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I LOKK kan vi se tilbage på 12 måneder fyldt med 

spændende og udfordrende opgaver, hvor vores 

målsætning om at arbejde for at synliggøre, fore-

bygge og i sidste ende eliminere vold mod kvinder 

og børn blev afspejlet. 

2011 har været præget af stor efterspørgsel på pladser 
på landets kvindekrisecentre. Generelt har det derfor 
været vanskeligt at finde en ledig plads. Det skyldes an-
giveligt ikke, at der er kommet flere voldsudsatte kvinder 
og børn, men snarere at kvinderne er blevet opmærk-
somme på, at der er hjælp at hente på kvindekrisecen-
trene. 

I forhold til tilstrømningen til kvindekrisecentrene, er 
det paradoksalt, at 2011 også har været et år, som i den 
grad har været præget af besparelser.  Mange kvinde-
krisecentre har i 2011 skullet spare 5-10 %, nogle endda 
mere, og der er udsigt til, at der skal ske yderligere 
nedskæringer i de kommende år.  Det lyder måske ikke 
af meget med 5-10 %, men da budgetterne i forvejen er 
små på kvindekrisecentrene, er det en stor belastning. 
Dette kan ikke undgå at gå ud over de ydelser, der tilby-
des kvinder og børn. LOKK ser med stor alvor på denne 
udvikling. Disse kvinder og børn står i deres livs mest 
vanskelige og traumatiserende situation. Det er derfor 
helt urimeligt at tilbyde dem ringere betingelser, end de 
allerede har. 

LOKK har længe haft et ønske om at styrke tiltag og 
initiativer, som kan være virksomme i den periode, hvor 
kvinden flytter fra krisecentret. LOKK har derfor, i tæt 
samarbejde med Tryg Fonden, udarbejdet en håndbog, 
som kvinderne kan anvende til at finde rundt i den skov 
af tilbud, der findes i kommuner, regioner og i det pri-
vate. En bog, som gøres personlig ved, at kvinden kan få 

oplysninger om lige præcis den kommune, hun flytter til. 
Det er blevet en bog, som vi er meget stolte af, og som vi 
håber, vil blive til stor gavn for kvinderne – også videre 
frem i deres liv.

LOKK har sammen med Cowi udarbejdet og igangsat en 
del af landskampagnen ”Vores Ansvar – nej til vold mod 
børn” for Socialstyrelsen, idet vi har afholdt 10 semina-
rer - to i hver region - for lærere og øvrige fagfolk. Kam-
pagnen har haft fokus på, at det er forbudt at slå børn, 
og på hvordan der skal handles.
 
I efteråret afholdt LOKK en konference for fagfolk, der 
i deres hverdag møder unge, der er udsat for æresrela-
terede konflikter. 250 deltagere fik ny viden om de unge 
mænd med etnisk minoritetsbaggrund, der også er udsat 
for æresrelaterede konflikter, men som har været ”usyn-
lige” i mange år. Social- og integrationsminister Karen 
Hækkerup åbnede konferencen. 

I 2011 afholdt LOKK to fyraftensmøder som satte fokus 
på vold. På det første møde debatterede vi ”Mænds vold 

Vi takker alle samarbejds-
partnere og bidragydere 
for det forgangne år og 
ser frem til det fortsatte 
samarbejde med alle  
aktører på området”.

Forord

Birgit Søderberg, formand for LOKK

”
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– kvinders kamp” og på det andet fyraftensmøde blev 
etniske minoritetskvinders ret til egen krop sat i per-
spektiv. Der har været stor tilslutning til begge møder, 
hvor der også har været en livlig debat. LOKK vil også i 
2012 indbyde til fyraftensmøder.

Mange unge udsættes desværre for kærestevold. LOKK 
har tidligere lavet websider, spil og film om emnet, men i 
år mødte LOKK nogle af de unge på Roskilde Festivalen. 
I samarbejde med ”Børn og unge i voldsramte familier”, 
gik Kærlighedspatruljen rundt og uddelte (marengs-)kys 
og agerede syngende telegrammer. 

Også i 2011 var LOKK aktiv med det internationale ar-
bejde. Vold mod kvinder og børn er et globalt fænomen 
og problem, og det giver stor mening at støtte hinanden, 
at erfaringsudveksle og at lære af hinanden. Foruden 
samarbejdet på det nordiske plan med andre kvindeor-
ganisationer, er LOKK involveret i et Daphneprojekt om 
minoritetsunge og flere projekter i Mellemøsten. 

LOKK ser frem til et 2012 med udsigt til nye spændende 
udfordringer og initiativer. Vi har i lang tid arbejdet for, 
at kvinder på kvindekrisecentre skulle have tilbud om 
psykologhjælp, og vi glæder os over, at satspuljemidler-
ne i år gør det muligt. Vi glæder os til, at interventions-

centre kan etableres, samt at krisecentrenes arbejde i 
2012 kan blive evalueret, og endelig glæder vi os over 
stalkingloven, som i januar 2012 blev vedtaget. 

LOKK glæder sig også over det politiske engagement på 
vores område, og det er med stor tilfredshed, at vi følger 
udviklingen og interessen for indsatsen mod vold i nære 
relationer. 

Vi takker alle samarbejdspartnere og bidragydere for 
det forgangne år og ser frem til det fortsatte samarbejde 
med alle aktører på området. 

LOKKs formand 
Birgit Søderberg
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Medlemmerne
Der bliver til stadighed større fokus på dokumentation, 
hvorfor der på flere krisecentre, bl.a. Roskilde Krisecen-
ter, udvikles et journaliseringssystem til også at omfatte 
målingsredskaber for at kunne måle kvindernes velbe-
findende og medarbejdernes indsats. 

Flere krisecentre har haft jubilæum i løbet af året. Born-
holm, som fejrede 20 års jubilæum, ophængte en kjole 
for hver kvinde, de har været indskrevet i året og en 
bamse for hvert barn.

Også Holstebro Krisecenter har holdt jubilæum – 25 år 
hvilket blev markeret i festlige rammer. Holstebro krise-
center, som har særligt fokus på handlede kvinder, har i 
2011 oplevet en markant nedgang i antallet af handlede 
kvinder, selvom der har været gode resultater med, at 
kvinderne kom på krisecenter, fremfor at de blev sat i 
arresten. 

I Esbjerg er krisecenteret blevet totalrenoveret således, 
at der nu er fire familierum og tre singleværelser. Krise-
centeret havde 30 års jubilæum 22. maj 2011. 

Kvindekrisecentrene bliver ofte tilgodeset i lokalområ-
derne af frivillige. Der afholdes f.eks. støttekoncerter. 
Gruppen Beerman har ved en koncert indsamlet 50.000 
kr. til Kvindekrisecenter Bornholm. 

Medusa er blevet mere kendt i lokalområdet ved at være 
medlem af erhvervsrådet og ved at afholde temadage for 
socialforvaltningen og for frivillige. Medusa åbnede en 
telefonrådgivning i oktober måned for at gøre det nem-
mere for kvinderne at komme i kontakt.

På Ringsted Krisecenter er det blevet muligt for bebo-
erne at deltage i mindfulness i 15 minutter i hverdagene, 
imens deres børn bliver passet. Ringsted Krisecenter til-
byder nu gratis juridisk råd til de kvinder, der har behov 
for det. Derudover er der blevet fastansat en psykolog 
på krisecenteret og tilbuddet omfatter også kvinder 
uden børn.

Randers Krisecenter har i 2011 arbejdet på at videre-
give de positive erfaringer fra krisecenterets deltagelse 
i Servicestyrelsens projekt ”Børn og kvinder i familier 
med vold”. Krisecenteret har blandt andet etableret 
samtalegrupper for kvinderne og kan se, at det gør en 
forskel og giver kvinderne redskaber til at opbygge et 
nyt liv langt fra vold og ydmygelse til gavn for dem selv 
og deres børn. 

Statistikken
LOKK har gennem de sidste 11 år modtaget midler fra 
Socialministeriet til at få udarbejdet en statistik om kvin-
der og børn på de kvindekrisecentre, der er medlem af 
LOKK. LOKK har i alle årene bedt Servicestyrelsen (nu 
Socialstyrelsen) om at varetage arbejdet omkring dette.
Fra 2011 gik midlerne direkte til Socialstyrelsen, men 
LOKK har fortsat indflydelse på indholdet i statistikken. 
Det nye er, at alle landets kvindekrisecentre bliver en 
del af statistikken, ligesom der bliver en del, der om-
handler mandekrisecentre og vold mod mænd. 

Kvindekrisecentre

Det har været et år med travlhed på kvindekri-

secentrene. Der har været fuld belægning på 

næsten alle centre det meste af året og samtidig 

har året været præget af besparelser. Derudover 

har flere krisecenterledere søgt nye græsgange, 

og nye er kommet til. 
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Nogle interessante og glædelige tal fra den seneste års-
statistik er, at der er sket et fald i antallet af kvinder, der 
vender tilbage til den voldsudøvende mand. I 2006 vend-
te 21 % tilbage til voldsudøveren mod kun 15 % i 2010. I 
statistikken 2010 er der fokus på hvilken hjælp og støtte, 
kvinderne har profiteret mest af. Her viste det sig, at 
for 73 % af kvinderne, der har været på krisecenter, har 
samtalerne med det uddannede personale hjulpet dem 
mest. 41 % af kvinderne har vurderet, at samværet med 
de frivillige har hjulpet dem mest.

Støttemuligheder til kvinderne
LOKK har i 2011 uddelt 2 mio. kr. i Elisabeth Egmont 
Petersens navn. Egmont Fonden har endnu en gang til-
godeset kvinder med børn på landets kvindekrisecen-
tre. Midlerne uddeles i forbindelse med reetablering til 
psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter og basalt 
indbo. Kvinderne udtrykker stor glæde over, at de kan 
blive støttet i en svær situation. I alt 216 kvinder med i 
alt 393 børn har modtaget ydelser i 2011.

LOKK har modtaget fondsmidler fra Erik Thunes Fond, 
som gjorde det muligt at ”genoplive” LOKKs støtte-
kasse. Her kan børnene og deres mødre på krisecen-
trene søge om op til 500 kr. til at få en hyggelig oplevelse 
sammen. I 2011 fik 403 børn tildelt midler, så de kunne 
komme i svømmehallen, i Zoologisk Have, på marked, i 
biografen eller lignende.

Mary Fonden 
Mary Fonden har fortsat stor fokus på vold i nære re-
lationer og yder støtte på forskellig vis. Mary Fonden 
har igen i år delt rygsække ud til alle børn, der kom på 
kvindekrisecenter. Denne gestus, som er med til at syn-
liggøre og anerkende børnene, vækker som altid stor 

begejstring. Ikke mindst, da der er en lille hilsen fra 
Kronprinsessen.

I år er Projekt Råd til Livet blevet implementeret på flere 
kvindekrisecentre. Projektet er i 2011 udvidet til at om-
fatte syv kvindekrisecentre. Projektet består af frivillige 
mentorer fra henholdsvis Nykredit og et advokatfirma 
fra krisecentrenes lokalområde, der yder gratis økono-
misk og juridisk rådgivning. Denne hjælp er med til, at 
kvinderne får større overblik over deres situation. Mary 
Fonden vil langsomt udvide projektet til at omfatte alle 
krisecentre.

Feriefonden
Arbejdsmarkedets Feriefond har ydet tilskud til, at 96 
kvinder og 165 børn har fået en ferieoplevelse, som de 
ellers ikke ville kunne få. Ofte har disse kvinder og børn 
ikke tidligere haft midler og overskud til at afholde ferie. 
Kriterierne for tildeling af tilskud er meget snævre, så 
det er kvinder med en indkomst på højst kontanthjælps-
niveauet, der kan tildeles midler til ferie.

I år er Projekt Råd til 
Livet blevet implementeret 
på flere kvindekrisecentre. 
Projektet er i 2011 udvidet 
til at omfatte syv kvinde-
krisecentre”.

”
Kvindekrisecentre
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Bestyrelsen
På LOKKs generalforsamling i marts 2011 blev der 
valgt ny bestyrelse. Bestyrelsen har i året der gik, med 
udgangspunkt i grundpakkeforslaget, arbejdet på at 
fremme LOKKs interesser i de sammenhænge, hvor det 
var muligt. Bestyrelsen har søgt at få de nye ministre i 
tale og har fået en aftale i stand om møde med den nye 
social- og integrationsminister. Se bestyrelsens sam-
mensætning på side 30.

Sekretariatet
2011 har stået i projekternes tegn. Både nationalt og in-
ternationalt har LOKK igen i år været meget engageret. 
Med bidrag fra fonde og ministerier har det været muligt 
at gennemføre både oplysningskampagner, seminarer, 
rådgivninger og foredrag. I en del af 2011 blev sekretari-
atets medarbejdere nødt til at arbejde i skurvogne opsat 
ude på gaden, da LOKK Sekretariat, ligesom så mange 
andre virksomheder beliggende i København, blev ramt 
af oversvømmelse i forbindelse med det voldsomme 
regnskyl den 2. juli. 

Protektor
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er pro-
tektor for LOKK. Kronprinsessen gør en stor indsats for 
at synliggøre og bekæmpe vold mod kvinder. Blandt an-
det gennem Mary Fondens projekter; ”Råd til Livet” og 

”Rygsække til børn på krisecentre”. Hendes Kongelige 
Højhed Kronprinsesse Mary har i sit hverv som protek-
tor for LOKK og formand for Mary Fonden skrevet foror-
det til LOKKs håndbog til kvinder, der fraflytter krisecen-
trene, ”Et godt liv”. 

Interne seminarer 
LOKK afholdt i 2011 i lighed med tidligere år en række 
interne seminarer for på den måde at bidrage til opkva-
lificering af kvindekrisecentrene.  Blandt andet blev der 
afholdt børneseminar, lederseminar og kontaktpersons-
seminar. Børneseminaret omhandlede brugen af mind-
fulness i arbejdet med børn. Lederseminaret havde fo-
kus på lederens rolle og kontaktpersonseminaret havde 
fokus på voldsudsættelse af seksuel karakter.

Videns- og udviklingsgrupper
LOKKs generalforsamling nedsætter hvert år nogle 
faglige videns- og udviklingsgrupper, som arbejder med 
udviklingsopgaver ud fra selvstændige kommissorier. På 

Organisation

I 2011 blev der arbejdet videre med grundpakken, 

der skal beskrive, hvilke tilbud krisecentrene bør 

have til de voldsudsatte. En ny bestyrelse blev 

valgt, og der blev igen i år afholdt flere seminarer 

med henblik på opkvalificering af kvindekrisecen-

trenes arbejde.     

LOKKs protektor 
H.K.H kronprinsesse 
Mary.
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nuværende tidspunkt er der seks grupper: Intranetgrup-
pen, Børnegruppen, Statistikgruppen, Redaktionsgrup-
pen, Grundpakkegruppen og Socialrådgivergruppen. 
Grupperne og deres opgaver er beskrevet i oversigten 
ovenfor. Medlemmerne af videns- og udviklingsgrupper-
ne fremgår af side 30. 

Der er desuden blevet nedsat en ad hoc gruppe til at 
tage sig af planlægning og ideudvikling i forbindelse med 
LOKKs 25-års jubilæum, som skal afholdes i 2012.

Grundpakkegruppen, med reference til bestyrelsen, har 
gennem det seneste år arbejdet med en fælles grund-
pakke for kvindekrisecentrene under LOKK. Grundpak-
ken skal danne grundlag og garanti for, hvilket tilbud en 
kvinde får ved henvendelse til krisecentret. Grundpak-
ken blev drøftet på sidste generalforsamling, men der 
var behov for en finpudsning, inden den kan fremlæg-
ges til godkendes på den kommende generalforsamling. 
Foruden at være en rettesnor for krisecentrene skal den 
danne grundlag for LOKKs bestyrelses videre arbejde 
med ændringer af lovgivningsmæssig karakter.

Videns- og udviklingsgrupper
 
Børnegruppen

 
Statistikgruppen

 
Intranetgruppen

 
Redaktionsgruppen 
 
Socialrådgivergruppen

 
 
Udvikler indholdet til viden om børn udsat for vold på LOKKs hjemmeside i samarbejde 
med LOKK Sekretariat. Gruppen er desuden sparringspartner til bestyrelse og sekre-
tariat i forhold til opgaver af børnefaglig karakter.

Samarbejder med Socialstyrelsen om udvikling og udgivelse af LOKKs årlige voksen- 
og børnestatistik.
 
LOKKs intranetgruppe er styregruppe for udviklingen af www.lokk.dk samt intranet-
løsning. Gruppen kunne i samarbejde med sekretariatet lancere LOKKs samlede nye 
webløsning i slutningen af 2011.
 
Udarbejder og udgiver LOKK Nyt tre gange årligt.
 
Arbejder med lovgivning og problematikker til fordel for voldsudsatte kvinder og deres 
børn. Desuden faggruppe for socialrådgivere på landets krisecentre.
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LOKK har en hotline til voldsudsatte kvinder og unge 
mænd og kvinder udsat for kærestevold. Denne telefoni-
ske rådgivning bliver besvaret af faguddannet krisecen-
terpersonale og har gennemsnitligt 200 henvendelser 
om måneden. Hotlinen er finansieret af Ligestillingsmi-
nisteriet som led i den nationale strategi til bekæmpelse 
af vold i nære relationer. 

Med støtte fra OaK Foundation driver LOKK en interak-
tiv rådgivningsside for voldsudsatte og en e-brevkasse 
som supplement til LOKKs hotline. Rådgivningssiden har 
i 2011 haft 1.200 unikke besøgende, som i gennemsnit 
har været inde på 20 undersider. Det er en fin indikator 

for, at de besøgende fatter interesse for indholdet. Langt 
hovedparten af besøgene sker i dagtimerne på hver-
dage. Det kunne tyde på, at siden bliver brugt af kvinder, 
når de selv eller manden er på arbejde. e-brevkassen, 
der ligesom hotlinen besvares af krisecentermedarbej-
dere, modtog 202 henvendelser i 2011. Det er en stigning 
på 34 % i forhold til 2010, som var det første driftsår. Det 
lader til, at e-brevkassen er ved at blive en kendt mulig-
hed for dem, der foretrækker at skrive til en brevkasse 
for rådgivning om at være voldsudsat. 

Juridisk rådgivning
LOKK sekretariat har gennem flere år tilbudt rådgiv-
ning og sagsførelse til kvinder, der er udsat for vold. 
Det kan handle om beskyttelse, sikkerhed, straffesa-
ger, opholdsgrundlag, forældremyndighed, samvær med 
børn eller kvindens sociale situation. Henvendelserne 
kommer fra kvinderne selv, krisecentrene, kommuner, 
politi eller sprogskoler. I de fleste tilfælde ydes telefo-
nisk rådgivning, men i visse sager fører LOKKs jurist 
sagen. Dette gælder specielt i de sager, som handler om 
opholdstilladelse.

LOKK har siden 2002 med støtte fra Social- og Integra-
tionsministeriet kunnet tilbyde rådgivning om æresre-
laterede konflikter til unge, forældre og fagfolk. LOKKs 
rådgivning til de unge er landsdækkende og gratis. Det 
betyder, at rådgiverne, hvis ønsket, kan mødes med de 
unge overalt i Danmark med meget kort varsel. Mange 
unge sætter pris på en personlig samtale og benytter 
sig af denne mulighed. Rådgiverne har til daglig base i 
København og Vejle. I år modtog rådgivningstilbuddet 
om æresrelaterede konflikter i alt 1038 henvendelser. 
En stigning på 20 % i forhold til 2010. Det er det højeste 

Rådgivning

Politi

Skoler

Kommuner

Krisecentre

Forældre

Pårørende

Unge -tlf. henvendelse

Unge til e-brevkassen 

Andet

8%
4%

6%

6%
4%

10%

13%

34%

16%

Henvendelser - EtniskUng rådgivningen

LOKKs rådgivningstilbud er landsdækkende og 

gratis. Rådgivningstilbuddene er både til voldsud-

satte kvinder og unge af begge køn udsat for kæ-

restevold, samt til unge med etnisk minoritetsbag-

grund, der er udsat for æresrelaterede konflikter. 

Derudover tilbyder LOKK rådgivning til fagfolk.

Rådgivning til unge 
vedrørende æresrelaterede konflikter

Hotline, e-brevkasse og 
rådgivningsside til voldsudsatte
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”LOKK har en hotline til voldsudsatte kvinder og 
unge mænd og kvinder udsat for kærestevold. 
Denne telefoniske rådgivning bliver besvaret 
af faguddannet krisecenterpersonale og har 
gennemsnitligt 200 henvendelser om måneden”.
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antal hidtil. Henvendelserne handlede igen i år om kon-
flikter mellem unge og deres familier på grund af pres, 
vold og social kontrol fra familien, tvangsægteskab, 
hemmelige kærester, mødomsproblematikken og homo-
seksualitet. 75 % af henvendelserne omhandlede unge 
over 18 år. 

Siden 2010 har LOKK haft en hotline til unge udsat for 
æresrelaterede konflikter, som besvares døgnet rundt af 
professionelle rådgivere i LOKK og R.E.D. Hotlinens mål-
gruppe bliver blandt andet gjort opmærksom på LOKKs 
rådgivning via informationsmateriale på facebook og 
uddannelsesinstitutioner. I år henvendte 351 unge sig til 
hotlinen for at få rådgivning. 

Etniskung.dk 
LOKK tilbyder udover hotlinen også rådgivning til etni-
ske unge via den anonyme e-brevkasse, der findes på 
www.etniskung.dk. Brevkassen gør det muligt for unge 

at skrive direkte og anonymt til en professionel rådgi-
ver. I 2011 har et rekordantal af 103 unge benyttet sig af 
denne mulighed. 15 % af brevene kom fra unge mænd. 
Hjemmesiden indeholder derudover information til unge 
om deres rettigheder, samt historier fra kendte danskere 
med etnisk minoritetsbaggrund, der viser, at de unge 
ikke står alene med deres følelser og oplevelser.

Rådgivning til fagfolk 
Fagfolk fra hele landet kan henvende sig til LOKK for 
rådgivning om æresrelaterede konflikter. Især sagsbe-
handlere i kommuner, skoler og studievejledere finder 
deres vej til rådgivningen. Kommunale sagsbehandlere 
udgør igen i år den største gruppe af fagfolk, der hen-
vender sig til rådgivningen. LOKKs rådgivere tilbyder ud-
over rådgivning også konsulentbistand til fagfolk, samt 
personlige møder overalt i landet, hvis der er behov for 
det. LOKK underviser og oplyser desuden om æresrela-
terede konflikter via gratis temadage til fagfolk. I 2011 
blev der afholdt i alt 42 temadage til fagfolk overalt i 
Danmark, hvilket er en stigning på 25 % sammenlignet 
med 2010.

Rådgivning

Hotline til unge udsat for 
æresrelaterede konflikter
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Forældretelefonen
LOKK har en telefonisk rådgivning, ”Forældretelefonen”, 
til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der ople-
ver udfordringer i opdragelsen af deres teenagebørn. I 
2011 har antallet af henvendelser været stabilt, hvilket 
fortæller os, at vores rådgivningstilbud er kommet ud. 
”Forældretelefonen” havde 66 henvendelser. LOKK har 
informationsmateriale på fire forskellige sprog om ”For-
ældretelefonen”. 

Mentorordningen Connect og Re-Connect
For nogle af de unge med etnisk minoritetsbaggrund, 
som har været udsat for æresrelaterede konflikter, en-
der det med et brud med familien. Det er en svær situa-
tion for den unge, som måske skal til at etablere sig et 
andet sted i landet og forsøge at skabe nye relationer 
i forhold til bl.a. job, uddannelse og fritid. De unge har 
brug for støtte til den proces. Det kan de bl.a. få gennem 

mentorordning Connect og Re-Connect, som tilbydes i et 
samarbejde mellem LOKK og Ungdommens Røde Kors. 
Ordningen fungerer nu i København og Århus og der-
udover med et ”flyverteam”, så der også andre steder 
i landet, hvor der måske ikke er så stor en koncentra-
tion af unge, kan tilknyttes en mentor. Indtil slutningen 
af 2011 fandtes kun Connect, som var et tilbud til unge 
kvinder, men projektet omfatter nu også de unge mænd 
mellem 18 og 30 år.

Værktøjskasse til fagfolk
På www.lokk.dk er der en værktøjskasse for fagfolk 
med informationer om alt fra lovgivning til samtaleteknik 
i forhold til håndtering af konflikter i etniske minoritets-
familier. Herudover er der tilbud til fagfolk om rådgiv-
ning/sparring, og her er det primært kommunerne, der 
benytter sig af LOKKs rådgivning til fagfolk.

I år modtog rådgivningstilbuddet 
om æresrelaterede konflikter i alt 
1038 henvendelser. En stigning på 
20 % i forhold til 2010”.

”
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Konferencen Ære og konflikt 2011
Oplysning om æresrelaterede konflikter er også om-
drejningspunktet på LOKKs konferencer, og i år tiltrak 
LOKKs konference ”Ære og Konflikt: drengenes rolle” 
250 fagfolk fra hele Danmark. Social- og integrationsmi-
nister Karen Hækkerup holdt konferencens åbningstale. 
Konferencen blev udarbejdet i samarbejde med og finan-
sieret af Social- og Integrationsministeriet.

Oplysningskampagnen ”Man kan ikke lige se det”
Hen over forår og sommer lancerede LOKK oplysnings-
kampagnen ”Man kan ikke lige se det”. Kampagnema-
terialet havde til formål at vise, at vold i familien kan 
forekomme i alle typer familier uanset etnicitet, alder 
og sammensætning. Kampagnen var landsdækkende og 
udkom bl.a. på postkort, der kunne findes på cafeer, i fit-
nesscentre, på biblioteker og uddannelsessteder landet 
over. Derudover blev der annonceret i relevante maga-
siner og landsdækkende aviser. Der blev også udarbej-
det en pjece, der oplyser om vold og henviser til LOKKs 
brevkasse og telefoniske rådgivning. Der blev bragt face-
bookannoncer som resulterede i en stigning på knap 500 
ekstra besøg på lokk.dk i kampagneperioden. 

Spil om æresrelaterede konflikter: ”Ære på spil”
I december 2011 udgav LOKK ”Ære på spil”. Det er et 
computerbaseret læringsspil, der har til formål at oplyse 

om æresrelaterede konflikter. Materialet er primært 
målrettet studerende, der i deres fremtidige arbejde vil 
komme i kontakt med unge, der står med denne type 
problemstillinger. Spillets formål er at oplyse om pro-
blemstillinger relateret til ære og vil forhåbentlig også 
bidrage til en dybere forståelse af, hvorfor problemerne 
opstår, og hvad man som fremtidig fagperson, i kontakt 
med unge udsat for social kontrol, pres eller tvang, skal 
være opmærksom på. Spillet havde tre uger efter lan-
cering haft 891 besøgende. Computerspillet kan findes 
på www.ærepåspil.dk og er udarbejdet med støtte fra 
Social- og Integrationsministeriet.

USB-stik til fagfolk
Som en del af oplysningsarbejdet for fagfolk, der i deres 
arbejde kommer i kontakt med unge udsat for æresrela-
terede konflikter, har LOKK i år skabt et unikt USB-stik 
udformet som EtniskUngs varemærke: en lille marie-
høne. MariehøneUSB’en har medfølgende pdf’er, der op-
lyser om LOKKs særlige rådgivning til unge med etnisk 
minoritetsbaggrund, om konfliktmægling, handlingsan-
visninger mm. 

Fyraftensmøder
LOKK afholdt i år to fyraftensmøder, hvor vold var om-
drejningspunktet for debatten. Det første møde satte 
fokus på, hvorfor mænds vold mod kvinder forbliver 
kvinders kamp – eller om det overhovedet er sådan. 
Det andet møde beskæftigede sig med etniske minori-

tetskvinders ret 
til egen krop. Pa-
neldeltagerne til 
begge møder har 
både bestået af 
politikere, kønsfor-
skere og voldsspe-

LOKKs oplysningsarbejde

Oplysningskampagner og arbejdet med at synlig-

gøre vold mod kvinder og børn har fyldt meget i 

LOKKs arbejde i 2011. LOKK har stået bag flere 

kampagner og tiltag, der skal udbrede viden om 

og kendskab til volden, dens omfang og konse-

kvenser.
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cialister m.fl. Begge møder gav anledning til debat og 
møderne havde stor tilslutning. Kommende fyraftensmø-
der vil blive annonceret på LOKKs hjemmeside.

”Et godt liv” 
LOKK har i tæt samarbejde med TrygFonden udarbej-
det ”Et godt liv” – en håndbog til kvinder på krisecenter. 
”Et godt liv” har til formål at hjælpe kvinden i forbin-
delse med udflytning fra krisecentret. Det er vores håb, 
at håndbogen kan støtte kvinden i at fastholde den 
beslutning, som hun har taget om at ville ud at volden. 
Håndbogen indeholder konkrete oplysninger om, hvor 
kvinden kan henvende sig i forskellige situationer. Den 
har mange gode råd til, hvad hun kan gøre, når hun er 
flyttet fra krisecentret. Der er i den forbindelse oprettet 
en database, hvor medarbejderne på krisecentret kan 
indhente information og adresse på de steder, hvor kvin-
den kan få brug for at henvende sig. HKH Kronprinsesse 
Mary har skrevet forordet som protektor for LOKK og 
som formand for Mary Fonden.

LOKK Nyt
LOKK Nyt er LOKKs eksterne nyhedsbrev, som har til 
formål at oplyse om og sætte fokus på LOKKs arbejds-
område: vold mod kvinder og børn. LOKK Nyt bliver ud-
givet som elektronisk magasin og har indtil nu opnået et 
gennemsnitligt visningstal på 11.000 pr. nummer. LOKK 
Nyt udkom tre gange i 2011 og mange af LOKK Nyts hi-
storier er senere blevet bragt af de danske medier. Du 
kan tilmelde dig LOKK Nyt via www.lokk.dk. 

Informationsfilm til kvinder udsat for vold
LOKK modtog i 2011 et tilskud fra Ministeriet for Lige-
stilling og Kirke til produktion af korte dokumentariske 
informationsfilm, der handler om udbredelse af viden om 
støttemuligheder. Der er indgået aftale med Film og TV 
Compagniet om produktion af filmene. LOKK har bidra-
get til research, og optagelserne er i gang med forventet 
lancering i efteråret 2012.

250 fagfolk deltog i LOKKs konference ”Ære og Konflikt – drenges rolle”.



20 årsberetning 2011

www.lokk.dk
LOKK lancerede i 2011 en helt ny hjemmeside, som nu 
skal gøre det nemmere at finde oplysninger om vold, ty-
deliggøre hvor hjælpen kan findes, og hvad LOKK er. Det 
er blevet en hjemmeside, som gør det nemmere at finde 
frem til informationer vedrørende vold. Det er blevet 
nemmere for den voldsudsatte at bruge LOKKs hjemme-

side til hurtigt 
at finde frem 
til krisecen-
trene og LOKKs 
rådgivningstil-
bud. Det er som 
noget nyt blevet 
muligt at støtte 
LOKK via hjem-
mesiden. 

Socialrådgiverdagene
LOKKs Etniske team deltog for første gang på Socialråd-
givedragene i Nyborg 28. og 29. september 2011. Etnisk 
team havde en workshop med temaet: ”Æresrelaterede 
problemer hos unge med anden etnisk minoritetsbag-
grund. Kan vi forstå, og kan vi hjælpe?” LOKK havde en 
bemandet stand, hvor deltagere på Socialrådgiverda-
gene kunne henvende sig, få brochurer om de forskellige 
tilbud mv. LOKK oplevede stor interesse for det arbejde, 
der laves på krisecentrene og i sekretariatet og fik posi-
tive tilbagemeldinger på dette.

”Vores Ansvar – nej til vold mod børn”
I efteråret bidrog LOKK sammen med Cowi til en relan-
cering af Servicestyrelsens (nu Socialstyrelsen) kam-
pagne ”Vores Ansvar – Nej til vold mod børn”. Kam-
pagnen var henvendt til børn, forældre og fagfolk med 
budskabet om, at det er forbudt at slå børn, at børn har 

rettigheder, og at voksne har pligt til at handle. LOKK 
arrangerede regionale seminarer for fagfolk. Der var 
tale om to forskellige seminarer. Dels et heldagssemi-
nar for lærere og pædagoger med fagligt udgangspunkt 
i Krisecenter Odenses projektet ”Er du OK?”, hvor sigtet 
er forebyggelse på skoler. Samlet deltog knap 300 læ-
rere og pædagoger. For øvrige fagfolk blev der udbudt 
et eftermiddagsseminar, hvor den norske ekspert i vold 
mod børn Kari Killén og professor Ask Elklit var hoved-
talere i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Samlet deltog 
knap 500 socialrådgivere, sundhedsplejersker og andre 
fagfolk.

Kærlighedspatruljen
LOKK var i år på Roskilde Festivalen for at sætte fokus 
på kærestevold ved at synge og uddele (marengs-)kys til 
festivalgæsterne. Kærlighedspatruljen kunne hyres som 
syngende telegrammer. På Kærlighedsstationen kunne 
man lytte til historier om forskellige pars første møde og 
tale med erfarne krisecenterrådgivere om kærestevold. 
Roskilde Kvindekrisecenter og Krisecentret Røntofte 
var repræsenteret. Stationen fik over 400 besøgende, 
vi fik uddelt over 1500 ørepropper med påtrykt rådgiv-
ningsnummer og blev omtalt i flere danske medier. Vores 

Kærlighedspatrulje-face-
bookside, hvor videoer 
blev uploadet, blev i festi-
valperioden besøgt mere 
end 3000 gange. Succes-
sen med Kærligheds-
patruljen blev 25. novem-
ber 2011 gentaget, da 
LOKK markerede FN’s dag 
for Stop vold mod kvin-
der med sang på Roskilde 
Station.

LOKKs oplysningsarbejde
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I 2011 tiltrak LOKKs konference 
”Ære og Konflikt: drengenes rolle” i 
alt 250 fagfolk fra hele Danmark”.

”
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Det nationale voldsobservatorium
LOKK er medlem af Det nationale Voldsobservatorium 
under Kvinderådet, hvor organisationer, forskere og 
andre centrale aktører debatterer, overvåger og yder 
indflydelse på den nationale indsats til bekæmpelse af 
vold mod kvinder og børn. I 2011 har Voldsobservatoriet 
afholdt to identiske konferencer om primær forebyg-
gelse dels på Aarhus Universitet dels på RUC i Roskilde. 
Konferencen blev fulgt op af en henvendelse til og møde 
med ligestillingsminister Manu Sareen med anbefalin-
ger til, hvor der kan sættes yderligere ind i forhold til den 
primære forebyggelse. 

Børnenes grundlovsdag
LOKK har igen i år deltaget i samarbejdet ”Børnenes 
Grundlovsdag”. Som vanligt blev der valgt emne ud fra 
indholdet i Børnekon-
ventionen. Ved som-
merarrangementet i 
juni måned var temaet 
”Børns ret til fællesska-
ber”. Konferencen for 
fagfolk, som blev afholdt 
i november havde titlen 
”Børns ret til fantasi og 
kreativitet”. Daginstitu-
tioner m.v. kan arbejde 
med emnet, som bliver 
afsluttet i juni 2012.

Nordiske Kvinder Mod Vold 
Der har gennem mange år været et samarbejde mellem 
de nordiske landes organisationer, der arbejder med 
 bekæmpelse af mænds vold mod kvinder. Dette års kon-
ference fandt sted i Oslo og havde titlen ”Voldens Pris - 
de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af 
mænds vold mod kvinder og børn”. Alle de nordiske 
lande mærker den globale økonomiske krise. Den har 
stor indflydelse på krisecentrenes handlemuligheder. 
Seniorforsker Karin Helweg Larsen (Statens Institut 
for Folkesundhed) holdt et indlæg om den seneste un-
dersøgelse i Danmark om omkostningerne ved volden. 
Foruden den årlige konference, hvor der er mulighed for 
networking på tværs af landene, afholdes der møder på 
det mere uformelle plan organisationerne imellem.

Nyt samarbejde
I efteråret så en ny forening dagens lys ”Foreningen til 
fremme af rådgivnings- og behandlingstilbud til volds-
udsatte familier”. Denne forening består p.t. af Mødre-
hjælpen, Børns Vilkår, Dialog Mod Vold, Røde Kors Q-
netværk og LOKK. Den første opgave er at stå sammen 
om at søge fondsmidler til en kampagne om at tilbud til 
voldsudsatte familier er en samfundsmæssig opgave.

Mandenetværket
LOKK har engageret sig i ”Mandenetværket” for mænd 
og kvinder, der arbejder med vold i nære relationer med 
det formål at forebygge mænds vold i parforhold. Derud-
over er målet med netværket at skabe relationer mellem 
forskellige NGO’er med fokus på den humanitære ind-
sats og udvikling.

Samarbejde

LOKK samarbejder med en bred vifte af organisa-

tioner i forbindelse med oplysning, forebyggelse 

og bekæmpelse af vold mod kvinder og børn. 

Både nationalt og internationalt har LOKK bidra-

get til både forsknings- og udviklingsprojekter.
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Samarbejde

Europæisk samarbejde 
LOKK er en anerkendt medspiller i flere europæiske net-
værk, hvor formålet er erfaringsudveksling og lobbyar-
bejde blandt andet i WAVE (Women Against Violence in 
Europe) og det europæiske voldsobservatorium under 
den europæiske kvindelobby. I efteråret blev LOKK ind-
budt til at bidrage med et indlæg om forældreansvars-
loven ved en workshop på WAVE’s konference i Rom. I 
juni deltog LOKK i et møde i Det Europæiske Voldsobser-
vatorium, hvor der var fokus på den nye europæiske kon-
vention om vold mod kvinder, som LOKK arbejder på at 
få underskrevet og ratificeret i Danmark. 

Projekter i Mellemøsten
Det nationale program ”Det Arabiske Initiativ” har til 
formål at støtte reformprocesser og styrke dialog, for-
ståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske 
verden. Kvinfo forvalter den del af programmet, der er 
målrettet kvindeprojekter. LOKK deltager som projekt-
partner i tre projekter. I samarbejde med CWE (Centre 
for Women’s Equality) har LOKK bidraget til oprettelse af 
en hotline for voldsudsatte kvinder i det nordlige Irak. I 
Palæstina samarbejder LOKK med Dansk Palæstinensisk 
Venskabsforening om opkvalificering af lokale kvinde-

grupper til rådgivning af voldsudsatte. Endelig har LOKK 
i samarbejde med Kvinfo og Danner bidraget til at ar-
rangere fire tematiske seminarer i perioden 2010 – 2011 
for krisecentermedarbejdere og -ledere i Nordafrika og 
Mellemøsten. Her har formålet været erfaringsudveks-
ling og netværksdannelse.

Daphne projekt
Det etniske team i LOKK har siden 2010 været involveret 
i EU-Daphneprojektet ”Between Honour and Shame” 
om æresrelaterede konflikter i de nordiske lande. LOKK 
har i den forbindelse indgået et samarbejde med NGO’er 
i Sverige, Norge og Finland med fokus på vidensdeling 
og erfaringsudveksling. Resultatet af projektet bliver en 
håndbog til brug for andre europæiske NGO’er, blandt 
andet om hvordan disse fire nordiske lande håndterer 
æresrelaterede konflikter, hvad best practises på områ-
det er etc.

Erfaringsudveksling om æresrelaterede konflikter
I maj 2011 var medarbejdere fra LOKKs rådgivningsteam 
vedr. æresrelaterede konflikter i England med henblik på 
at opsamle erfaring, vidensdele og netværke vedr. em-
net unge og æresrelaterede konflikter. Problemet med 
æresrelateret vold og tvang er meget udbredt i Storbri-
tannien. Både fra engelsk og dansk hold er der meget vi 
kan lære af hinanden på dette område. Flere af organi-
sationerne ytrede ønske om yderligere erfaringsudveks-
ling omkring LOKKs konfliktmægling.

Traditionel hovedbeklædning. 
Billede taget i Irakisk Kurdistan.
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LOKK samarbejder på internationalt plan med 
CWE (Centre for Women’s Equality), Dansk  
Palæstinensisk Venskabsforening, Kvinfo og 
Danner omkring oprettelse af tiltag for at  
bekæmpe vold mod kvinder i Mellemøsten”.

”
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Økonomi

2011 har været præget af mange besparelser på landets 
kvindekrisecentre. Desværre har en del krisecentre 
været tvunget til at spare 5-10 %, hvilket ikke kan undgå 
at gå ud over tilbuddet til kvinder og børn. Sekretaria-
tet har heldigvis ikke mærket den økonomiske krise. Vi 
har mødt megen velvillighed fra såvel ministerier som 
private fonde, der har støttet mange af de projekter, 
som vi har ønsket at sætte i søen. Alle projekter som i 
den sidste ende vil være til at forebygge samt afhjælpe 
følgerne for kvinder og børn, der er udsat for vold i nære 
relationer. LOKKs budget er tilrettelagt således, at der 
kan drives et sekretariat med foreningsmæssige opga-
ver, der kan afholdes seminarer, konferencer, kurser og 
temadage for frivillige og ansatte på kvindekrisecentre-
ne, udføres rådgivningsopgaver i forhold til etniske unge 
udsat for æresrelaterede konflikter samt udarbejdes 
oplysnings- og informationsmateriale. 

Finansiering
LOKKs finansiering er et kludetæppe, sammensat af pul-
jer, projekter og donationer fra forskellige sider. 

LOKK har samarbejde på forskellige planer med ministe-
rier, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Social- og 
Integrationsministeriet samt Justitsministeriet. LOKK er 
taknemmelig for samarbejdet, som foregår på såvel det 
formelle som det uformelle plan.

Som det fremgår af lagkagediagrammet modtager LOKK 
midler fra Social- og Integrationsministeriet samt fra 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Midlerne er af afgø-
rende betydning for driften af sekretariatet, for afhol-
delse af kurser for frivillige, for den juridiske rådgivning 
til voldsudsatte kvinder og kvindekrisecentre, for Hot-
line til såvel kvinder udsat for vold som til unge udsat for 
kærestevold. Endelig gør midler det muligt at igangsætte 
arbejdet med at få produceret en film om hjælpemulig-
heder til voldsudsatte kvinder og pårørende. Social- og 
Integrationsministeriet finansierer endvidere LOKKs ar-
bejde med rådgivning til unge udsat for æresrelaterede 
konflikter, herunder konference, temadage og informa-
tionsmateriale. En stor del af denne bevilling udløb med 
2011, men vi håber og forventer, at den vil fortsætte i 
2012, således at arbejdet kan fortsætte. Uden alle disse 
tilskud var LOKKs arbejde ikke muligt.

LOKK har i 2011 haft fornøjelsen af at kunne administre-
re fonden i Elisabeth Egmont Petersens Navn, idet vi i 
alt har fået to millioner kroner. Disse midler er uddelt til 
216 kvinder med i alt 393 børn. Midlerne går til kvinder 
med børn, som i forbindelse med reetablering har behov 
for psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter samt 
basalt indbo.  

LOKKs arbejde med at synliggøre, forebygge og 

eliminere vold mod kvinder muliggøres gennem 

økonomisk støtte fra både ministerier, fondsmid-

ler, private donationer og medlemskontingenter. 

LOKKs indtægter 2011

16%
1%

15%

32%

36%

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Social- og Integrationsministeriet 

(æresrelateret)

Social- og Integrationsministeriet 

(social indsats)

Private fonde, honrarer, øvrige indtægter

LOKK kontingenter
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En særlig tak til
 
Mary Fonden

Arbejdsmarkedets Feriefond

Erik Thunes Legat af 1954

Fonden i 
Elisabeth Egmont-Petersens navn

Oak Foundation Denmark

TrygFonden

Kavli Fonden

L. Sheeles Fond

Stryhn Holding A/S

Bilka Onestop

Euroballoon

Tolkegruppen 

 
 
Rygsække til børn, der kommer på kvindekrisecenter. Råd til Livet, rådgivning til kvin-
der om økonomi og jura.

Støtte til ferieophold for kvinder og børn på kvindekrisecentre.

LOKKs støttekasse.

Til psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter og basalt indbo i forbindelse med 
reetablering til kvinder på kvindekrisecenter.

Støtte til udvikling og drift af LOKKs Rådgivningsside samt elektronisk brevkasse for 
kvinder udsat for vold.

Støtte til udvikling af ny portalløsning med intranet for LOKK og kvindekrisecentrene.
”Et godt Liv” en håndbog til kvinder, der flytter fra krisecentret

Til psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter og nødvendigt indbo.

Støtte til at udbrede kendskab til voldsudsatte kvinders hjælpemuligheder.

Støtte til at udbrede kendskab til hotline for voldsudsatte kvinder.

Bidrog med materialer til Kærlighedspatruljen på Roskilde Festival.

Donerede balloner til Kærlighedspatruljen på Roskilde Festival.

Tolkning til etniske unge.

LOKKs støttekasse har det andet halvår af 2011 fået 
midler fra Erik Thunes Legat af 1954, så børnene på 
krisecentre og deres mødre kunne få nogle positive op-
levelser sammen. Det har i alt 403 børn fra kvindekrise-
centrene fået glæde af i 2011. De har været i Zoo, på re-
staurant, i biografen m.v. – alt sammen oplevelser, som 
de ellers ikke ville have fået. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har endnu et år tilgode-
set kvinder og børn på kvindekrisecentre. I alt har 96 
kvinder og 165 børn været af sted på ferie. Feriefonden 

havde nogle kriterier for tildeling, der betød, at kvindens 
indtægt ikke måtte overstige kontanthjælpsniveauet, 
hvilket gjorde, at flere ikke kunne få bevilget ferieophold. 
Kvinder og børn på kvindekrisecentrene udtrykker stor 
glæde og taknemmelighed over, at der er nogen, som 
tænker på dem og yder et bidrag til at gøre tilværelsen 
lidt lettere.

TrygFonden har bevilget midler til udarbejdelse af ”Et 
godt liv”, en håndbog til kvinderne i forbindelse med 
udflytning fra krisecentret. Håndbogen blev færdig ved 
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juletid, og vi glæder os meget til at præsentere den for 
kvinderne i 2012.

Takket være midler fra L. Scheeles Fond, Stryhn Holding 
A/S og OaK-Foundation har vi kunnet lave en kampag-
ne, hvor vi gjorde opmærksom på hjælpemuligheder for 
voldsudsatte kvinder og børn herunder Rådgivningssi-
den, Hotlinen og på e-brevkassen.

Medlemskontingenter udgør en meget lille del af LOKKs 
samlede budget, som det fremgår af ”lagkagen”. Kvin-
dekrisecentrenes økonomi er generelt beskeden, men 
kontingentets størrelse er afhængig af kvindekrisecen-
trenes samlede omkostninger.

LOKK vil gerne udtrykke taknemmelighed over alle de 
tilskud og bevillinger, der er blevet tiltænkt arbejdet med 
at synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af vold 
mod kvinder og børn.

Økonomi
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Landsorganisation af 
Kvindekrisecentre



30 årsberetning 2011

LOKKs bestyrelse 2011
•  Formand Birgit Søderberg, forstander 

Kvindehjemmet, København
•  Næstformand Kirsten Hejnfelt, 
 leder Ringsted Krisecenter, Ringsted
• Kirsten Moth, frivillig Krisecentret 
 Røntofte, Helsingør
• Birgitte Bruun, frivillig Dansk Kvinde-
 samfunds Krisecenter, Frederiksberg
•  Lis Krogh Løvschall, formand for Medusa – 

Et liv uden vold, Holbæk
•  Lise Von Seelen, 
 eksternt bestyrelsesmedlem
•  Inger Stistrup,
 eksternt bestyrelsesmedlem
•  Suppleant Sabine Heun, forstander Krise-

centret Hjemmet, Nykøbing F.

Siden generalforsamlingen marts 2011 er 
Rikke Rødekilde (fhv. forstander Kvinder-
nes Aktivitets- og Krisecenter, Esbjerg) og 
eksternt bestyrelsesmedlem Lola Jensen 
udtrådt af bestyrelsen.

Videns- og udviklingsgrupper
Børnegruppen
•  Mette Schmidt-Sørensen, 
 Herfølge Krisecenter 
• Marie Møller Christensen, Kvindehjemmet 
•  Fie Møller, Viborg Krisecenter 
•  Charlotte Steenbjerg, 
 Silkeborg Krisecenter
•  Dorte Scharling, 
 Kvindekrisecenter Bornholm
• Kirsten Hejnfelt, LOKKs bestyrelse 

Socialrådgivergruppe
•  Lonnie Jørgensen, Danner 
•  Stine Rought, Herfølge Krisecenter 
•  Annette Jensen, Aabenraa Krisecenter 
•  Gitte Blomgreen Pedersen, 
 Hillerød Krisecenter
•  Ditte Bruun Olsen, Krisecentret Røntofte, 

Helsingør
•  Birgitte Bruun, LOKKs bestyrelse.

Statistikgruppen
•  Henriette Højberg, Danner
•  Linda Kaas, Kvindehuset Lyngby 
•  Susanne Larsen, Dansk Kvindesamfunds 

Krisecenter 
•  Susanne Stoklund, Horsens Krisecener
•  Johanne Breunning, Hjørring Krisecenter
•  Birgit Søderberg, LOKKs formand
•  Lene Johannesson, Sekretariatschef LOKK

Intranetgruppen
•  Evy Abelsen, Århus Krisecenter 
•  Pia Strøh, Dansk Kvindesamfunds Krise-

center 
•  Vibeke Kynde, R.E.D. 
•  Sabine Heun, LOKKs bestyrelse 
•  Louise Albers, LOKKs sekretariat

Redaktionsgruppen
•  Karin Houmann, Holstebro krisecenter
•  Stine Herdel, journalist
•  Else-Marie Johansen, frivillig på Bornholm 

Krisecenter
•  Kirsten Moth, LOKKs bestyrelse 
•  Louise Albers, LOKKs sekretariat

Grundpakkegruppen
•  Helle Walsted Samuelsen, 
 Danner Krisecenter
•  Judith Klitgaard, Herfølge Krisecenter
•  Kirsten Bloch, Hjørring Krisecenter 
•  Tina Rosendal, Kvindehuset Kolding 
 Krisecenter
• Kirsten Hejnfelt, LOKKs bestyrelse 
•  Lene Johannesson, LOKKs sekretariat

25 års jubilæumsgruppe (ad hoc)
•  Jette Sølvhøj, tidl. Århus Krisecenter
•  Lis Vahlun, tidl. Roskilde Krisecenter
•  Marianne Munk, Kolding Krisecenter
•  Susanne Brandstrup, tidl. Århus Krise-

center   
• Mette Volsing, LOKKs sekretariat
•  Louise Albers, LOKKs sekretariat 

Ansatte på LOKKs sekretariat
•  Lene Johannesson, sekretariatschef
•  Mette Volsing, projektkoordinator
•  Peter Michael Toft, jurist
•  Evamaya Lykke Kornstad, socialrådgiver  

og konfliktmægler
•  Veronica Kielsholm-Ribalaygua, rådgiver
•  Susanne Willaume Fabricius, konstitueret 

projektkoordinator, socialrådgiver og kon-
fliktmægler

•  Annette Lodahl, socialrådgiver og konflikt-
mægler

•  Bodil Munter, forretningsfører
•  Mogens Bro Sørensen, sekretær
•  Louise Albers, kommunikationsansvarlig   
•  Katja Moreno Søborg, sekretær – på barsel
•  Ane Brøgger, studentermedhjælper
•  Ida Scharling, studentermedhjælper

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen i LOKK

Kirsten Hejnfelt Birgitte BruunKirsten MothBirgit Søderberg Lise Von Seelen Sabine HeinInger StistrupLis Krogh Løvschll
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Medlemmer pr. 1/1-2011

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

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

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

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

Region Hovedstaden
Hellerup Krisecenter, Hellerup
Bofællesskabet Rosenly, Hellerup
Danner, København K
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Frederiksberg C
Egmontgården, København Ø
Frederiksværk Krisecenter, Frederiksværk
Hillerød Kvindecenter, Hillerød
Krisecentret Røntofte, Helsingør
Kvindehjemmet, København N
Kvindehuset i Lyngby, Lyngby
Kvindekrisecenter Bornholm, Rønne
R.E.D 
Reden International, København V
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