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LOKK kan endnu en gang se tilbage på et spændende 
år med både udfordringer og glædelige begivenheder i 
vores arbejde med at synliggøre, forebygge, afbøde og 
eliminere vold mod kvinder og børn.

Vi kan se tilbage på et år, hvor der igen har været fokus 
på den voldsudsatte kvinde og hendes børn. Ligestil-
lingsministeren og Socialministeren har aflagt krisecen-
trene besøg flere steder i landet. Der er udkommet flere 
store rapporter om volden og dens konsekvenser, f.eks. 
om efterværn og om alkoholproblemer og partnervold. 
Desuden kom den store rapport omkring ”Voldens Pris”. 
Endelig fik vi sat pris på, hvad volden koster samfundet – 
mindst 1/4 mia. kr. årligt. Rapporten påpeger desuden, at 
vold i familien foruden de samfundsøkonomiske omkost-
ninger også har menneskelige omkostninger. 

Den nye Nationale Strategi til bekæmpelse af vold i 
nære relationer, som vi længe har ventet på, blev offent-
liggjort i juni 2010. Der er afsat 35 mio. kr. til de 30 kon-
krete initiativer, som strategien omhandler. LOKK finder, 
at der er listet mange gode og relevante initiativer op, 
men frygter, at der er afsat alt for få midler til at strate-
gien for alvor kan gøre en forskel.

Vi kan også se tilbage på et år, der har været plaget af 
de stadig strammere økonomiske vilkår, som kommuner-
ne er underlagt. To krisecentre i den nordlige del af Dan-
mark måtte lukke helt. Vi har også set flere eksempler 

på at økonomitænkningen fortrænger faglighed. Mange 
kommuner giver ikke kvinderne tilbud om krisecenter-
ophold, selvom de har været udsat for vold. Stadigt flere 
kommuner trækker kvinderne tilbage til hjemmet, før 
kvinden har fået bearbejdet volden eller fået overskud 
til at tage hul på et liv uden vold. Efterværn bliver ikke 
anset for at være en nødvendig opfølgning på et kortva-
rigt krisecenterophold. Hertil kommer, at det for mange 
kvinder er virkeligheden, at de ikke kan få sociale ydel-
ser, når de på grund af vold forlader ægtefællen eller 
partneren, og skal vente på en eventuel separation. Det 
er helt urimelige vilkår for kvinder og børn, der er hårdt 
ramt i forvejen. 

LOKK ser med alvor på denne udvikling, og har derfor 
udarbejdet et forslag til en grundpakke, som skal op-
timere det kvindekrisecentertilbud, som voldsudsatte 
kvinder og børn får. Grundpakken vil, for at kunne blive 
gennemført, fordre visse ændringer for kvindekrisecen-
trene samt visse lovændringer eller ændringer i vejled-
ningen. Bestyrelsen ser frem til en grundig debat samt 
vedtagelse af et endeligt grundpakkeforslag på forårets 
generalforsamling.

Vi kan også se tilbage på et år med flere store begiven-
heder. Blandt andet har vi haft fokus på kampagner til at 
synliggøre rådgivningsmuligheder, når en kvinde eller 
ung er udsat for vold i familien. I foråret stod LOKK og 
Cowi bag kampagnen Stop Volden Mod Kvinder - Bryd 

Forord
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Tavsheden. Kampagnen var målrettet kvinder med an-
den etnisk baggrund end dansk. I efteråret gennemførte 
LOKK en landsdækkende kampagne til unge med etnisk 
minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede 
konflikter. Her gjorde vi opmærksom på den nye Hotline 
og de øvrige rådgivningstilbud, der findes til denne spe-
cifikke målgruppe. Kampagnens symbol var en mariehø-
ne. Et symbol på, at det med lidt støtte er muligt at flyve 
ud i verdenen.

Vi kan se tilbage på et år, hvor LOKK var aktiv - også på 
verdensplan, for som vi ved, er vold mod kvinder og børn 
et globalt problem. Vi har derfor været med i to projek-
ter under Det arabiske initiativ, som Kvinfo administre-
rer. Dels er vi med i et projekt i de arabiske lande, hvor 
forskellige kvindeorganisationer opretter krisecentre og 
danner netværk og dels er vi sammen med nogle lokale 
kvindeorganisationer ved at oprette en Hotline i Irakisk 
Kurdistan. 

Vi kan se tilbage på et år, hvor LOKKs bestyrelse blev be-
riget med et eksternt bestyrelsesmedlem, som kan se på 
organisationen udefra. Det har tilført bestyrelsen nogle 
nye synsvinkler på arbejdet med at synliggøre og elimine-
re vold mod kvinder og børn. Målet er, at der skal vælges 
to eksterne medlemmer til bestyrelsen. Desuden blev der 
for første gang valgt et mandligt medlem til bestyrelse.   

LOKK ser frem til at fortsætte arbejdet i det nye år og 
møde nye og spændende udfordringer. Vi glæder os til 
at fortsætte det gode samarbejde, som vi har med de 
efterhånden mange aktører på området. Vi arbejder for 
en fælles sag, og der er alvorligt brug for at samle alle 
kræfter og stå sammen, hvis vi skal stå imod økonomi-
tænkningens pres på fagligheden, samt for alvor knække 
voldskurven.

Birgit Søderberg, Formand

LOKKs formand 
Birgit Søderberg
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Bestyrelsen
Der er sket nogle historiske ændringer i LOKKs besty-
relse ved generalforsamlingen 2010. For første gang har 
bestyrelsen fået et eksternt medlem, hvilket giver en 
ny dimension i arbejdet. Desuden er en mand valgt ind i 
bestyrelsen som suppleant. Hidtil har bestyrelsesmed-
lemmer udelukkende været valgt af frivillige, bestyrel-
sesmedlemmer eller medarbejdere fra medlemsorga-
nisationerne. Bestyrelsesformanden Birgit Søderberg 
blev genvalgt, det samme gjorde et par andre medlem-
mer. Lis Vahlun og Marianne Munk valgte at udtræde af 
bestyrelsen efter at have været aktive i nogle år. Besty-
relsen består i dag af tre kvindekrisecenterledere, en 
børnepædagog, to frivillige og et eksternt medlem. De to 
suppleanter er frivillige.
Nærmere oplysninger findes på side xx

Sekretariatet
Der har været stor travlhed i sekretariatet. LOKK har 
fået midler fra diverse ministerier og fra fonde til at af-
holde oplysningskampagner, seminarer, rådgivninger 
m.v. Ved årets udgang var 15 medarbejdere beskæftiget 
i sekretariatet, ligesom der har været medarbejdere til 
forskellige tidsbestemte projekter i årets løb. Af nye til-
tag er der ansat kommunikationsmedarbejdere. Endvi-
dere er der åbnet et rådgivningskontor i Vejle i forbin-
delse med rådgivning til unge udsat for æresrelaterede 
konflikter. 

Protektor
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er pro-
tektor for LOKK. Kronprinsessen gør i det hele taget en 
stor indsat for at synliggøre og bekæmpe vold mod kvin-
der. Blandt andet gennem Mary Fondens projekter; ”Råd 
til Livet og ”Rygsække til børn på krisecentre”. Fonden 
har også holdt konferencer om emnet i 2008 og 2009.

Videns- og udviklingsgrupper
LOKKs generalforsamling nedsætter hvert år nogle 
faglige videns- og udviklingsgrupper, som arbejder med 
udviklingsopgaver ud fra selvstændige kommissorier. 
Generalforsamlingen i 2009 nedsatte fem grupper: Inter-
netgruppen, Etikgruppen, Børnegruppen, Statistikgrup-
pen og Socialrådgivergruppe. Grupperne og deres opga-

Organisation

I 2010 begyndte arbejdet med grundpakken, der 
skal beskrive hvilke tilbud krisecentrene bør have 
til de voldsudsatte. Flere seminarer blev afholdt 
med ønsket om at bidrage til en opkvalificering 
af kvindekrisecentrenes arbejde, og desuden var 
der i år særligt fokus på frivillighed på krisecen-
trene. 

billedtekst billedtekst her billed-
tekst her billedtekst her billedtekst 

her billedtekst her billedtekst her 
billedtekst her billedtekst her bil-

ledtekst her billedtekst her her
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Videns- og udviklingsgrupper

Børnegruppen

Statistikgruppen

Etikgruppen

Intranetgruppen 

Opgave

Undersøger og beskriver børns juridiske rettigheder i forbindelse med samværs- og 
straffesager i sammenligning med andre skandinaviske lande samt sparringspartner 
til bestyrelse og sekretariat i forhold til opgaver af børnefaglig karakterer.

Samarbejder med Servicestyrelsen om udvikling og udgivelse af LOKKs årlige 
voksen- og børnestatistik.
 
Fremkomme med diskussionsoplæg i forhold til spørgsmålet om etisk råd kontra 
etisk forum for LOKK.

Styregruppe for udvikling af LOKKs portalløsning med intranet.

ver er beskrevet i oversigten side xx. Medlemmerne af 
videns- og udviklingsgrupperne fremgår af side xx. 

En ad hoc gruppe under bestyrelsen har i løbet af 2010 
lavet et udkast til en ”grundpakke”, der har arbejdet med 
en beskrivelse af hvilke tilbud, der bør være på kvinde-
krisecentre. Grundpakken er udarbejdet for at optimere 
§ 109 tilbuddet til voldsudsatte kvinder og børn. Det 
fordrer visse ændringer for kvindekrisecentrene samt 
lovændringer eller ændring af vejledningen.

Fokus på frivilligheden på Kvindekrisecentrene
I efteråret 2010 satte LOKK fokus på frivilligheden med 
kurser for de frivillige på kvindekrisecentrene, koordi-
natorer og krisecenterledere. Formålet med kurserne 
var at tage pulsen på frivilligheden anno 2010, og skabe 
inspiration til at udvikle og forny den frivillige indsats, 
der ydes for de ca. 2.000 voldsudsatte kvinder og deres 
børn, som hvert år kommer på krisecenter. Kurserne 
gav indblik i, hvad der rører sig hos de enkelte grupper, 
hvilke tanker og ideer, der er, og som kan tages op til 
diskussion og benyttes i den videre planlægning af kri-
secenterets arbejde og fordelingen af opgaver. Langt de 
fleste kvindekrisecentre var tilmeldt ét eller flere af kur-

serne, hvilket gav en helt særlig dialog. Kurserne blev 
afviklet under Projekt Frivilligheden, som er støttet af 
EU’s År for Bekæmpelse af Fattigdom og Social Udstø-
delse 2010.

Interne seminarer 
LOKK afholdt i 2010 i lighed med tidligere år en række 
interne seminarer for på den måde at bidrage til opkva-
lificering af kvindekrisecentrene. I år har der været to 
lederseminarer. I foråret gav professor Peter Dahler-
Larsen et lille indblik i, hvordan kvindekrisecentrene 
kan evaluere og dokumentere deres arbejde. Seminaret 
blev afholdt over to dage. I efteråret blev der afholdt 
et endagsseminar, hvor emnet var den nye lovgivning - 
specielt omkring handlekommuner. Kontaktpersonsemi-
naret havde bl.a. fokus på personlighedsforstyrrelser og 
forældreansvarsloven, hvor medarbejdere fra Familie-
styrelsen gjorde os klogere på lovgivningen. Børnese-
minariet handlede i år primært om styrkelse af foræl-
drekompetencen og anvendelse af metoden ”circle of 
security”. Fra ATV i Norge kom Ingunn Eriksen og Kaja 
Næss for at varetage undervisningen. Det blev til nogle 
meget inspirerende dage. Seminarerne bidrager til ny vi-
den, faglig udvikling og er samtidig netværksdannende.
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Kvindekrisecentrene har i høj grad kunnet mærke de ge-
nerelle besparelser, som er en realitet i mange kommu-
ner. Det betyder, at flere krisecentre skulle spare 5-10 % 
af budgettet for 2010. Kvindekrisecentrene tilstræber, 
at det kommer til at gå mindst muligt ud over kvinder og 
børn. Kvindekrisecentrene føler sig pressede pga. de 
økonomiske besparelser, hvilket kan gå ud over aktivi-
tetsniveauet og den faglige formåen. Besparelser i kom-
munerne smitter også af i forhold til, at kvinderne ofte 
bliver bedt om at flytte, før de selv og krisecentrene sy-
nes, de er parate til det. Kvinderne henvises til at flytte 
tilbage til lejligheden, eller på hotel, da kommunerne gi-
ver udtryk for, at et krisecenterophold er dyrt. Herefter 
er kvinderne ofte henvist til at skulle kontakte politiet, 
hvis der opstår problemer igen. På den baggrund har der 
i 2010 været en del ankesager, som vi spændte venter en 
afgørelse på.

Medlemmerne
I 2010 blev endnu et kvindekrisecenter medlem af LOKK. 
Krisecentret Hjemmet, beliggende i Nykøbing Falster, 
blev optaget i organisationen. Desværre måtte vi sige 
farvel til to kvindekrisecentre, nemlig Thisted og Hirts-
hals krisecentre, som begge var nødt til at lukke i efter-
året. Kvindekrisecentrene i Holstebro og Viborg har fået 
flere pladser. Ved årets udgang var der ca. 365 pladser 
for kvinder på landets kvindekrisecentre, som således 

fortsat kan huse de ca. 2.000 kvinder og samme antal 
børn, som hvert år har behov for at komme på kvindekri-
secentre.

Kvindekrisecentrene har for manges vedkommende fun-
geret i over 30 år. Det betyder, at centrene er nødt til at 
renovere eller flytte til større og bedre lokaler. Således 
er Danner nu i gang med en omfattende renovering af 
deres gamle bevaringsværdige bygning, og er derfor 
flyttet til en midlertidig ”bolig”. Hillerød Krisecenter har 
fået en ny tilbygning med tre værelser med eget bad og 
toilet og dermed en ekstra plads. Kvindehjemmet har 
etableret en renoveret 1. sal til udslusningsboliger.
Viborg Krisecenter er flyttet fra en nedslidt villa og ind 
i et af kommunens huse, hvilket har givet mere plads, 
så det nu kan huse syv kvinder. Fredericia Krisecenter 
er flyttet til en anden bygning med bedre plads, og alle 
værelser har fået eget badeværelse. Sønderborg Krise-
center har fået nye badeværelser og køkkener. Esbjerg 
Krisecenter er blevet renoveret for over tre mio. kr. med 
nye lokaler og værelser. Dette er blot nogle af de æn-
dringer, der er sket.

Råd til livet
Mary Fondens projekt ”Råd til Livet” har givet støtte 
til voldsudsatte kvinder i form af juridisk og økono-
misk rådgivning i Mødrehjælpen. Projektet er etableret 
i et samarbejde med frivillige fra Nykredit og et lokalt 
advokatkontor. Støtten blev i 2010 udvidet, i første om-
gang på forsøgsbasis til kvindekrisecentrene i Lyngby, 
Århus og i Helsingør. I oktober blev projektet ”indviet” 
på krisecentrene ved en officiel markering i Århus. HKH 
Kronprinsesse Mary og HKH Kronprins Frederik deltog 
begge i arrangementet. Mary Fonden har efterfølgende 
tilkendegivet at ville udvide projektet til at omfatte flere 
kvindekrisecentre. 

Kvindekrisecentrene 

I 2010 har besparelser spillet en væsentlig rolle 
for krisecentrene. To krisecentre måtte desværre 
lukke helt. Mange krisecentre har eksisteret i 
over 30 år og var slidte, hvorfor renovation var 
nødvendigt, for fremtidigt at kunne huse voldsud-
satte kvinder og børn. 
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Besøg på kvindekrisecentrene
I forbindelse med at Mary Fondens tilbud om ”Råd til 
livet” blev etableret på Århus Krisecenter besøgte HKH 
Kronprinsesse Mary krisecentret. Det var et lukket be-
søg, hvor ingen, hverken kvinder, børn eller personale 
vidste, hvem der kom, før i sidste øjeblik. Det lykkedes 
således at holde besøget skjult for pressen. Kvinder og 
børn fik en fin formiddag, specielt da Kronprinsessen 
hilste på alle.

Kvindehjemmet i København fik i forsommeren besøg 
af Klima- og energiminister og minister for ligestilling 
Lykke Friis samt af Socialminister Benedikte Kiær i sep-
tember måned 2010. LOKK er meget glade for, at begge 

ministre tog sig tid til at besøge et kvindekrisecenter og 
høre om voldsudsatte kvinder og børns situation. Der-
udover har embedsmænd fra begge ministerier været 
på besøg på nogle kvindekrisecentre. Fuldmægtig Dorte 
Bindslev fra Ligestillingsafdelingen besøgte Roskilde og 
Ringsted Krisecentre og fuldmægtig Annette Overby fra 
Socialministeriet besøgte Kvindehuset i Lyngby og Røn-
tofte i Helsingør. Det har stor betydning at ministerierne 
ved, hvad der foregår på kvindekrisecentrene, og hvilke 
udfordringer de voldsudsatte kvinder har. Af andre be-
søg kan nævnes, at USA’s ambassadør Leurie Fulton har 
besøgt Kolding Krisecenter. Derudover har kvindekrise-
centrene hen over året haft besøg af diverse folketings-
medlemmer. Det er meget inspirerende og er med til at 
udbrede kendskabet til kvindekrisecentrenes arbejde. 

LOKKs årsstatistik
LOKK har siden 1999 udgivet statistikker omkring om-
fanget af vold mod kvinder og børn på kvindekrisecentre 
og de vilkår disse kvinder har levet under. Krisecenter-
medarbejderne indhenter data via spørgeskemaer, som 
Servicestyrelsen analyserer. LOKKs årsstatistikker har 
vist, at der er sket et fald i genhenvendelser på krise-
centrene. Genhenvendelserne er faldet fra 59 % i 2009 
til 42 % i 2010. Et fald, der kan hænge sammen med den 
øgede professionalisering på krisecentrene. 42 % er dog 
stadig en utroligt høj andel. Efterværnet bør styrkes, 
men således at den høje faglighed, tillid og forståelse, 
som er skabt under opholdet, udnyttes. Det optimale vil 
derfor være at benytte personalet fra krisecentrene til 
at fortsætte i efterværnsperioden.

Der er behov for at forske i, hvilke metoder kvindekri-
secentrene anvender, og hvilken effekt de forskellige 
metoder har. Det er væsentligt for at kunne give et bedre 
tilbud til de voldsudsatte kvinder og børn. Det er dog 
ikke i 2010 lykkedes at skaffe midler til et sådan projekt.

LOKKs protektor H.K.H. besøgte Århus Krisecenter
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Kvindekrisecentrene
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Udvidelse af projekt ’Etnisk ung i Krise’ 
I 2010 blev projektet ’Etnisk ung i Krise’ som er støttet 
af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
udvidet. Projektet omfatter rådgivning og støtte til unge, 
fagfolk og forældre angående æresrelaterede konflikter 
og er forankret i LOKK sekretariat. Udvidelsen omfat-
ter blandt andet en Hotline, der besvares døgnet rundt, 
landsdækkende informationskampagner, samt et tilbud 
om 10 timers gratis psykolog bistand til unge. Ligeledes 
blev der ansat yderligere to rådgivere, en i København 
og en i Vejle. 

Ungerådgivning
I 2010 har der været i alt 830 henvendelser til rådgivnin-
gen, hvilket næsten er en fordobling i forhold til året før. 
Det er en varieret sammensætning af unge, der hen-
vender sig til rådgivningen. Udover unge med muslimsk 
baggrund, er der også i år kommet henvendelser fra 
unge med andre religiøse og kulturelle baggrunde, så-
som tamilske og indiske hinduer og arabiske og kurdiske 
kristne. Derudover har der ligesom i 2009 været flere 
henvendelser fra unge mænd og par, der oplever æres-
relaterede konflikter. Når der er grundlag for det, tilby-
der LOKK at konfliktmægle mellem den unge og familien. 
I 2010 er der gennemført i alt 20 konfliktmæglinger, hvil-
ket er 25 % flere end i 2009. 

Anden rådgivning til unge
Unge med etnisk minoritetsbaggrund kan fra 2009 få 
rådgivning på hjemmesiden ’etniskung.dk’, hvor der fin-
des en anonym brevkasse. Brevkassen giver de unge 
mulighed for at kontakte en professionel rådgiver helt 
anonymt. Der har i 2010 været i alt 95 henvendelser til 
brevkassen. Hjemmesiden blev besøgt over 3.000 gange. 
LOKK gør løbende unge opmærksom på rådgivningen 
ved at sende informationsmateriale til uddannelsesinsti-
tutioner mv., ved hjælp af vores Facebook- og Artopro-
fil samt gennem artikler i blade og aviser. Desuden blev 
den nye Hotline på 70 27 76 66 lanceret. Denne besvares 
døgnet rundt - ligeledes af faguddannet personale. 

Som et supplement til Sikkerhedspjecen, blev der i 2010 
udarbejdet et hæfte med titlen ”Vi vil også høres”. Hæf-
tet er til de unge og handler om, hvad de kan gøre, hvis 
de udsættes for æresrelaterede konflikter. Hæftet kan 
rekvireres gratis i sekretariatet.

Mentorordningen ’CONNECT’ 
Nogle af de unge kvinder, der har oplevet æresrelate-
rede konflikter med deres familier, ser sig nødsaget til 
at bryde med familien. Det er altid en meget vanskelig 

Rådgivning

Politi

Skole

Kommune

Krisecenter

Andre

Unge

8%
4%

6%

12%

54%

16%

Henvendelser  

LOKKs rådgivningstilbud er alle landsdækkende 
og gratis. LOKK tilbyder  personlig eller telefonisk 
rådgivning og har desuden en brevkasse til volds-
udsatte kvinder. Derudover har LOKK gennem pro-
jekt ”Etnisk Ung i krise” særlige rådgivningstilbud 
i forbindelse med æresrelaterede konflikter, som 
henvender sig til både unge, fagfolk og forældre.
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Ungt par på flugt: 

En god mulighed for brobygning og evt.  
løsning af en meget ømtålelig situation  
med super engagerede, troværdige og  
kompetente konfliktmæglere”.

Med LOKKs uundværlige hjælp har vi 
kunne samle alle de relevante myndigheder 
i kampen for vores overlevelse.”

Dorte Kliver, Vestegnens politi om LOKKs konfliktmæfling:

”

”
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beslutning, som har store og ofte uoverskuelige kon-
sekvenser. De unge kvinder har derfor brug for støtte i 
et liv uden familie og tidligere netværk. Den støtte kan 
fås gennem en frivillig mentorordning, som tilbydes i et 
samarbejde mellem LOKK og Ungdommens Røde Kors i 
København og Århus. 17 unge kvinder har fået en men-
tor i 2010. 

Rådgivning til fagfolk
I 2010 har der også været en stor stigning i antallet af 
direkte henvendelser fra fagfolk, nemlig 393 henvendel-
ser mod 277 henvendelser i 2009. Ligesom de tidligere år 
er det primært kommunerne, der benytter sig af LOKKs 
rådgivning til fagfolk. Udover den telefoniske og person-
lige rådgivning til fagfolk, benyttes værktøjskassen på 
www.lokk.dk, der er målrettet fagfolk. Her kan de finde 
information om alt fra lovgivning til samtaleteknik i for-
hold til håndtering af æresrelaterede konflikter. Knapt 
1.400 har benyttet værktøjskassen i 2010. LOKK afholder 
regelmæssigt temadage for fagfolk om æresrelaterede 
konflikter, hvor der også oplyses om den støtte og råd-
givning, der kan fås i LOKK. I 2010 var temadagene igen 
meget efterspurgte. Jævnt fordelt over hele landet blev 
der afholdt 52 temadage til fagfolk, hvilket er 22 flere 
end i 2009. LOKKs temadage er gratis, og kan bestilles 
af fagfolk overalt i Danmark ved henvendelse i sekreta-
riatet. LOKK har endvidere udarbejdet et hæfte, ”Kon-
fliktmægling i LOKK”, som kan give fagfolk et indblik i, 
hvordan LOKK afholder mægling mellem den unge og 
familien. Hæftet kan rekvireres gratis i sekretariatet.  

Forældrerådgivningen
LOKK har en telefonisk rådgivning, ”Forældretelefonen”, 
til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever 
udfordringer i opdragelsen af deres teenagebørn. I 2010 
blev en informationskampagne om forældrerådgivnin-
gen intensiveret for at gøre målgruppen opmærksom på 

tilbuddet. Informationsmateriale på fire forskellige sprog 
blev sendt ud til praktiserende læger, politiet, kommu-
ner etc., ligesom der blev reklameret i forskellige etniske 
aviser og beboerblade. LOKK har derudover holdt oplæg 
om forældretelefonen til målgruppen i etniske forenin-
ger og i beboerforeninger. Alt dette har medvirket til, at 
der er kommet flere henvendelser til Forældretelefonen. 
I 2010 har der været i alt 66 henvendelser, hvilket er en 
mangedobling af henvendelserne.
 

Juridisk Rådgivning
LOKK sekretariat har gennem flere år tilbudt rådgivning 
og sagsførelse til kvinder, der er udsat for vold. Det kan 
handle om beskyttelse, sikkerhed, straffesager, op-
holdsgrundlag, forældremyndighed, samvær med børn 
eller kvindens sociale situation. Der har i 2010 været 
flere principielle sager omkring selvmøderprincippet og 
visitationskompetensen på krisecentrene. Henvendel-
serne kommer fra kvinderne selv, krisecentrene, kom-
muner, politi eller sprogskoler. Der er sket en væsentlig 
stigning i antallet af henvendelser i 2010. I de fleste til-
fælde ydes telefonisk rådgivning, men i visse sager fører 
LOKKs jurist sagen. Dette gælder specielt i de sager, 
som handler om opholdstilladelse.

Brevkasse og Rådgivningssiden
LOKK lancerede i 2008 en interaktiv rådgivningsside til 
kvinder udsat for vold. Den blev i 2009 suppleret med 
en e-brevkasse, der besvares af professionelle krise-
centermedarbejdere. Sammen med LOKKs Hotline for 
voldsramte kvinder udgør Rådgivningssiden og e-brev-
kassen et bredspektret døgnåbent tilbud om rådgivning 
og vejledning til kvinder, der er udsat for vold, og deres 
pårørende. I 2010 modtog LOKKs hotline 2.683 opkald, 
der var 1.398 besøg på Rådgivningssiden og e-brevkas-
sen modtog 152 mails, der blev besvaret.

Rådgivning
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Konferencen ”Ære og Konflikt” 
LOKK har opnået stor erfaring med og viden om hånd-
tering af æresrelaterede konflikter og tvangsægteska-
ber gennem årelang rådgivning til unge og fagfolk. Det 
er væsentligt for en god og målrettet indsats, at denne 
viden deles og debatteres med øvrige fagfolk, der arbej-
der inden for dette felt. LOKK har derfor holdt flere stør-
re konferencer om æresrelaterede problemstillinger, og 
2010 var ingen undtagelse. Denne gang var emnet ’Ære 
og Konflikt – om unge, social kontrol, pres og moden-
hed’. LOKK ønskede med konferencen at sætte fokus på 
nogle af de udfordringer fagfolk konfronteres med, når 
unge søger hjælp på grund af æresrelaterede konflikter. 
Eksperter og praktikere fra ind- og udland holdt oplæg, 
ligesom to unge der kunne dele af egne oplevelser og 
erfaringer også holdt 
oplæg. Konferencen 
fandt sted i Nyborg 
den 4. november og 
omkring 200 fagper-
soner fra hele landet 
deltog i dagen.

Ungebazar 
Med Ungebazar 2010 gik LOKK helt nye veje for at 
komme i dialog med unge - primært med etnisk mino-
ritetsbaggrund - om æresrelaterede konflikter. Den 6. 
december blev dørene slået op til BazarFyn, der i dagens 
anledning bød på multietnisk sceneoptræden, eksotisk 

mad og informati-
onsboder fra mange 
forskellige organisa-
tioner, som satte fokus 
på æresrelaterede 
konflikter, ligestilling 
og flere kulturer. De 
500 unge, der deltog, blev budt på en skøn blanding af 
læring og underholdning. Ved indgangen fik de et opga-
vesæt, som ledte dem rundt blandt de 26 boder, hvor de 
kom i dialog med de forskellige organisationer. På den 
måde fik de større viden om den hjælp, der kan fås, når 
æresrelaterede konflikter kommer tæt ind på livet. 

Efterårskampagne for EtniskUng
I efteråret 2010 lan-
cerede LOKK en stor 
landsdækkende infor-
mationskampagne for 
at gøre opmærksom på 
LOKKs Hotline til unge 
med etnisk minoritets-
baggrund, der er berørt af æresrelaterede konflikter. 
Kampagnen bestod af reklamer i landets busser og på 
togstationer, nyt design på www.etniskung.dk, og der 
blev udarbejdet en lille film, som blev vist på etniskung.
dk, Facebook og på DR1s OBS. Derudover kørte kampag-
nefilmen i Arrivas toge og busser i henholdsvis Jylland 
og Hovedstadsområdet. Kampagneplakater og -bog-
mærker blev sendt ud til samtlige danske folkeskoler, 
gymnasier, kommuner, studenterrådgivninger på univer-
siteterne m.fl. Den omfattende kampagne resulterede i 
en mærkbar stigning i antallet af henvendelser til LOKKs 
Hotline til unge med etnisk minoritetsbaggrund, og der 
kom markant flere besøg på etniskung.dk. Kampagnen 
var støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration.

Kampagner og konferencer

I 2010 spillede oplysningsarbejdet en stor rolle i 
LOKK. Der blev for første gang nogensinde afholdt 
Ungebazar for over 500 unge, der blev afholdt 
konference for fagfolk og LOKK stod i 2010 bag 
flere kampagner. 
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Psykolog Basim Osman om konferencen ”Ære og Konflikt”: 

Et så alvorligt og dramatisk tema fremført  
med engagement, alvor, humor og ikke mindst 
inderlighed gjorde konferencen vedkommende, 
meningsfuld og nødvendig”

Rets- og sundhedsordfører for Radikale Venstre Manu Sareen om Ungebazaren:

Ungebazaren var på alle måder en fantastisk  
oplevelse. Det bedste var nok at opleve så mange 
talentfulde, positive og glade minoritetsunge med 
masser af ideer og tro på fremtiden i Danmark.  
Vi er fremtiden, sagde de unge og jeg er  
helt enig, Vi er fremtiden.”

”

”
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Kampagner og konferencer

Kampagne for Forældretelefonen
I sager om æresrelaterede konflikter kan der være be-
hov for rådgivning til forældrene. Derfor driver LOKK 
en rådgivningstelefon for forældre med etnisk minori-
tetsbaggrund, der oplever udfordringer med at opdrage 
unge, der befinder sig i spændingsfeltet mellem to kul-
turer. I foråret blev der gjort en målrettet indsats for at 
gøre opmærksom på dette rådgivningstilbud. Der blev 
holdt informationsmøder i etniske minoritetsforeninger 
i hele landet. Forældre med meget forskellige etniske og 
religiøse baggrunde gav tydeligt udtryk for, at de har et 
stort behov for information og rådgivning i opdragelsen 
af teenagebørn. Der har også været annoncer i rele-
vante medier på flere sprog, og pjecer er blevet sendt ud 
til kommuner, praktiserende læger etc. Kampagnen har 
resulteret i en markant stigning i antallet af henvendel-
ser til Forældretelefonen. Mange af de, der har ringet, er 
blevet opmærksomme på rådgivningstilbuddet gennem 
informationsmateriale på deres eget sprog.

Kampagnen Stop Volden mod Kvinder 
I foråret gennemførte LOKK en informationskampagne 
for Ministeren for Ligestilling i samarbejde med konsu-
lentfirmaet Cowi. Kampagnen var målrettet kvinder af 
anden etnisk baggrund, der er udsat for vold. Der blev 
lavet en pjece i lommeformat med klare budskaber over-
sat til 10 sprog, en tilhørende plakat og voldmodkvinder.
dk fik nyt indhold og layout. Informationsmaterialet blev 
sendt ud til kommuner, sprogskoler, biblioteker, be-
boerhuse etc. i hele landet. En hårbørste med påtrykt 
hotlinenummer blev delt ud til etniske skønhedssalo-
ner. Bydelsmødre i både Århus og København var til 
informationsmøder, hvor de fik børster og pjecer til ud-
deling i deres lokalmiljøer Med særligt fokus på fagfolk 
og arbejdspladser blev der holdt informationsmøder for 
socialrådgivere, jobkonsulenter, sundhedsplejersker, 
sproglærere og tillidsfolk.
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Annoncekampagnen ”Er du udsat for vold?”
LOKK gennemførte i 2010 en annoncekampagne for at 
gøre voldsudsatte kvinder opmærksomme på det lands-
dækkende og døgnåbne tilbud om rådgivning i form af 
Hotlinen, Rådgivningssiden og den anonyme e-brevkas-
se. Kampagnen bestod af en annonce, som blev bragt 
i månedsmagasinet LIME, der ligger gratis i Netto-bu-
tikkerne og i Søndagsavisen. Samtidig blev der lavet en 
Google-annonce, hvor LOKKs rådgivningstilbud blev 
vist, når brugere søgte på emner, der kunne relateres 
til LOKK. Kampagnen bestod også i søgemaskineopti-
mering og linkbuilding, hvor de ord, brugerne søger på, 
anvendes til at tilføje links til LOKKs tilbud på linkkatalo-
ger, blogs, mv.

25. november og morgenbrød
I forbindelse med FN’s Internationale Dag for Afskaffel-
se af Vold mod Kvinder den 25. november 2010 gik LOKK 
og flere krisecentre på gaden, for at gøre opmærksom 
på de omkring 28.000 kvinder, der hvert år udsættes for 

partnervold i Danmark. LOKK sekretariat fik en sponsor-
aftale på 1.000 rundstykker fra emmerys, så mange af 
medarbejderne stod tidligt op og delte morgenbrød og 
foldere ud på Københavns Hovedbanegård fra kl. 07.30. 
Flere krisecentre havde lavet lignende aftaler med ba-
gerier, hvor de delte morgenbrød ud til forbipasserende 
på togstationer, i butikscentre mv. 

Lille Grundlovsdag 
LOKK har deltaget i samarbejdet i ”Lille Grundlovsdag”, 
som har haft fokus på ”Børn har ret til fællesskaber”. 
Traditionen tro blev der afholdt aktiviteter for børn i juni 
måned og en konference for fagpersoner i december. Fra 
2010 ændres titlen til 
”Børnenes Grundlovs-
dag”, som dermed be-
skriver formålet tyde-
ligere, nemlig hvilken 
ret børn har i forhold til 
Børnekonventionen. 



22 LOKK årsberetning 2010

Det nationale samarbejde
LOKK har i samarbejde med Kommunernes Landsfor-
ening og Servicestyrelsen afholdt to seminarer i foråret, 
hvor kvindekrisecentre og kommuner var indbudt for at 
forbedre samarbejdet. Vi hører til stadighed, at kommu-
nerne giver udtryk for, at de ikke får besked, når en af 
deres borgere kommer på krisecenter. Modsat giver kri-
secentrene udtryk for, at de ikke kan få kontakt med en 
sagsbehandler i kommunen. Desværre var kommunerne 
meget sparsomt repræsenteret ved seminarerne. 

Familiestyrelsen og LOKK har samarbejdet omkring for-
bedring af sikkerheden, når en sag pågår i Statsforvalt-
ningerne. Der sker til stadighed fejl, hvor den voldsud-
øvende mand får oplysninger om kvinden og børnene 
– oplysninger som gør, at kvindens sikkerhed kommer i 
fare. 

LOKK er medlem af Det Nationale Voldsobservatorium, 
hvor organisationer, forskere og andre centrale aktører 
debatterer, overvåger og yder indflydelse på den natio-
nale indsats til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn. 
I 2010 har medlemmerne af Voldsobservatoriet gjort 
en særlig indsats for at gøre opmærksom på, at Foræl-

dreansvarsloven indebærer uheldige konsekvenser for 
voldsudsatte kvinder og deres børn. Voldsobservatoriet 
har også forberedt en konference om forebyggelse, som 
vil blive afholdt i marts 2011 både i Roskilde og i Århus. 

I samarbejde med Servicestyrelsen og Dialog mod Vold 
tog LOKK i foråret initiativ til en konference for mænd. 
Formålet er at gøre vold mod kvinder og børn til et sam-
fundsmæssigt problem og at engagere mænd i kampen. 
35 mænd deltog i konferencen, der havde Jackson Katz 
som hovedtaler. Der blev nedsat en initiativgruppe, der 
arbejder videre med veje til at engagere mænd i bekæm-
pelsen af vold mod kvinder og børn. 

Presse og bevågenhed 
Pressen har igen i år vist stor interesse for temaet vold i 
nære relationer, hvor de gerne vil høre LOKKs holdning. 
Formanden og sekretariatet får jævnligt henvendel-
ser fra den skrevne presse samt fra radio og tv. I 2010 
har der været fokus på unge udsat for æresrelaterede 
konflikter og særligt det, at unge mænd er begyndt at 
søge rådgivning. Men pressen har også været interes-
seret i emner som overfaldsalarmer, børn på krisecenter 
og kvindens rettigheder, for blot at nævne nogle emner. 
Som noget helt specielt sendte døve-TV i foråret en op-
lysende udsendelse om vold mod kvinder. 

Studerende
LOKK har mange henvendelser fra studerende, såvel 
journalist- socialrådgiver- og sociolog-studerende samt 
folkeskoleelever, der i projekter beskæftiger sig med 
vold i familien. De er specielt interesserede i statistiske 
oplysninger, konkrete oplysninger om kvinder og børn, 
der er udsat for vold samt materiale omkring vold og 
æresrelaterede konflikter.

Samarbejde

I arbejdet med at bekæmpe vold mod kvinder 
og børn er det vigtigt at samarbejde bredt. I det 
forløbende år har der i det nationale samarbejde 
været særligt fokus på forældreansvarsloven 
og mændenes rolle i bekæmpelsen af vold mod 
kvinder og børn. LOKK har bidraget til flere forsk-
nings- og udviklingsprojekter og er internationalt 
engageret. 
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Forsknings- og udviklingsprojekter
I efteråret kunne SIF (Statens Institut for Folkesundhed) 
fortælle, at det årligt koster estimeret kr. 65.000 hver 
gang en kvinde udsættes for vold. Det var et af resulta-
terne af et forskningsprojekt, som blev iværksat i 2007 
på initiativ af Mødrehjælpen og LOKK og med finansie-
ring fra Rockwool fonden. LOKK håber på, at resultatet 

af undersøgelsen vil bidrage til at skabe forståelse for, 
at det også ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er 
væsentligt at bekæmpe vold mod kvinder og børn.

LOKK har desuden samarbejdet med SIF om en under-
søgelse af skadestuernes modtagelse af kvinder, der 
har været udsat for vold. På grundlag af interviews med 

billedtekst billedtekst her billedtekst her billedtekst her bil-
ledtekst her billedtekst her billedtekst her billedtekst her 
billedtekst her billedtekst her billedtekst her her
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Samarbejde

afdelingssygeplejersker på to skadestuer i hver region 
blev der i september måned afholdt en konference med 
deltagelse af såvel afdelingssygeplejersker som krise-
centerledere. Perspektiverne for at optimere modtagel-
sen af de voldsudsatte kvinder blev diskuteret. Konklu-
sionen var blandt andet, at der er behov for målrettet 
oplysningsmateriale, og at krisecentrene bør prioritere 
en god kontakt til den nærmeste skadestue.

LOKK har været med i styre- og referencegrupper for en 
række udviklingsprojekter: ”Women at Work”, der med 
støtte fra EU’s Daphne-midler satte fokus på arbejds-
pladsens rolle i forhold til vold mod kvinder, ”Vold mod 
kvinder af anden etnisk baggrund end dansk”, skoletje-
nesteprojektet på Krisecenter Odense samt SFI’s ”Ef-
terværn til kvinder på krisecentre”.

Nordiske Kvinder Mod Vold
Der har i gennem mange år været et samarbejde mellem 
de nordiske lande. Dette års konference blev afholdt i 
Island, hvor emnet var ”Voldtægter”. Omkring 250 kvin-
der fra hele Norden deltog.

Desværre er voldtægter stadig et stort problem i ver-
den, og det er meget forskelligt, hvad der gøres ved 
problemet. Der er brug for at lære af hinanden og for at 
stå sammen for at mindske antallet af voldtægter såvel 
nationalt som internationalt. I forbindelse med konfe-
rencen fejrede Island 30 året for kampen for ligestilling i 
Island med en demonstration med 50.000 deltagere. Det 
nordiske samarbejde finder også sted i form af studiebe-
søg, hvor LOKK i 2010 tog imod to svenske og en norsk 
delegation.

Projekter i Mellemøsten
LOKK har i 2010 engageret sig i to projekter i Mellem-
østen, der med støtte fra Det Arabiske Initiativ har fokus 
på bekæmpelse af vold mod kvinder. I samarbejde med 
Danner og Kvinfo bidrager LOKK til at styrke faglighe-
den i krisecenterorganisationer i Mellemøsten. Kon-
kret foregår det ved at afholde seminarer, der danner 
grundlag for at udveksle erfaringer og etablere netværk. 
Det første af i alt fire seminarer blev holdt i Casablanca 
i september, hvor temaet var krisecenteretablering og 
ledelse. Yderligere tre seminarer vil blive afholdt i 2011. 
LOKK deltager også i et projekt i samarbejde med CWE 
(Centre for Women’s Equality), hvor målet er at etablere 
en rådgivning for voldsudsatte kvinder i irakisk Kurdi-
stan.

Det Europæiske Voldsobservatorium
LOKK blev i 2010 valgt af Kvinderådet som den danske 
repræsentant i Det Europæiske Voldsobservatorium 
under den Europæiske Kvindelobby. Det er et forum, der 
overvåger, diskuterer og yder indflydelse på bekæm-
pelsen af vold mod kvinder på europæisk plan. I 2010 er 
der blevet udviklet et voldsbarometer, der sammenligner 
den statslige indsats i de europæiske lande. Samtidig er 
der gjort en indsats for at påvirke et EU- direktiv om vold 
mod kvinder, der er under behandling. 
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Økonomi

LOKKs overordnede formål er at synliggøre, forebygge 
og eliminere mænds vold mod kvinder og børn. Denne 
problematik er kønsbaseret og er en samfundsmæssig 
opgave, hvor alle – også mændene – har et ansvar. Der 
skal ses helhedsorienteret på problematikken, hvorfor 
det er vigtigt at støtte kvinderne og børnene, men også 
at sikre at mændene kommer i behandling. Dette gælder 
ikke mindst, når der skal være samvær med børnene.

LOKK skal som interesseorganisation støtte op omkring 
kvindekrisecentrenes arbejde. Organisationen skal 
sikre, at kvindekrisecentrenes arbejde synliggøres, og 
at der sker en kompetenceudvikling til gavn for kvinder 
og børn. 

Ved udgangen af 2010 var der 39 kvindekrisecentre, et 
rådgivningscenter og et efterværnstilbud, d.v.s. 41 med-
lemmer i alt. Kvindekrisecentrene er forskelligt organi-
seret, normeret og har forskellige økonomiske forud-
sætninger. Det giver derfor forskellige udgangspunkter 
for, hvordan det enkelte kvindekrisecenter er i stand til 
at løfte den samlede opgave med at afbøde og afhjælpe 
følgerne af volden overfor kvinder og børn.

LOKKs budget er tilrettelagt således, at der kan drives et 
sekretariat med de foreningsmæssige opgaver, der kan 
afholdes seminarer, konferencer, kurser og temadage 
for frivillige og ansatte på kvindekrisecentrene, udføres 
rådgivningsopgaver i forhold til etniske unge udsat for 
æresrelaterede konflikter samt udarbejdes oplysnings- 
og informationsmateriale. 

Finansiering
LOKKs finansiering er sammensat af puljer, projekter og 
donationer fra forskellige sider. 

LOKK har samarbejde på forskellige planer med ministe-
rier, som Klima- og energiministeriets ligestillingsafde-
ling, Socialministeriet, Justitsministeriet samt Ministe-
riet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. LOKK er 
taknemmelig for samarbejdet, som foregår på såvel det 
formelle som det uformelle plan.

Som det fremgår af lagkagediagrammet modtager LOKK 
midler fra Socialministeriet og Ministeriet for ligestilling. 
Midlerne er af afgørende betydning for driften af se-
kretariatet, for den juridiske rådgivning til voldsudsatte 
kvinder og kvindekrisecentre, for Hotline til såvel kvin-
der udsat for vold som til unge udsat for kærestevold, og 
endelig for at LOKKs statistikker kan udarbejdes.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
gør LOKKs arbejde med rådgivning til unge udsat for 
æresrelaterede konflikter muligt. Denne bevilling er i 
2010 øget således, at flere tiltag indenfor området kunne 
iværksættes.

Uden alle disse tilskud var LOKKs arbejde ikke muligt.
LOKK har i 2010 haft glæde af at kunne administrere 
fonden i Elisabeth Egmont Petersens navn, idet vi i alt 
har fået en million kroner. Disse midler er uddelt til 105 
kvinder med i alt 196 børn. Midlerne går til kvinder med 
børn, som i forbindelse med reetablering har behov for 
psykologbistand, uddannelse eller fritidsaktiviteter. 

LOKKs støttekasse har det første halvår af 2010 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 351 børn fra kvindekrise-
centrene fået glæde af i 2010. De har været i Zoo, på re-

LOKKs arbejde med at synliggøre, forebygge og 
eliminere vold mod kvinder muliggøres gennem 
økonomisk støtte fra både ministerier, fondsmid-
ler, private donationer og medlemskontingenter. 
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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

The Body Shop

Rygsække til børn, der kommer på kvindekrisecenter.

Støtte til ferieophold for kvinder og børn på kvindekrisecentre.

LOKKs støttekasse.

Til psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter 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.

Til psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter og nødvendigt indbo.

Støtte til at udbrede kendskab til voldsudsatte kvinders hjælpemuligheder.

Støtte til at udbrede kendskab til Hotlinen for voldsudsatte kvinder.

Julegaver til unge kvinder i project EtniskUng

En særlig tak til

staurant, i biografen m.v. – alt sammen oplevelser, som 
de ellers ikke ville have fået. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har endnu et år tilgodeset 
kvinder og børn på kvindekrisecentre. I alt har 68 kvin-
der og 95 børn været af sted på ferie. Feriefonden havde 
nogle kriterier for tildeling, der betød, at kvindens ind-
tægt ikke måtte overstige kontanthjælpsniveauet, hvil-
ket gjorde, at flere ikke kunne få bevilget ferieophold. 

Sidst på året donerede Kavli Fonden 250.000 norske kro-
ner, som skal gå til unge kvinder uden børn, til uddannel-
se, indbo, fritidsaktiviteter og psykologbistand. 

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.

Sidst på året fik LOKK doneret midler fra henholdsvis 
L. Scheeles Fond og fra Stryhn Holding A/S til at gøre 
opmærksom på hvilke hjælpemuligheder voldsudsatte 
kvinder har, herunder mulighed for at ringe til LOKKs 
hotline. Disse midler vil vi få glæde af i 2011.

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.
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Bestyrelse 2009
•	Formand	Birgit	Søderberg,	
 Kvindehjemmet
•	Næstformand	Kirsten	Hejnfelt,	
 Ringsted Krisecenter
•	Johanne	Breuning,	Hjørring	Krisecenter
•	Christina	Holst	Larsen,	
 Herfølge Krisecenter
•	Bibi	Agger,	
 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
•	Inger	Stistrup,	Nørresundby	Krisecenter
•	Ekstern	bestyrelsesmedlem:	
 Lola Jensen 
•	1.	suppleant;	Benny	Christensen,
  formand Røntofte Krisecenter
•	2.	suppleant	Inge	Thygesen,	
 Esbjerg Krisecenter

Sekretariatet
•	Lene	Johannesson,	sekretariatschef
•	Mette	Volsing,	projektkoordinator
•	Peter	Michael	Toft,	jurist
•	Christina	Christensen,	
 projektkoordinator og konfliktmægler
•	Evamaya	Lykke	Kornstad,	socialrådgiver		 	
 og konfliktmægler
•	Veronica	Kielsholm-Ribalaygua,	
 akademisk medarbejder
•	Susanne	Willaume	Fabricius,	
 socialrådgiver
•	Lisa	Sørensen,	rådgiver
•	Annette	Lodahl,	socialrådgiver	og	
 konfliktmægler
•	Mette	Line	Ringsted	Nimb,	
 projektmedarbejder

•	Bodil	Munter,	forretningsfører
•	Louise	Albers,	
 kommunikationsmedarbejder   
•	Kirsten	Handberg,	
 kommunikationsmedarbejder
•	Marie	Lerche	Ratzer,	kommunikations-	 	
 medarbejder og webansvarlig
•	Katja	Moreno	Søborg,	sekretær	og		 	
 webansvarlig - på barsel
•	Mogens	Bro	Sørensen,	barselsvikar	som		 	
 sekretær og webansvarlig
•	Ane	Brøgger,	studentermedhjælper

Videns- og udviklingsgrupper
Børnegruppen
•	Maja	Christensen,	
 Frederiksværk Krisecenter 
•	Mette	Schmidt-Sørensen,	
 Herfølge Krisecenter 
•	Henriette	Bräuner,	Herning	Krisecenter	
•	Marie	Møller	Christensen,	
 Kvindehjemmet, Jagtvejen 
•	Fie	Møller,	Viborg	Krisecenter	
•	Christina	Holst	Larsen,	
 kontaktperson LOKK Bestyrelse 

Statistikgruppen
•	Hanne	Hou,	Hillerød	Krisecenter	
•	Kirsten	Bloch,	Hjørring	Krisecenter	
•	Malene	Grau	Nielsen,	Danner	
•	Karen	Thomsen,	Danner	
•	Annemette	Bundgaard,	Hobro	Krisecenter	
•	Kirsten	Buur	Kjær,	Silkeborg	Krisecenter	
•	Linda	Kaas,	Kvindehuset	Lyngby	
•	Susanne	Larsen,	

 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 
•	Johanne	Breunning,	
 kontaktperson LOKK Bestyrelse

Intranetgruppen
•	Evy	Abelsen,	Århus	Krisecenter	
•	Pia	Strøh,	
 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 
•	Vibeke	Kynde,	RED	
•	Kirsten	Hejnfelt,	
 kontaktperson LOKK Bestyrelse

Etikgruppen
•	Inger	Stistrup,	Nørresundby	Krisecenter	
•	Hanne	Barløse,	Ringsted	Krisecenter	
•	Jette	Sølvhøj,	Århus	Krisecenter	
•	Tove	Sørensen,	Horsens	Krisecenter	
•	Marianne	Munk,	
 kontaktperson LOKK Bestyrelse 

Socialrådgivergruppe
•	Lonnie	Jørgensen,	Danner	
•	Stine	Rought,	Herfølge	krisecenter	
•	Dina	Ballalif,	
 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 
•	Trine	Johansen,	Krisecenter	Odense	
•	Annette	Jensen,	Aabenraa	Krisecenter	
•	Gitte	Blomgreen	Pedersen,	
 Hillerød Krisecenter
•	Lis	Vahlun,	Roskilde	Krisecenter

LOKK

Bestyrelsen i LOKK

Bibi Agger Inger Stistrup Lola JensenKirsten Hejnfelt Christina Holst 
Larsen

Johanne BreuningBirgit Søderberg



   

Medlemmer pr. 31/12-2009

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
Bofællesskabet Rosenly, Hellerup
Boligfondens Krisecenter, 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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Rådgivning
Hotline for voldsramte kvinder: 70 20 30 82 
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