOKKs mangeårige samarbejde med 
Arbejdsmarkedets Feriefond. Mange af de kvinder, 
som kommer på krisecentrene, har ikke selv råd til 
at tage deres børn med på ferie, men får mulighed-               
en gennem dette projekt. 

Ferien giver mor og barn et tiltrængt pusterum fra 
alt det svære samt en unik mulighed for at få skabt 
nye, positive oplevelser sammen. Ferien gør en stor 
forskel i et familieliv, der ellers er præget af usik-
kerhed omkring fremtiden og bearbejdelse af den 
vold, de har oplevet. På flere krisecentre, herunder 
Rosenly Krisecenter, har flere familier også fået 
mulighed for at rejse sammen. 

LOKKs projekter



- Charlotte Clausen, leder, Horsens Krisecenter.

“

„

 Muligheden for at få et dyr på 
internat er rigtig vigtigt, fordi det el-
lers kan være rigtig svært for kvinden 
og børnene at tage af sted. De er sim-
pelthen bange for at lade dyret blive 
hjemme, bange for hvad der kan ske 
med hunden, mens de er væk - hvad 
manden og faren kan finde på at gøre 
ved dyret.

H.K.H. Kronprinsesse Mary pakker rygsække til børn på kvindekrise-
centre sammen med teamet hos LEGO.

 Vi er meget glade for at give 
rygsække. Det er en god måde at kom-
me i kontakt med børnene på, lige 
når de kommer ind på krisecenteret.    
Børnene er generelt utrolig glade for 
rygsækkene og deres indhold.
- Anette Pollas, leder, Hellerup Krisecenter.

“
„

“

 - Jannie Friis, socialrådgiver, Krisecentret Røntofte.

„

          Råd til Livet hjælper kvinder-
ne med at danne sig det overblik over                            
situationen, som de ofte står og 
mangler. Mange  af kvinderne er                                                                         
bange for at handle og ikke mindst 
for at komme til at gøre det forkerte. 
Derfor er det fantastisk, at den enkelte 
kvinde kan få støtte og afklaring i for-
hold til, hvad hun har af muligheder. 
For godt nok har kvinderne det tilfæl-
les, at de alle sammen har været udsat 
for vold, men de står alle i forskellige 
situationer og med forskellige behov.

Tryg pasning og pleje til den bedste ven

LOKK samarbejdede i 2019 igen med Dyrenes           
Beskyttelse om pensionsophold og dyrlægehjælp til 
voldsramte kvinders kæledyr. Projektet gjorde det 
muligt at få et kæledyr akut på et af Dyrenes Beskyt-
telses internater, så bekymringen for dyret ikke står 
i vejen for at flygte fra volden og komme i sikker-
hed på et krisecenter. Samarbejdet skaber tryghed 
og vished hos kvinderne og var med til, at Dyrenes 
Beskyttelse nominerede LOKK til Årets Brobygger 
2019 – en pris, der tildeles personer eller virksom-
heder, som er med til at synliggøre dyrs store vær-
di for mennesker og i samfundet. I alt fik 7 kvinder 
passet    deres kæledyr i 2019. 
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Den royale rygsæk

I samarbejde med Ole Kirks Fond og LOKK uddelte 
Mary Fonden igen i år rygsække med bamser, tøj, 
forskelligt legetøj og skolesager til børn på kri-
secentrene. Rygsækkene indeholdt en hilsen fra 
H.K.H. Kronprinsesse Mary og gjorde stor glæde 
hos børnene i en ellers svær tid i uvante rammer.

Råd til livet

Efter over 10 års samabejde med Mary Fonden 
om projekt Råd til Livet overtog LOKK i 2019 det 
samlede arbejde med projektet. Konceptet er, at 
der rekrutteres frivillige økonomer og advokater/
jurister. Disse bliver tilknyttet et krisecenter, hvor 
de internt aftaler, hvilken type rådgivning, de på-
gældende kvinder har brug for. LOKK opretholder 
det tætte samarbejde med Nykredit i forhold til                                                                                                     
rekruttering af økonomer, hvorimod advokater 
primært rekrutteres lokalt. I 2019 blev der afholdt 
109 samtaler med kvinder på krisecentre. En eva-
luering af projektet fra Oxford Research i 2010     
viser, at rådgivningen i Råd til Livet virker, og det 
opleves også på krisecentrene:



I 2019 arbejdede gruppen for kompetenceudvik-
ling af bestyrelser på at nå frem til et koncept, som 
LOKK kan bruge fremadrettet i kompetenceudvik-
lingen af bestyrelserne på de enkelte krisecentre. 
Gruppen søgte finansiering fra Center For Frivilligt 
Socialt Arbejdes (CFSA) Navigator-program, som 
er et tilbud til landsdækkende foreninger på det 
sociale område om gratis sparring og støtte over et                
længere forløb. Gruppen  ønskede sparring til ud-
vikling af nogle kurser til de frivillige bestyrelser, så 
de bliver bedre i stand til at lede og udvikle krise-
centrene. Ansøgningen til Navigator blev godkendt, 
og det første indledende møde med CFSA fandt sted 
i december, hvor man drøftede de udfordringer, der 
kan være for bestyrelserne. 

Samarbejdet med CFSA vil munde ud i nogle kon-
krete rammer og indhold for nye bestyrelseskurser, 
som kan blive præsenteret i 2020. 

På generalforsamlingen 2019 blev der igen nedsat en række videns- og udviklings-
grupper bestående af repræsentanter fra de forskellige krisecentre. Grupperne har 
til formål at dele og udvikle viden om deres respektive fagområde og at deltage i 
udviklingen af relevante redskaber, publikationer og faglige events. 

LOKKs videns- 
og udviklingsgrupper

Børnegruppen har i løbet af 2019 bidraget til udvik-
lingen af et børneseminar, som blev tilrettelagt af 
den nye arrangørgruppe. I forbindelse med Nordi-
ske Kvinder mod Vold konferencen bidrog gruppen 
med to work-shops, hvor gruppen havde fokus på 
det særlige børneperspektiv i arbejdet med børn på 
krisecentre, og den betydningsfulde faktor, det har i 
forhold til at mindske effekten af vold for børn.

Endvidere deltog tre fra børnegruppen i følgegrup-
pen til bogen ”Mig og min sær- lige rygsæk”. En 
bog til børn, der har oplevet voldsomme konflikter 
eller vold i familien. Til bogen bidrog de tre del-                            
tagere fra Børnegruppen særligt med deres er-                                                                    
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Kompetenceudvikling af bestyrelser

Børnegruppen

faringer omkring vigtigheden af den pædagogiske 
førstehjælp, herunder samtaler med børn. 
 
I foråret blev LOKK inviteret til at deltage i det         
internationale EU Projekt GUFOVA – Growing Up 
Free Of Violence and Abuse, der har til formål at                     
belyse, hvordan professionelle kan styrke et barns 
robusthed, når barnet er vokset op i et voldeligt 
miljø. Heidi Ebsen, børnerådgiver, Holstebro Krise-
center, blev valgt til at deltage i projektet. Projektet 
strækker sig over 2 år og skal ende ud i en manual, 
som vil være tilgængelig online på dansk, tysk og 
engelsk. To møder blev afholdt i 2019 og omhand- 
lede henholdsvis, ”hvad piger og drenge på krise-
center har brug for”, ”mor – barn relationen” og 
”hvilke følger et voldeligt miljø har på denne rela-
tion”. 

Vidensopsamlingsgruppen

Gruppen udarbejdede i 2019 et oplæg til LOKKs  
bestyrelse om ændring og/eller forbedring af den 
koordinerende rådgivning. Oplægget indeholdt 
en anbefaling om, at Critical Time Intervention                              
metoden (CTI) indføres på alle krisecentre som 
ramme for koordinerende rådgivningsindsats, som 
i dag er beskrevet i lovgivningen. CTI-metoden er 
en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, der 
gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er 
opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig 
over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten 
er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt 
med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og 
netværk.

Gruppen udarbejdede også et forslag om en præci-
sering af den nuværende lovgivning ift. den koor-
dinerende rådgivning – baseret på den vurdering, 
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at den koordinerende rådgivningsindsats under 
ophold på krisecentret med fordel kan varetages af               
krisecentrene (i tæt samarbejde med hjemkommu-
nen) qua krisecentrenes specifikke voldsfaglighed.

I årets løb har gruppen derudover drøftet den ambu-
lante rådgivning og overvejet at lave en undersøg- 
else blandt krisecentrene om brugen af effekt- el-
ler anden evaluering af indsatserne. Dog besluttede 
man, at  LOKKs sekretariat skulle varetage opgaven 
i forbindelse med mobilisering af ressourcer til at    
arbejde systematisk med resultat/ effektmåling.

I 2019 har vidensopsamlingsgruppen desuden           
arbejdet med udarbejdelse af en pjece om vold, 
hvortil der søges midler i 2020

Revision af krisecentererklæring til 
Familieretshuset

Ved generalforsamlingen i marts 2019 frem-
lagde gruppen for revision af krisecenter-                                                             
erklæring til Familieretshuset (den tid-                                                                                                 
ligere statsforvaltning) deres udkast til en ny 
krisecenterfaglig erklæring. Herefter færdiggjorde 
gruppen erklæringen samt den tilhørende vejled-
ning og håndbog. Derefter blev udkastet sendt til 
LOKKs sekretariat til viderebearbejdelse. 

Den 12. juli 2019 kunne sekretariatet udsende fær- 
dige skemaer såvel som vejledning og håndbog 
til den krisecenterfaglige erklæring til alle LOKKs 
medlemmer. I august og september havde grup-
pen fokus på at forberede oplæg til to temadage for 
LOKKs medlemmer om erklæringen. De to tema- 
dage blev faciliteret af Lene Johanneson, medlem af 
LOKKs bestyrelse, og var begge særdeles velbesøgte. 

Deltagerne udtrykte ved slutningen af dagene til-
fredshed med at have fået uddybende oplæg og mu-

lighed for at arbejde med erklæringen ud fra en case. 

Statistikgruppen

LOKKs statistikgruppe har traditionelt arbejdet med 
Socialstyrelsen for at beslutte temaer for tværgå- 
ende analyser og bidrage til udfærdigelsen af års-
statistikken om kvinder og børn på krisecenter.

I 2019, hvor LOKK for første gang gennemførte års-
statistikken alene, har gruppen deltaget i kvalifi-            
ceringen af statistikken og drøftelse af mulige                                                                                                      
temaanalyser. 

I løbet af året afventede LOKK udmeldingen om, 
hvorledes den nye statistik fra Socialstyrelsen            
ville se ud, for at kunne planlægge videre. Dette          
indebar flere møder og i slutningen af 2019 blev det 
klart, at Socialstyrelsen ville udarbejde årlig data for                  
basisvariable, som kunne deles med LOKK. Dette var 
meget vigtigt og gjorde, at LOKK ikke startede ind-
hentning af disse data i 2020.

Gruppen havde drøftet at en ledsagende tema-    
analyse kunne have fokus på vold i forbindelse med 
graviditet, fødsel og barnets første år. Siden LOKK 
ikke indhenter årsstatistik om kvinder og børn i 
2020 vil denne undersøgelse finde sted uafhængigt 
af årsstatistikken i 2020.

Revision af krisecentererklæring til 
udlændingemyndighederne

Revisionen af krisecentererklæringen til ud-
lændingemyndighederne blev sat i gang                                                                                                            
i 2019, idet LOKK identificerede den relevante 
partner enhed i Udlændingestyrelsen, og LOK-
Ks sekretariat afsluttede året med at invitere Ud-                     
lændingestyrelsen til møde i starten af 2020 for at 
forventningsafstemme og påbegynde arbejdet med 
revision af krisecentererklæringen.

Revision af grundpakken

På lederseminaret i 2019 blev revision af grundpak-
ken debatteret, og man enedes om en proces, hvor 
LOKKs sekretariat og vid-ens- og udviklingsgrup-
pen mødes i starten af 2020 for at planlægge det vi-
dere arbejde.



Samarbejde på tværs 
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Lev Uden Vold

Lev Uden Vold blev dannet i slutningen af 2017 af 
fem organisationer med hver sit fokus på vold i 
nære relationer. De stiftende organisationer, Dan-
ner, Dialog Mod Vold, Mandecentret, Mødrehjælpen 
og LOKK er alle repræsenteret i bestyrelsen.

LOKK deltog i 2019 i bestyrelsesarbejdet i Lev Uden 
Vold, hvor vidensarbejdet havde den største be-    
vågenhed. Lev Uden Vold udgav i 2019 adskillige 
publikationer, bl.a. en undersøgelse af kommuner-
nes indsats og praksis i forhold til vold i nære rela-
tioner.

Ved vedtagelsen af finansloven for 2020 blev Lev 
Uden Volds finansiering forlænget til 2021, og det 
store arbejde med forankring af organisationen lig-
ger stadig foran bestyrelsen. Formandsposten går 
på skift mellem medlemmerne af bestyrelsen. Siden 
juni 2019 har LOKKs sekretariatschef været næst-
formand i bestyrelsen.

WAVE er et stort feministisk netværk bestående 
af 151 kvinderettighedsorganisationer – herunder 
LOKK – fra mere end 46 europæiske lande. WAVE 
arbejder på at promovere kvinder og børns rettig-
heder, og er det eneste europæiske netværk, som                        
udelukkende fokuserer på vold mod kvinder og børn. 

For WAVE har 2019 været et travlt år, hvor der bl.a. 
er blevet arbejdet intensivt med forebyggelse af            
digital vold mod især unge kvinder. Derudover er 
der i anledning af netværkets 25 års jubilæum blevet 
afholdt en jubilæumskonference i Estland. For LOKK 
betyder medlemskabet af WAVE, at vi har en euro-
pæisk platform, hvorfra vi sammen kan bekæmpe 
volden mod kvinder og børn på internationalt plan.

Women Against Violence in 
Europe (WAVE) – et transeu-
ropæisk samarbejde

Igen i år har Røde Kors Qnet været en stærk sam-
arbejdspartner for LOKK, da vi deler en fælles mål-
sætning om at hjælpe kvinder og børn, der har været 
udsat for vold. Hele 22 kvindekrisecentre har sam-
arbejdet lokalt med Qnet i 2019, hvor de over 150 
frivil- lige fra netværket har arrangeret aktiviteter 
på krisecentrene eller en-til-en støtte til   kvinder 
og børn efter endt krisecenterophold. Formålet med 
tilbuddet er at støtte voldsudsatte kvinder på deres 
vej til et liv uden vold. Ifølge tal fra Røde Kors hjalp 
Qnet i 2019 over 400 kvinder og børn under eller ef-
ter et krisecenterophold.  

Røde Kors Qnet
– et frivilligt tilbud

Det Nationale Voldsobservatorium er et netværk, 
der samler forsknings- og praksisbaseret viden om 
kønsrelateret vold og arbejder for at sikre, at den 
danske regering lever op til nationale og interna-
tionale forpligtelse bl.a. i handlingsplaner vedrør- 
ende kampen mod vold mod kvinder. Som koordi-
nator for Voldsobservatoriet udpeger Kvinderådet 
medlemmerne i deres egenskab af at være eksperter 
inden for området vold mod   kvinder. LOKK har som 
aktivt medlem af Det Nationale Voldsobservatorium 
deltaget i netværksmøder i 2019 og bidraget med 
viden til de interne debatter om bl.a. seksualiseret 
vold i parforholdet og vold mod   kvinder med anden 
etnisk baggrund. 

Det Nationale
Voldsobservatorium
– en platform for viden



Nordiske Kvinder 
mod Vold 2019 

LOKK var i 2019 vært for den årlige Nordiske Kvind-
er mod Vold konference, hvor årets tema var børn, 
der vokser op i familier med vold. 350 eksperter og 
fagfolk fra de nordiske lande deltog i konferencen, 
hvor de udvekslede erfaringer og delte viden fra   
deres arbejde med voldsudsatte kvinder og børn. 

LOKKs protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary åbne-
de konferencen, hvor hun i sin åbningstale særligt 
havde fokus på den kønsmæssige slagside af part-
nervold, voldens kompleksitet og de involverede 
børn.

- H.K.H. Kronprinsesse Mary.  

“

H.K.H. Kronprinsesse Mary holder åbningstale ved Nordiske Kvinder 
mod Vold 2019. (Foto: Steen Brogaard)

„

„

“

“

- Niels Christian Barkholt, formand ved LOKK.

H.K.H. Kronprinsesse Mary i samtale med LOKKs formand Niels 
Christian Barkholt og sekretariatschef Trine Lund-Jensen.

„

 Jeg tror, at børnene er nøg-
len, hvis vi ultimativt vil bekæmpe 
vold i familien. Alle forældre ønsker 
som udgangspunkt at være de bedste 
forældre, de kan blive. Og vi kan kun 
ændre børnenes skæbne ved at fore-
bygge, at de tager volden med sig ind 
i ungdoms- og voksenlivet. […] Kun i 
fællesskab og med en     dybere forstå-
else af vores sociale normer, voldens 
dynamik og den sociale arv kan vi 
knække kurven. Og den skal knækkes.

 Vi har langt igen i forhold til at 
sikre ligestilling og forebygge vold og 
seksuelle overgreb på kvinder og sær-
ligt børn.

I sin velkomsttale fremhævede Niels Christian 
Barkholt, formand for LOKK, bl.a. de mange udfor-
dringer, som stadig ligger foran os ift. at bekæmpe 
vold mod kvinder og børn. 

LOKK rapporten ”Seksuelle overgreb mod børn og 
unge i Danmark” blev lanceret og præsenteret ved 
Anne Jøker og Ida Hoeck, forfatterne fra HJK Analy-
se og Rådgivning. Rapporten beskriver eksisterende 
viden på området og beretter om oplevelser for de 
31 voksne med senfølger, som blev interviewet til 
rapporten.

 Vi tør ikke forholde os til   seksu-
elle overgreb, fordi det er tabubelagt. 
Et af de største problemer er, at vi som 
samfund lukker øjnene, og at vi ikke 
taler om det.

- H.K.H. Kronprinsesse Mary.  
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Rapporten ”Seksuelle overgreb 
mod børn og unge i Danmark” 
viser at:

•	 Svarende til 1-2 elever i hver fol- 
keskoleklasse i teenageårene 
har været udsat for seksuelt 
overgreb.

•	 Knap 1/3 af os danskere oplever 
i løbet af livet en seksuel kræn-
kelse.

•	 8 ud af 10 af krænkelserne be-
gås mod personer under 25 år 
og rammer især piger og unge 
kvinder.

Nordiske Kvinder mod Vold er et 
25 år gammelt netværk bestående 
af kvinderettighedsorganisationer 
og krisecenternetværk fra de nor-
diske lande – Danmark, Finland, 
Færøerne, Grønland, Island, Norge 
og Sverige. 

Netværket mødes flere gange årligt 
for at dele erfaringer og ny viden 
om bekæmpelse af vold mod kvin-
der og for at samarbejde om den 
årlige Nordiske Kvinder mod Vold 
konference.

Konferencen bragte desuden spændende oplæg om 
så varierede emner som negativ social kontrol, erfa-
ringer med spædbørnsterapi, udsatte børn i Grøn-
land, traumer og PTSD som en konsekvens af vold 
mod kvinder samt en rørende – men meget uhyg-
gelig og trist fortælling – om det svigt, børn kan 
opleve fra myndighedernes side, når far slår mor 
ihjel. Særdeles interessant var oplægget om, hvor-
ledes straffelovgivning ved selve det anvendte sprog                                                                                                           
bruges til at skjule viden og fjerne ansvaret fra 
voldsudøveren.

Der blev også holdt adskillige spændende works-
hops på konferencen om henholdsvis arbejdet med 
vold mod kvinder med misbrug af alkohol og/eller 
euforiserende stoffer og arbejdet med at støtte dem, 
Critical Time Intervention (CTI) metoden til støtte 
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for kvinder og børn på krisecenter samt Circle og 
Security (COS) metoden til styrkelse af voldsramte 
mødres rolle som omsorgspersoner for deres børn.

Ved gallamiddagen lørdag aften blev Tove Små-
dahl, mangeårig leder af det norske LOKK, Krise-             
sentersekretariatet, æret med Nordiske Kvinder 
mod Volds ærespris for sit betydningsfulde arbejde 
for at bekæmpe vold mod kvinder og børn. 

Tove Smådahl er en ildsjæl og ekspert på området og 
har i mange år sikret fortsat politisk og samfunds-
mæssigt fokus på kampen mod vold mod kvinder og 
børn, både som frivillig og som daglig leder på Kri-
secentersekretariatet i Norge.



Årets gang på 
kvindekrisecentrene

Ambulant rådgivning har længe været en indsats, 
som uformelt er blevet varetaget af krisecentrene i 
forskellig grad, og som nu er blevet til formalisere-
de rådgivningstilbud flere steder i landet. Formål- 
et med ambulant rådgivning er at tilbyde kvinder 
udsat for vold en tidlig forebyggende og rådgiv-                
ende indsats ud fra erfaringen om, at en tidlig ind-
sats i eget nærmiljø er den korteste vej til kontrol 
over eget liv, deltagelse i samfundet og motivation 
til at ændre egen situation ved at volden stoppes. 

”Sig det til nogen”

I oktober 2018 startede projekt ”Sig det til nogen”, 
som et formaliseret rådgivningstilbud på Ring-
sted-, Randers- og Danner Krisecenter. Projektet 
arbejder målrettet med at tilbyde intensive og læng-                                                                                                                 
erevarende rådgivningsforløb til voldsramte kvind- 
er. I foråret 2019 konkluderede Oxford Research, at 
kvinder, der har gjort brug af tilbuddet, har opnået 
øget trivsel, i mindre grad er udsat for vold og for-
holder sig anderledes positivt til deres situation. 
Projektet har i løbet af 2019 fået en del medieom-
tale, som beskriver rådgivningen til de voldsramte 
kvinder og pårørende som nyskabende. 

Nyt midtjysk samarbejde om åben anonym rådgiv-

ning 

I starten af 2019 gik Holstebro-, Lemvig- og Struer 
kommuner sammen med Holsebro Krisecenter 
for at etablere en åben, anonym og ambulant råd-
givning med det formål at styrke den forbyggende 
indsats mod vold mod kvinder samt efterværnet for 
de, der har været på krisecenter. Per 1. oktober 2019 
havde Holstebro Krisecenter allerede gennemført 
forløb med 40 kvinder fra de tre kommuner. En af de 
vigtige erfaringer fra dette tilbud er, at de kvinder, 
der kontakter den ambulante rådgivning er udsat 
for samme grad og intensitet af vold fra deres part-
ner, som de kvinder, der kommer på krisecentret. 
Den store forskel ligger i, at de kvinder, der ude-
lukkende benytter den ambulante rådgivning, ofte 
har flere ressourcer til selv at agere og ofte et meget 
stort ønske om anonymitet.

”Projekt Elsk” i Frederikshavn 

Rådgivningssamarbejde mellem Foreningen Medusa 

og Odsherred- og Holbæk Kommuner

Foreningen Medusa kunne i år fejre 10 års jubilæum 
for deres tilbud om ambulant rådgivning til kvind-
er udsat for partnervold primært fra Holbæk og 
Odsherred Kommuner. Knap 400 kvinder har brugt 
tilbuddet i denne periode.  Rådgivningen udføres af 
frivillige oplært til dette af foreningen. Foreningen 
har iværksat en evaluering af indsatsen på baggrund 
af anonymiseret datamateriale, som de frivillige 
rådgivere har indsamlet i perioden 2011-2019 med 
særligt fokus på målgruppebeskrivelse. Foreningens 
oplevelse er, at det er en anderledes målgruppe, der 
søger rådgivning og samtaleforløb i de ambulante 
tilbud end dem, der tager ophold på krisecenter.

”Projekt Elsk” på besøg på Frederikshavn Krisecenter

En lørdag morgen i november kom 12 stærke kvinder 
og mænd fra ”Projekt Elsk” på besøg på Frederiks-
havn Krisecenter. Seks timer senere havde gruppen 
malet to kontorer, et legeværelse og køkkenet. Der-
udover var der blevet gravet to store huller i plænen 
til trampoliner og anlagt fliser. ”Projekt Elsk” er                  
tilknyttet to kirker i Frederikshavn og går i sin                                                                                                                
enkelthed ud på at yde hjælp til nogen, som trænger 
til det. Projektet havde selv taget kontakt til krise-
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På Danners fødselsdag den 2. november uddeles hvert år Danners 
ærespris, og i 2019 gik prisen til de kvinder, som besatte huset den 2. 
november 1979.  

- Inge Bergstedt, leder, Frederikshavn Krisecenter.

“ „ Et sådan arrangement kalder vi 
i Nordjylland en WIN-WIN.

centret og spurgt, om der var nogle opgaver, som 
de kunne hjælpe med. Kvinderne på krisecentret fik 
valget mellem at være hjemme eller at invitere en 
ven på frokost på en af byens restauranter. 

Danners 40 års fødselsdag og uddeling af ærespris

I 2019 var det 40 år siden, at Dannerhuset i Køben-
havn blev besat af 300 kvinder, som ville bevare 
det gamle hus som kvindehus. Deres vision var at 
skabe et trygt rum og tilflugtssted for kvinder, der 
blev udsat for vold af deres mænd. Samtidig skul-
le huset fungere som et kvindecenter med værk-
steder, kulturelle arrangementer og kontorlokaler, 
som kunne bidrage til at styrke kvinder. Deres vision 
er i lange træk lykkedes, og i dag er Danner aner-
kendt for at være en stærk stemme i debatten om 
vold mod kvinder og en vigtig stemme i styrkelsen 
af voldsudsatte kvinders muligheder og rettigheder                                 
nationalt og internationalt. 

Ringsted Krisecenters jubilæumsudstilling, ”Råd til Li-

vet” og ”Din og min natur”

2019 har været et begivenhedsrigt år for Ringsted 
Krisecenter med mange projekter, workshops og 
arrangementer. Året blev skudt i gang med Krise-
centrets jubilæumsudstilling, der blev lavet i sam-
arbejde med Danmarks Forsorgsmuseum. Udstil-
lingen blev åbnet i januar af Ringsteds Borgmester 
Henrik Hvidesten. Udstillingen turnerede herefter 
på flere uddannelsessteder og blev også vist til Nor-
diske Kvinder Mod Vold konferencen.

I februar lagde krisecentret rammer til en works-
hop, som Mary Fonden afholdt for projektpartnere 
ved Råd til Livets 10 års jubilæum. H.K.H. Kronprin-

sesse Mary deltog og fik både hilst på beboere og 
medarbejdere samt mødt pressen ved en tur rundt i 
krisecentrets sansehave.

Krisecentret har i 2019 desuden igangsat et natur-
projekt kaldet ”Din og min natur” med støtte fra 
Friluftsrådet og ansat en naturterapeut, som skal 
stå for at tilbyde ture og aktiviteter i krisecentrets 
sansehave.

Fint besøg af H.K.H. Kronprinsesse Mary.

Søhavegårds fødselsdag, fuld belægning og mange 

donationer

I året, der er gået, har Søhavegård Krisecenter i Sin-
dal lagt et stort stykke arbejde i at fundraise og er 
blevet beriget med mange donationer – både fra 
private, foreninger og virksomheder. Der er blandt 
andet blevet doneret køkkenudstyr, tøj, legetøj, kre-
ative sysler og ikke mindst pengebeløb, som gjorde 
det muligt at lave en fælles juletur til Tivoli i Århus 
for kvinder og børn.  I november fejrede krisecentret 
2-års fødselsdag og kan overordnet set bryste sig af 
et år med høj belægning. 

En fin donation med tøj fra et overskudslager til Søhavegård Krise-
center beundres af krisecentrets leder Christian Tække.
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Direktør Mette Gadegaard holder tale til åbningsceremonien på Has-
lev Krisecenter.

Redernes Krisecenter erklæres åbent af Socialminister Astrid Krag.

Haslev Krisecenter - Styrket indsats for voldsudsatte 

kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser

I januar 2019 kunne Haslev Krisecenter tilbyde                 
pladser til kvinder, som i tillæg til volden også 
har psykisk sygdom og/eller et misbrug af alkohol                   
eller euforiserende stoffer. Krisecentret mærke-
de fra første dag efterspørgslen på pladser og har i                                                                                                                 
løbet af året mødt stor taknemmelighed fra især 
psykiatriske afdelinger og misbrugsbehandlings-
steder, der kæmper for at finde et sted til kvinder, 
som udover vold også har mange andre udfordrin-
ger.

I hverdagen på krisecenteret er det ikke muligt at 
tage stoffer eller drikke alkohol, men det er tilladt 
at være påvirket. En del af konceptet handler net-
op om at kunne tale åbent og ærligt om misbruget. 
Trods misbrug, eventuelle psykiske sygdomme og 
diagnoser er volden altid i fokus. Haslev Krisecenter 
er ikke et behandlingssted, men samarbejder gerne 
med misbrugsbehandlere, hvis kvinden ønsker det-
te. Krisecentret har også et særligt fokus på sundhed 
og har en sygeplejerske ansat, som støtter kvinder-
ne i at opbygge deres almene sundhedstilstand. Det 
er krisecentrets intention at kunne være med til at 
kaste mere lys over situationen for kvinder med   
disse komplekse problemstillinger.

Redernes Krisecenter - åbningsfest med Socialmini-

nister Astrid Krag og Borgmester Peter Rahbæk Juel

I august 2019 blev dørene åbnet til KFUKs Sociale 
Arbejdes specialiserede krisecenter Redernes Kri-
secenter i Odense. KFUKs Sociale Arbejde er hoved-                                                                                                                      
organisation for Rederne i København, Århus, 
Odense og Ålborg, som er væresteder for kvinder 
i prostitution på gaden eller på bordeller i disse 
byer. Kvinderne er ofte afhængige af euforiserende 

stoffer og/eller alkohol og nogle har svære psyki-
ske problemer. Derfor har det været et stort ønske 
i mange år at have et krisecenter, hvor kvinder med 
disse problematikker kunne få støtte til at arbej-
de med den vold, de er udsat for og andre vigtige                   
problemer. 

Åbningen blev fejret med en stor reception på 
krisecenteret, gode oplæg fra Socialminister 
Astrid Krag og relevante talere, inkl. LOKKS se-
kretariatschef, mad i krisecentrets skønne have 
og et Kim Larsen kopiband, der spillede til det 
hele. Socialminister Astrid Krag og Borgme-
ster i Odense Peter Rahbæk Juel klippede den 
røde snor og erklærede krisecentret for åbent.                                                                                                                          
 
Et par dage senere blev der åbnet for modtagelse 
af voldsramte kvinde. Det tog kun 14 dage at fylde 
hele krisecenteret, som stort set har været fyldt lige        
siden. Krisecenteret har i alt plads til 20 kvinder.                                                                                               
Ledelsen er glade for at se, at deres indsats gi-
ver kvinderne et pusterum fra det liv, de har levet 
så længe. En del af kvinderne har fået færten af, at      
livet kan være anderledes og er startet i misbrugs-
behandling eller i psykiatrisk behandling. 

Krisecentret er bevidst om, at ikke alle kvinder vil 
kunne trække sig ud af misbrugsmiljøet efter et 
ophold på krisecentret, men de tror på, at det frø, 
de sår hos den enkelte måske en dag kan føre til, at 
kvinderne vælger et bedre liv.
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Holbæk Krisecenter – ”Medusa-walk”, kommunale 

samarbejdsaftaler og ny leder 

I september arrangerede frivillige fra Holbæk Kri-
secenter Medusa og Foreningen Medusa for andet 
år i træk ”Medusa-walk” i Holbæk, hvor over 200   
mennesker deltog. Holbæks borgmester Christina 
Krzyrosiak Hansen skød walken i gang med en per-
sonlig beretning om en bekendt, der gennem lang 
tid havde gået alene med at være udsat for vold. 
Borgmesteren opfordrede voldsramte til at råbe op 
for at komme ud af volden. 

I 2019 fik Foreningen Medusa fornyet deres part-
nerskabsaftale med Holbæk og Odsherred kom-  
muner i yderligere 3 år, hvilket sikrede samarbejds-                        
platformen for det lokale forebyggende arbejde samt 
en delvis finansiering af de ambulante tilbud. 2019 
var desuden året, hvor krisecentret tog afsked med 
den mangeårige leder Ane Voss og sagde goddag til 
Gitte Olin Larsen som ny leder. Som en god afslut-
ning på året fik krisecentret besøg af Socialminister 
Astrid Krag, der sammen med Holbæks borgmester 
og Holbæk Kommunes socialudvalgsformand del-
tog i fællesspisning og intense snakke med både 
kvinder og børn om de voldsomme udfordringer, 
der er forbundet med et krisecenterophold. Besøget 
vakte begejstring fra husets beboere, som følte, at 
de var blevet lyttet til med stor seriøsitet og empati.

Krisecenter Hjemmet blev forvandlet til Krisecenter 

Guldborgsund

I 2019 lukkede det tidligere Krisecenter Hjemmet, 
og det nye Krisecenter Guldborgsund åbnede i nye 
lokaler. 

- Gitte Olin Larsen, leder, Holbæk Krisecenter Medusa.

Esbjerg Krisecenter fik i 2019 besøg af et par unge studerende, som 
forskønnede deres legerum.

   Det var flot og rørende at se 
200 mennesker i lyserødt vandre 
gennem Holbæk for at gøre opmærk-
somme på vold mod kvinder.

“
„

Det nye center rummer 15 pladser med egne lej-
ligheder og tilbyder midlertidigt ophold til både 
voldsudsatte kvinder og voldsudsatte mænd.                          
Krisecentrets ledelse har været stolte over at kunne 
præsentere et multifunktionelt center med en stor 
bredde i dets indsats. Krisecentret havde fra starten 
et specielt afsnit til mænd, men ændrede dette ef-
ter ønske og dialog med centrets indskrevne kvinder 
og mænd. Ændringen til kun ét fælles areal har kun 
fået positive tilkendegivelser, hvorfor området er 
blevet bibeholdt.  De ansatte er i årets løb blevet fag-
ligt klogere på en indsats, hvor dét at være kvinde                                                    
eller mand ikke nødvendigvis er det afgørende.                                                                               
Krisecenter Guldborgsund har siden dets åbning 
haft fuld belægning på kvindepladser og høj belæg-
ning på mandepladserne, mens 4 kvinder har været 
indskrevet på en særlig overbelægningsplads.

 Det har været en vild proces at 
lukke et center ned samtidig med, at 
vi åbnede et nyt op. Jeg har passet mit 
arbejde om dagen og samlet møbler 
om natten. Det har været en meget 
lærerig proces – både fagligt og per-
sonligt – og en øjenåbner for nye pro-
cesser og nye måder at gribe tingene 
an på.

- Christina Madsen, leder, Krisecenter Guldborgsund.

“

„
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- Britt Malkiel Nielsen, leder, Kolding Krisecenter.

“
„

Ugentlige psykologsamtaler, nye typer af frivillige og 

ny stor legeplads på Kolding Krisecenter

Kolding Krisecenter har i 2019 tilbudt kvinder 
ugentlige psykologsamtaler. 

Frede Rasmussen, Silkeborg Krisecenters velgører, som ung.

“
- Dorte Fritzemeier, leder, Silkeborg Krisecenter. 

„

 Det har været et godt sup-
plement til den øvrige indsats, og         
kvinderne har oplevet en god sam-
menhæng mellem krisecentrets ind-
sats og psykolog- samtalerne.

Britt Malkiel Nielsen fortæller, at de nye krise-
centerfaglige erklæringer har været interessan-
te at implementere i årets løb. Ud fra princippet 
work smarter - not harder, har erklæringerne givet        
krisecentret en anledning til at se på andre områder 
fx underretninger og opholdsplaner.

Krisecentret har fortsat i 2019 haft en stor gruppe 
frivillige, som har taget vagter både aften, nat og 
weekend. Der er blevet udarbejdet et grundigt  in-
troduktionsprogram, hvor de erfarne frivillige også 
har spillet en vigtig rolle. Alle frivillige har i løbet 
af 2019 fået tilbudt en række kurser, som bl.a. har 
bestået af kurser i traumer, angst, stress og de-
pression. Krisecentret har også haft fokus på at få 
nye typer af frivillinge ind i huset. De nye frivillige                         
byder ind med praktisk hjælp, zoneterapi, yoga, 
lektiehjælp og højtlæsning. De er mere løst forank-
ret til krisecentret end de frivillige, som tager vagter 
i huset. I 2019 fik krisecentret endeligt donationer 
nok til at kunne bygge en stor legeplads/have og har 
herved udvidet havearealet til dobbelt størrelse.

 Det er en overvældende stor 
gave, og vi er totalt taknemmelige.

Et eventyr i Silkeborg

Det er som regel kun på film eller i drømme, at         
nogen pludselig arver store summer fra en fjern 
slægtning eller andre, som har haft én i tankerne. 
På Silkeborg Krisecenter blev det dog pludselig en 
drøm, der blev til virkelighed. I juni 2018 fik krise-
centret  oplysning om, at de var blevet indsat som 
arvinger efter 80-årige Frede Rasmussen. Først i 
november 2019 kunne krisecentrets bestyrelse og 
leder endeligt afsløre for ansatte, frivillige og sam-
arbejdspartnere, at arven efter Frede Rasmussen 
var på over 10 millioner kr.

Frede Rasmussen havde allerede i 1988 lavet et 
håndskrevet testamente, hvori han ønskede at over-
drage alt til Silkeborg Krisecenter for voldsramte 
kvinder. Silkeborg Krisecenter har intet kendskab 
til, hvorfor Frede Rasmussen valgte at indsæt-
te krisecentret som arving. Fantasierne er mange, 
men faktum er, at der i Frede Rasmussens gemmer 
blev fundet gamle avisudklip omkring krisecentret, 
som viste, at han i mange år fulgte med i krisecen-
trets liv. Krisecentret er nu i gang med en stor og 
lang proces omkring at udvikle og tegne fremtidens                                                   
Silkeborg Krisecenter. Set i lyset af den store arv 
åbner der sig mange muligheder og en spændende 
proces.
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Tak for støtte
Vi er taknemmelige for den støtte LOKK har mod-
taget. 

Ethvert bidrag er med til at hjælpe en voldsud-
sat kvinde og hendes børn ud af volden, og LOKKs         
arbejde er afhængigt af denne støtte.

En særlig tak til
Oak Foundation Denmark

A.P. Møller Fonden

Arbejdsmarkedets Feriefond

Mary Fonden

Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978

Body Shop

Merantis

LOKKs støttemedlemmer

Alle private donationer og testamenteringer

LOKKs økonomi 

LOKKs arbejde med at synliggøre, forebygge og 
eliminere vold mod kvinder og børn, støtte krise-    
centrenes arbejde og politisk tale for optimal støtte 
til kvinder og børn, muliggøres gennem økonomisk 
støtte fra både offentlige og private aktører. 

I 2019 er støtten fortrinsvis kommet fra Oak Foun-
dation Denmarks generøse tilskud, kontingentind-

Oak Foundation Denmark 

Private, fonde, arv, støttemedlemmer mv.  

Administrationshonorarer mv. 

Kontingent fra medlemmer    

Seminarer og temamøder mv.   

Total i Kr. 

2.830.000

530.000

40.000

470.000

2.000.000

5.870.000

tægter  fra medlemmerne, samt administrations-
honorarer.

Sekretariatet har lagt vægt på at udvise mådehold i 
forbindelse med alle aktiviteter og opgaver i 2019.
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51 medlemmer af LOKK

Hovedstadsområdet
Danner
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter – FRB
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter - KBH
Hellerup Krisecenter
KFUKs Sociale Arbejdes Krisecenter
Kvindehjemmet
LivaShelter
Taastrup Krisecenter
 
Midtjylland
Herning Krisecenter
Holstebro Krisecenter
Horsens Krisecenter
Midtjyllands Krisecenter
Randers Krisecenter
Silkeborg Krisecenter
Viborg Krisecenter
Aarhus Krisecenter

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

Sjælland og øerne
Bornholm Krisecenter
Frederiksværk Krisecenter
Hanne Mariehjemmet
Haslev Krisecenter
Hegnetslund Krisecenter
Hera Døtrenes Krisecenter
Hillerød Kvindekrisecenter
Holbæk Krisecenter Medusa
Jungshoved Krisecenter
Klostermosegård
Krisecenter Guldborgsund
Krisecentrer Røntofte

Kvindehuset i Lyngby
Kvindehuset Nordsjælland
Lolland Krisecenter
Næstved Krisecenter
Ringsted Krisecenter
Roskilde Krisecenter
Ubbely Krisecenter
Ubbely Krisecenter Køge

Syddanmark
Esbjerg Krisecenter
Fredericia Krisecenter
Haderslev Krisecenter
Kolding Krisecenter
Krisecenter Odense
Redernes Krisecenter
Svendborg Krisecenter
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter
Vejle Krisecenter
Aabenraa Krisecenter


