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2022 var et travlt år for kvinde-
krisecentrene i Danmark. Antallet af 
kvinder, der søger hjælp på krisecen-
trene, er stigende, og det er behovet 
for de solide voldsfaglige indsatser 
derfor også. Den store indsats, som 
de mange dygtige medarbejdere og 
frivillige på krisecentrene hver dag 
yder, er en afgørende vigtig støtte for 
de over 2.600 kvinder og deres børn, 
der i 2022 søgte hjælp og beskyttelse 
mod volden. 

Høj faglighed og kvalitet 
på krisecentrene
Krisecentrene løser opgaven med fag-
lighed, omsorg og sikkerhed i fokus. 
Og kvaliteten er høj. Det blev bekræf-
tet af en undersøgelse, LOKK i efter-
året 2022 gennemførte af Socialtilsy-
nets tilsynsrapporter. Den viser klart 
og tydeligt, at krisecentrene i endog 
meget høj grad lever op til de krav, 
samfundet med rette stiller til os. 

I 2022 besluttede LOKK at styrke 
foreningens profil som en sammen-
slutning af krisecentre, der drives på 
et ikke-kommercielt grundlag. Med 
beslutningen vil vi sikre, at krisecen-
trenes ansvarlige, voldsfaglige forvalt-
ning af selvmøderprincippet aldrig 
kan betvivles. Politikere og myndighe-
der skal kunne stole på, at kvinder og 
børn altid optages på et rent voldsfag-
ligt grundlag. 

LOKK vil fortsat være en samarbejds-
orienteret og samlende stemme på 
krisecenterområdet. Det er først 
og fremmest vigtigt for kvinderne 
og børnene, at vi står sammen om 
at styrke og udvikle hele sektoren i 
retning af høj kvalitet både fagligt og 
økonomisk.

Ambulant rådgivning 
kræver politisk fokus
Den ambulante voldsrådgivning trådte 
stærkt frem i 2022. Krisecentrene ved, 
at det er et meget vigtigt tilbud, fordi 
man her kan nå ud til en stor gruppe 
voldsudsatte kvinder og børn, før de 
får behov for et ophold på krisecenter. 
I LOKK vil vi styrke vores indsats på 
det ambulante område. Vi arbejder 
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derfor på at kunne optage ambulante 
tilbud på lige fod med LOKKs øvrige 
medlemmer i 2023, og vi står sammen 
med de mange ambulante tilbud i 
kampen for at sikre fortsat offentlig 
finansiering af indsatserne. 

Voldsfaglighed: En kerneydelse
Krisecentrenes rammevilkår og udvik-
lingen af voldsfagligheden er et ker-
nefokus for LOKK. Derfor har vi også i 
2022 prioriteret at have en tæt og god 
dialog med politiske beslutningstage-
re, myndigheder og forvaltninger på 
både nationalt, regionalt og kommu-
nalt niveau. Det er vigtigt dels for at 
sikre, at krisecentrenes virke anerken-
des og understøttes, og dels fordi de 
offentlige instanser, som voldsudsatte 
kvinder har brug for i deres kamp for 
at slippe fri af volden, skal forstå kvin-
dernes og krisecentrenes behov. Den 
indsats vil vi fortsætte med fornyet 
styrke i 2023. 

LOKK går stærkt ind i 2023 med et se-
kretariat, hvor Laura Kirch Kirkegaard 
startede som ny direktør d. 1. juni, og 
hvor vi i 2022 etablerede en juridisk 
rådgivning til krisecentrene og til fag-
professionelle i velfærdssektoren.  

I bestyrelsen har vi et særligt fokus på 
at udvikle sekretariatets tilbud og ser-
vice til medlemmer samtidig med, at 
vi fortsat er en klar og tydelig stemme 
i den offentlige debat om vold.

Stor opbakning til LOKK 
LOKK er en medlemsstyret forening, 
der ikke modtager driftsstøtte fra of-
fentlig side. Det håber jeg, at vi får det 
nye Folketing til at lave om på i 2023. 

Så meget desto større er derfor min 
tak til de mange fonde, virksomheder 
og enkeltpersoner, der også i 2022 
støttede LOKK med store og små 
donationer. Vi er afhængige af jeres 
engagement og opbakning. I er med 
til at sikre, at voldsudsatte kvinder og 
børn på flugt fra volden bliver mødt 
med høj faglighed, omsorg og støtte 
på krisecentrene.

Jeg vil også sende en særlig tak til 
H.K.H. Kronprinsesse Mary, LOKKs 
protektor, for mangeårig og vedvaren-
de støtte. 

 
Krisecentrenes ramme-
vilkår og udviklingen af 
voldsfagligheden er et 
kernefokus for LOKK.”

 
Tak til de mange fonde, virksomheder og enkelt- 
personer, der også i 2022 støttede LOKK.”
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Så mange kvinder  
og børn var på  
krisecenter i 2022
Tal fra Danmarks Statistik viser, 
at flere og flere kvinder søger 
ophold på krisecentre. I løbet af 
2022 havde 2.618 kvinder så-
ledes et ophold på et krisecen-
ter. I 46 pct. af opholdene havde 
kvinden børn med. I alt blev der 
medbragt 2.254 børn.

Året i tal – 2022

LOKK hjælper politiet med at beskytte 
voldsudsatte kvinder
I løbet af 2022 blev LOKK kontaktet 10 gange af politiet, 
som bad om hjælp til at finde ud af, om en given 
kvinde var i sikkerhed på et kvindekrisecenter. 
To gange blev LOKK kontaktet af politiet, hvor 
de ønskede mere viden om vold og overgreb. 
Henvendelserne kom fra henholdsvis Syd- og 
Sønderjylland, Vestegnen, Nordsjælland, Århus, 
København og Næstveds politikredse. 2.254

2.618

Donationer 

Kelsen Group A/S  
I anledning af Kronprinsesse Marys 50-års fød-
selsdag modtog LOKK en gave på 100.000 kr. 
fra småkageproducenten Kelsen Group A/S. 
Donationen blev overrakt til formand for 
LOKK, Karin Gaardsted, af Mads Waage Peter-
sen, adm. direktør. Kelsen Group A/S, der er 
Kongelig Hofleverandør, ønsker med donatio-
nen at støtte det arbejde for kvinder og børn 
i krise, som også Kronprinsesse Mary arbejder 
for i sit hverv som protektor for LOKK.

Aase og Einar Danielsens Fond 
LOKK modtog en gavmild donation på 150.000 
kr. fra Aase og Einar Danielsens Fond i 2022. 
Donationen anvendes til at styrke LOKKs 
generelle virke og er dermed med til at sikre, 
at kvindekrisecentrene både fagligt og politisk 
støttes af foreningens sekretariat.

Dreyers Fond
Dreyers Fond bevilligede en stor donation, der 
har gjort det muligt for LOKK at etablere en 
stærk juridisk rådgivningsenhed. Den juridi-
ske rådgivning tilbyder hjælp til kvinder og 
børn på krisecentrene, og kan også benyttes 
af det faglige personale på centrene samt i 
kommuner og andre myndigheder. Donatio-
nen er dermed med til at styrke LOKKs samle-
de vifte af tilbud på voldsområdet. Læs mere 
om det nye rådgivningstilbud på side 14.

Med stor taknemmelighed har LOKK i løbet af 2022 modtaget 
donationer fra en række fonde og virksomheder. 

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden bevilligede 1,5 
mio. kr. til projektet Mig og Min Mor, 
som er et samarbejde mellem LOKK 
og DGI. Projektet har til formål at løf-
te den mentale og psykiske sundhed 
for kvinder og børn på krisecenter. 
Læs mere om projektet på side 17.

OAK Foundation
OAK Foundation har i en årrække 
støttet LOKKs virke med langsigtede 
bevillinger, der også i 2022 udgjorde 
et væsentligt driftsfundament for 
foreningen. Støtten fra OAK Foundati-
on er et afgørende grundlag for LOKKs 
generelle virke og udvikling. 

Støttemedlemmer
og private donationer 
LOKK har i 2022 modtaget store og 
små beløb fra de mange støttemed-
lemmer og andre, der bakker op om 
LOKK i kampen mod vold. Donationer-
ne udgør ca. 10 pct. af LOKKs samlede 
budget. Donationerne og den velvilje, 
vi oplever fra støttemedlemmer og 
enkeltpersoners side, modtages med 
stor taknemmelighed. 

Når man som familie bor på krise-
center, kan det gøre en verden til 
forskel at komme lidt væk fra alt 
det svære og få skabt nye, positive 
oplevelser sammen. I 2022 modtog 
83 kvinder støtte til et ferie-
ophold i Danmark, og tilsammen 
havde de i alt 87 børn med. Det 
var muligt på grund af en bevilling 
fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Dyrenes Beskyttelse passer kæledyr,  
når kvinder og børn tager på krisecenter 
Hvad stiller man egentlig op med kæledyret, hvis mor og børn 
tager på krisecenter? I samarbejde med Dyrenes Beskyttelse var 
LOKK med til at sikre, at kæledyr blev passet, imens familien var 
på krisecenter. For kvinder og børn er det en stor hjælp at vide, 
at deres kæledyr er i sikkerhed og passes af folk, der
elsker dyr. Voldsudsatte kvinder kan derfor tage på 
krisecenter uden at bekymre sig om kæledyret og har 
derefter tid til at finde en længerevarende løsning. 

I 2022 blev 49 dyr passet på internat.

Arbejds-
markedets 
Feriefond 
hjælper 
med tilskud 
til ferie-
ophold
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Der er et kæmpe behov for at få løftet krisecentrenes 
indsats højere op på den politiske dagsorden.”

INTERVIEW MED DIREKTØR 
LAURA KIRCH KIRKEGAARD

Laura Kirch Kirkegaard tiltrådte som 
direktør i LOKK i juni 2022. Hun er 
uddannet cand.merc. i International 
Business og har erfaring med fundra-
ising og politisk interessevaretagelse 
fra lederstillinger i bl.a. Forbruger-
rådet Tænk og AIDS-Fondet. Som 
international chef i AIDS-Fondet har 
hun været med til at sætte aftryk på 
Danmarks udviklingspolitiske strate-
gier, og hun har været NGO-repræsen-
tant i UNAIDS’ bestyrelse.

LOKK skal styrke 
det faglige fællesskab
Som direktør i LOKK er Laura især op-
taget af at få skabt et godt og stærkt 
medlemsfællesskab, hvor faglighed og 
kvalitet er i fokus. Hun er stolt over 
at repræsentere krisecentrene, som 
siden 70’ern har været en hovedmotor 
i kampen mod vold, både fagligt, poli-
tisk og i forhold til samfundets forstå-
else af, hvad vold egentlig er. ”Det er 
en helt uvurderlig rolle, krisecentrene 
har spillet og fortsat spiller i dag”, si-
ger hun: ”Krisecentrenes stærke volds-
faglighed er groet frem med afsæt i de 
mange års praksis og en vilje til hele 
tiden at udvikle sig. Samtidig udfører 
krisecentrene jo også et kæmpe op-
lysningsarbejde, der er nødvendigt for 

at aftabuisere, opspore, bekæmpe og 
forebygge volden.”

Den indsats vil Laura gerne styrke, 
og hun ser LOKK som et forum for 
faglig udvikling og for den politiske 
interessevaretagelse, der skal sikre, 
at lovgivning og finansiering er både 
tidssvarende og tilstrækkelig: ”Jeg 
synes, der er et kæmpe behov for at få 
løftet krisecentersektoren højere op 
på den politiske dagsorden. Det er en 
samfundskritisk opgave, krisecentrene 
løser, men myndigheder og politikere 
har ofte et for snævert syn på krise-
centrenes indsats og på den hjælp, 
som voldsudsatte kvinder og børn har 
behov for”, siger Laura. 

Krisecentrenes indsats over for 
børn er glemt i lovgivningen
Den ambulante behandling og efter-
værnsindsatsen er to eksempler på, at 
krisecentrene er mere end blot et mid-
lertidigt tilbud om sikkerhed. Laura 
ser dog også et andet vigtigt tema, der 
kræver politisk opmærksomhed: De 
mange børn, der kommer med deres 
mor på krisecenter. 

”Der er jo næsten lige så mange børn, 
som der er kvinder på krisecentrene. 
Men de er ikke nævnt i den lovgiv-
ning, der dækker området, og der 
følger heller ikke finansiering med. 
Den takst, krisecentrene modtager, 
er den samme uanset om en kvinde 

kommer alene eller har tre børn med. 
Det er helt uholdbart”, siger Laura og 
fortsætter: ”Jeg ser meget gerne, at vi 
får en grundig snak med politikerne 
om, hvordan vi sikrer børn i volds-
udsatte familier den hjælp og støtte, 
de har brug for. I LOKK bliver det et 
af vores vigtigste fokusområder i det 
kommende år.”

Sammen mod vold
En ting, der særligt karakteriserer 
kvindekrisecentrenes virke, er de 
mange lokale, regionale og nationale 
samarbejder, de er gode til at etablere. 
”Jeg er imponeret over den evne, vo-
res medlemmer har til at samarbejde 
med myndigheder, virksomheder, fon-
de og andre organisationer i kampen 
mod vold. Det skal vi understøtte og 
udvikle i LOKK, og som landsorga-
nisation skal vi styrke alliancer og 
partnerskaber, så vi får endnu flere 
kræfter engageret. Det gælder alt fra 
boligselskaber til professionshøjskoler, 
fra virksomheder til interesseorgani-
sationer”, siger hun.

”Den opbakning, vi oplever i kampen 
mod vold, er i høj grad resultatet af 
kvindekrisecentrenes utrættelige ind-
sats for at skabe forståelse for volds-
udsatte kvinder og børns livsvilkår. 
Det er en indsats, jeg er utroligt stolt 
af at være en del af og ser frem til at 
styrke”, slutter Laura. 
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Donationer 

Gestuz
I 2022 indledte LOKK et samarbejde med tøjbran-
det Gestuz. Gestuz har designet en kollektion 
bestående af tre t-shirts, hvor overskuddet går til 
LOKKs arbejde for at bekæmpe vold mod kvinder 
og børn i nære relationer. Samarbejdet sker i 
kraft af kreativ direktør for Gestuz, Sanne Sehe-
steds personlige historie med vold i hjemmet. 
Læs interview med Sanne Sehested på side 10. 

The Body Shop
For andet år i træk stod LOKK og The Body Shop 
sammen i kampen mod vold. The Body Shop gen-
nemførte en No Black Friday-kampagne til fordel 
for LOKK og var dermed med til at skabe øget 
synlighed om voldens omfang og konsekvenser. 
Samtidig donerede The Body Shop generøst kam-
pagnens overskud til LOKKs generelle drift.

Femilet
Femilet donerede 15.429 trusser til kvinder på kri-
secentrene rundt om i Danmark. Donationen er 
et vigtig bidrag til kvinder, der i hast søger ly på 
krisecentrene uden tid og overskud til at pakke 
tøj og andre fornødenheder. 

Mary Fonden og Ole Kirk’s Fond
Siden 2008 har Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond og 
LOKK uddelt mere end 30.000 rygsække til børn, 
der kommer på krisecenter med deres mor. 
Rygsækkene indeholder bl.a. tøj, bøger og legetøj, 
og indholdet er tilpasset børnene i syv forskellige 
alderskategorier. I 2022 skabte Mary Fonden og 
Ole Kirk’s Fond glæde i 2.100 børns liv, da de hver 
modtog en rygsæk på et krisecenter i Danmark. 
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Henvendelser i 2022
Hvem henvender sig til LOKK?
De danske krisecentre gør god brug af LOKKs medlems-
service og tilbud. I 2022 var det nemlig flere end hver tredje 
henvendelse, der kom fra LOKKs medlemmer. Voldsudsatte 
kvinder udgjorde 12 pct. af henvendelserne, og lige så ofte 
ringede eller skrev kommuner til os for at få rådgivning.  
Politi og andre fagpersoner udgjorde også tilsammen i alt  
12 pct. af henvendelserne. 

Hvad handler henvendelserne om?
Hver tredje henvendelse, LOKK modtog i 2022, handlede 
om LOKKs medlemsservice. Den judiske og krisecenter- 
faglige rådgivning udgjorde tilsammen næsten halvdelen 
af det samlede antal henvendelser, mens administration 
og efterlysninger begge var emnet i hver 9 pct. af henven-
delserne. 

12%
Voldsudsat kvinde

2%
Rådgivning om donationer mv. 

33%
Henvendelser 
om LOKKs 
medlemsservice

24% 
Rådgivning om vold 
og krisecentre

24%
Juridisk 
rådgivning

9%
Administration

4%
Efterlysninger

4% Pressehenvendelser

39%
Krisecentre

6% Andre

6% Fagperson)

6%
Politi

9%
Virksomhed

10%
Privat person

12%
Kommune

Hvem 
henvender sig 

til LOKK?

Henvendelses-
oversigt

LOKK og The Body Shop har i en 
årrække arbejdet sammen i kampen 
mod vold mod kvinder. I 2022 novem-
ber kørte The Body Shop en kampagne 
i forbindelse med den årlige udsalgs-
dag Black Friday, som The Body Shop 
ikke tager del i. I stedet donerer 
virksomheden en del af overskuddet 
fra salget hele ugen til LOKK. Samtidig 
har The Body Shop i virksomhedens 
butikker landet over haft plakater og 
informationskort med oplysninger om 
volden, dens omfang og dens konse-
kvenser.

I LOKK er vi glade for samarbejdet 
med The Body Shop, der både er med 
til at synliggøre vold mod kvinder og 
til at styrke LOKKs indsats.

LOKK og 
The Body 
Shop 
– sammen 
mod vold
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Det danske tøjbrand Gestuz 
støtter LOKKs arbejde for 
voldsudsatte kvinder og børn.

INTERVIEW MED  
SANNE SEHESTED 
KREATIV DIREKTØR I GESTUZ

Sanne Sehested, som er kreativ direk-
tør i Gestuz, har designet en række 
t-shirts, som bliver solgt til fordel for 
LOKK. Sanne har selv mærket konse-
kvenserne af at vokse op med vold i 
hjemmet. 

I foråret 2022 indgik LOKK et samar-
bejde med designervirksomheden Ge-
stuz, som havde et ønske om at bidra-
ge til LOKKs arbejde for voldsudsatte 
kvinder og børn. Sanne Sehested, er 
nemlig selv vokset op i et hjem med 
en voldelig far, og det er derfor et 
emne, som står hende meget nært. 

“I det moment, at bilen kørte ind ind-
kørslen, så var freden ovre. Min søster 
kom op til mig eller omvendt, og så 
bad vi til, at han ikke gik amok. Når vi 
kunne høre, at det blev for voldsomt, 
løb vi ned i køkkenet for at redde 
vores mor”, fortæller Sanne. 

Sanne håber, at hun med sin personli-
ge historie kan hjælpe andre i sam-
me situation. Derfor mente hun og 
teamet i Gestuz, at LOKK var en oplagt 
organisation at støtte: “Vi valgte 

at støtte LOKKs arbejde for at være 
med til at nedbryde tabuet omkring 
partnervold. Og sætte fokus på, at det 
foregår i alle lag af samfundet.”

Sanne mener, at vi som samfund er på 
rette vej til at bryde med tabuet, og at 
organisationer som LOKK gør et vigtigt 
stykke arbejde for netop det: “Heldig-
vis kan vi se, at der er flere og flere, 
som henvender sig til krisecentrene. 
Fordi nu ved de, at vold ikke er noget, 
man skal leve med”, fortæller hun. 

Sanne mener, at det er særligt pro-
blematisk, at der hersker en idé om, 
at kvinder i voldelige forhold blot kan 
forlade det. “Spørgsmålet til min mor 
går altid på, ‘hvordan kunne du blive i 
det så længe? Hvorfor gik du ikke no-
get før?’ Det kunne vi ikke. Vi var ban-
ge for ham”, uddyber hun. På trods af 
sin fars handlinger, så elskede Sanne 
ham stadig: “Han var jo vores far. Et 
barns kærlighed til sine forældre kan 
overskygge selv de mest grusomme 
ting”, understreger hun. 

Da Sanne var 20 år gammel og flyttet 
hjemmefra, fik hendes mor endelig 
hjælp til at komme ud af ægteskabet. 
I den forbindelse oplevede Sannes 
mor selv at bo på kvindekrisecenter, 
og selvom det var kortvarigt, havde 

Fotos: Petra K
leis

 
Hjælpen er ikke så langt væk, som de fleste tror.  
Det vigtigste er, at vi får det belyst i endnu højere grad.”

det alligevel en stor betydning for 
moren, at hun fik hjælp: “Hjælpen er 
ikke så langt væk, som de fleste tror. 
Det vigtigste er, at vi får det belyst i 
endnu højere grad.” 

Hos LOKK er vi meget begejstrede for 
samarbejdet med Gestuz og Sannes 
mod til at fortælle åbent om sine 
personlige oplevelser. Som hun 
selv understreger, er det nemlig 
italesættelsen af partner-
vold, som er med til at 
nedbryde tabuet. Dét 
arbejder vi for i LOKK 
hver eneste dag – og 
derfor skal der lyde 
en kæmpe tak til 
Sanne og Gestuz 
for deres store 
bidrag i kampen 
mod vold. 

Gestuz’ t-shirts fås 
med forskellige 

motiver og findes i 
tre versioner.
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Nye tal og viden 
om omfanget af vold 

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 
udgav i juni 2022 nye tal om omfanget 
af Vold og overgreb i Danmark 2021. 
Undersøgelsen omfatter et repræsen-
tativt udsnit af den danske befolkning 
på 16 år og derover. 

Undersøgelsen viser, at antallet af 
kvinder, der udsættes for fysisk vold af 
en nuværende eller tidligere partner, 
er faldet: I 2021 var det 24.000 kvinder, 
der rapporterede fysisk partnervold, 
mens tallet i 2005 var 35.000. Det 
er en udvikling, vi ser på med stor 
glæde, for den viser, at kampen mod 
vold nytter. Undersøgelsen viser dog 
også en mindre stigning i antallet af 
kvinder – nemlig ca. hver tredje volds-
udsatte kvinde - der fortæller, at de er 
har været udsat for gentagen fysisk 
vold – dvs. over 10 gange. 

Som noget nyt har SIF spurgt til 
omfanget af den psykiske vold, og 
rapporten viser, at 112.000 kvinder 
i 2021 blev udsat for psykisk vold af 
en partner. De hyppigste former for 
psykisk partnervold er manipulation, 
nedværdigelse og kontrol. Det skal un-
derstreges, at tallene for psykisk part-
nervold er høje – angivelse af at have 
været udsat for én form for psykisk 
krænkelse tæller som psykisk vold i 
rapporten. Der afdækkes således ikke 
et mønster af strategier, som et mere 
retvisende tal burde.

Drab i familien 
– når børn bliver ofre
Partnerdrab har fået et vig-
tigt løft i den offentlige og 
politiske bevidsthed i 2022. 
Det skyldes ikke mindst Line 
Vaaben og Asser Hedegaard 
Thomsens bog En forudsigelig 
forbrydelse, der tager udgangs-
punkt i Thomsens undersøgelse 
af samtlige drab i Danmark i 
perioden 1992-2016. Thomsen 
viste, at der gennemsnitligt bliver 
begået 12 partnerdrab på kvinder 
hvert år – og dermed er nuværende 
og tidligere partnere de hyppigste 
gerningspersoner i kvindedrab. Også 
Politikens database over partnerdrab, 
som beskriver hvert partnerdrab, der 
sker i Danmark, har sat fokus på de 
uhyggeligt høje tal og den skræm-
mende tendens. 

Et særligt område blev belyst i en rap-
port, som Mai Heide Ottosen, VIVE, 
udgav i 2022: Drab i familien – når børn 
bliver ofre er en undersøgelse af drab 
på børn, begået af deres forældre 
og af drab, hvor børn oplever, at en 
forælder bliver dræbt af den anden 
forælder. Ottesen har kortlagt alle 
drab på børn i perioden 1986-2018, og 
alle sager i perioden 2009-2016, hvor 
børn har oplevet, at den ene forælder 
har dræbt den anden forælder. Hun 
viser, at der hvert år er ca. fem børn, 

der bliver dræbt af en af deres for-
ældre og fem børn, der oplever, at 
den ene forælder dræber den anden 
forælder. 

På baggrund af undersøgelsen har 
Ottesen og andre opfordret til, at 
børn bliver eksplicit inkluderet i en 
national handlingsplan til forebyg-
gelse af drab i nære relationer, samt 
at der etableres et landsdækkende 
beredskab, der kan træde til, når et 
barn oplever, at én forælder forvolder 
den anden forælders død.

I maj var LOKK vært ved en national 
konference om partnerdrab og vold i 
nære relationer. Konferencen, der blev 
afholdt i Fællessalen på Christians-
borg, blev afviklet med et program, 
der hurtigt fik alle pladser fyldt. 

Med konferencen ønskede LOKK at 
bidrage til den øgede opmærksomhed 
på kvindedrab, der begås af nuværen-
de eller tidligere partnere, og dels at 
sætte fokus på den partnervold, der 
opstår allerede under graviditeten. 

Konferencens hovedformål var derfor 
at skabe politisk og faglig opmærk-
somhed om behovet for en handlings-
plan mod partnervold og partnerdrab. 

Astrid Krag, daværende social- og 
ældreminister, åbnede konferencen 
efterfulgt af forskere, praktikere og 
en kvinde, der selv har været udsat 
for vold og stalking. Blandt de mange 
deltagere var bl.a. repræsentanter 
fra politikredse i hele Danmark samt 
fagprofessionelle, der er en særlig 

Konference om partnervold 
og partnerdrab

vigtig aktør i den tidlige, forebyggen-
de indsats. Konferencen sluttede med 
en paneldebat med deltagelse af Trine 
Torp, socialordfører, SF, Pernille Skip-
per, social- og ligestillingsordfører, EL, 
Christina Thorholm, socialordfører, 
R og Birgitte Vind, næstformand for 
ligestillingsudvalget, S.
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I 2022 kunne LOKK ansætte chefjurist 
Andrea Haugsted Jedrzejowska i en 
nyoprettet stilling med ansvar for 
LOKKs juridiske rådgivning. Funk-
tionen blev mulig takket være en 
gavmild donation fra Dreyers Fond. 
Andrea har en baggrund som jurist 
i Danish International Adoption og i 
Statsforvaltningen, og hun har et so-
lidt kendskab til mange af de juridiske 
områder, der er relevante for voldsud-
satte kvinder og børn. 

 
Det er vigtigt for mig, 
at kvinderne får  
den rådgivning,  
de har brug for.”

 
Det er en ekstremt sårbar gruppe børn, der ikke  
er tilstrækkeligt fokus på i lovgivningen.”

“Mine arbejdsopgaver består primært 
af at rådgive vores medlemmer om 
de konkrete problemstillinger, som 
en voldsudsat kvinde har. Det kan fx 
handle om sager i familieretshuset, i 
kommunen eller om kvindens op-
holdsgrundlag”, fortæller Andrea. 

Juridisk hjælp i komplekse sager
Når krisecentrene søger rådgivning 
hos Andrea, er det ofte om sager, hvor 
kvinderne har mødt langsommelig, 
dårlig eller uklar sagsbehandling og 
rådgivning hos myndighederne: “Det 
er vigtigt, at krisecentrene har adgang 
til en god juridisk rådgivning, så kvin-
dernes og børnenes rettigheder over-
holdes i de komplekse udfordringer, 
de står med. Jeg giver dem den hjælp 
og sparring, der er brug for, og på den 
måde hjælper LOKK kvinderne og det 
faglige personale på krisecentrene 
videre i dialogen med kommuner, 
familieretshuset og andre myndighe-
der”, forklarer Andrea. 

Interessen for LOKKs juridiske rådgiv-
ning er stor, og det nye år skal Andrea 
være med til at afvikle en række 
webinarer for medlemmerne om for-
skellige juridiske temaer. Formålet er 
at nå endnu længere ud med konkret 

viden om de udfordringer, der typisk 
bremser voldsudsatte kvinder i at få 
den hjælp, de har brug for. 

Børn i fokus
Andrea har et særligt fokus på børn, 
der opholder sig på krisecentre med 
deres mødre: ”Det er en ekstremt sår-
bar gruppe børn, der ikke er tilstræk-
keligt fokus på i lovgivningen, men 
som personalet på krisecentrene gør 
en kæmpe indsats for. Jeg kunne godt 
tænkte mig at få tydeligere rammer 
i serviceloven og i tilsynsloven, så 
krisecentrene får et stærkere formelt 
fundament for netop dén indsats.” 
Andrea peger på, at der bor lige så 
mange børn som kvinder på krisecen-
trene, men børnene betragtes formelt 
set af myndighederne som ’medføl-
gende’, og har derfor ikke i samme 
omfang som kvinderne selvstændige 
rettigheder efter servicelovens § 109 
ift. socialfaglig rådgivning og psy-
kologbehandling. Derfor er krise-
centrene ofte nødt til at få knappe 
ressourcer til at række langt og sikre, 
at børnene ikke efterlades i skyggen af 
den vold, moren er udsat for. 

“Vi skal ikke bare se børn som ’med-
følgende’ - de er selvstændige indivi-

INTERVIEW MED 
CHEFJURIST 
ANDREA HAUGSTED 
JEDRZEJOWSKA

der, og de har deres egne udfordringer 
og behov, som krisecentrene er rigtig 
godt klædt på til at håndtere og har 
en kæmpe erfaring med. Men både 
politisk og forvaltningsmæssigt bør 
der tages et langt større ansvar for 
det, end det er tilfældet i dag”, siger 
Andrea. 

Større viden om vold
I sin rådgivning til kvinder og krise-
centre ser Andrea også, at der stadig 
mangler viden om partnervold uden 
for krisecentrene hos de myndighe-
der, kvinderne har kontakt med. Hun 
oplever fx, at det kan være vanskeligt 
for kvinderne at få forståelse for deres 
særlige situation og deres udfordrin-
ger i dialogen med myndighederne, 
og at lovgivningen ofte ikke rummer 
deres situation, fordi den falder uden-
for normen. 

Andrea håber, at kvinderne, hun råd-
giver, går videre med rankere ryg – og 
med krisecentrenes medarbejdere tæt 
på – i dialogen med myndighederne. 
”Det er vigtigt for mig, at kvinderne 
får den rådgivning, de har brug for, så 
de står stærkere i dialogen med myn-
dighederne”, slutter Andrea. 

Po
rt

ræ
tf

ot
o:

 D
on

er
et

 a
f 

fo
to

gr
af

 L
in

a 
A

h
n

off

LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre14 Årsberetning 2022 15



Trygge Rammer 
– et projekt om sikkerhed på krisecentrene 

Sikkerhed er en helt central udfor-
dring for alle kvindekrisecentre. 
Kvinder og børn – og personalet på 
krisecentrene – har brug for at kunne 
opholde sig trygt og uden bekymring 
for, at voldsudøvere kan opsøge kvin-
den. Det er en opgave, der både kræ-
ver faglig indsigt, tid og ressourcer. 

I 2022 etablerede LOKK derfor et sam- 
arbejde om projektet Trygge Rammer  
med sikkerhedsfirmaet CERTA Intel- 
ligence & Security med støtte fra 
TrygFonden. Projektet har til formål 

at give krisecentrene et eksternt, 
professionelt blik på sikkerheden og 
komme med værktøjer og anbefalin-
ger til, hvordan den fysiske og digitale 
sikkerhed kan styrkes på det enkelte 
krisecenter. 

CERTA har derfor lavet en afdækning 
af, hvordan krisecentrene arbejder 
med sikkerheden for at have et afsæt 
for at styrke sikkerhedsarbejdet på 
tværs af sektoren. På baggrund af 
undersøgelsen har CERTA udviklet et 
risikovurderingsværktøj, der hjæl-

per krisecentrenes personale med at 
vurdere og evaluere på både de fysiske 
foranstaltninger, procedurer og den 
adfærd, som indgår i sikkerhedsarbej-
det. Sammen med risikovurderings-
værktøjet er der desuden udviklet et 
e-læringskursus, så alle krisecentre 
kan få gavn af den viden, der er kom-
met ud af projektet. 

I et samarbejde med DGI (Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger) har 
LOKK sat fokus på at styrke mødres og 
børns trivsel gennem leg og bevægel-
se på krisecentre på Sjælland og Lol-
land-Falster. Projektet, der har navnet 
Mig og Min Mor - Løft af den mentale og 
fysiske sundhed for kvinder og børn på 
kvindekrisecenter, er støttet at Novo 
Nordisk Fonden. 

Formålet med projektet er at give 
krisecentrenes personale viden og 
værktøjer til at løfte den mentale og 
fysiske trivsel blandt kvinder og børn 
gennem leg og bevægelse. 

I projektet uddannes krisecentrenes 
medarbejdere - især det børnefaglige 
personale - i et DGI-certificeret forløb, 
hvor de får ny viden og konkrete 
metoder til at inkorporere leg og 
bevægelse i hverdagen. Uddannelsen 
strækker sig over et forløb på tre fag-
lige moduler og to såkaldte legebesøg, 
hvor DGI underviser i, hvordan meto-
derne kan bruges i praksis med børn 
og kvinder på krisecenteret. 

Projektet er blevet godt modtaget på 
krisecentrene, der særligt fremhæver, 
at de fysiske aktiviteter ofte fungerer 
som et tiltrængt frirum til mor og 

Mig og Min Mor 
– bedre trivsel med leg og bevægelse 

barn, hvor glæde og grin er i højsæ-
det. Det giver overskud i en hverdag 
der ofte er fyldt af bekymringer, og 
mange vanskelige beslutninger. 

Ved årsskiftet har seks krisecentre 
opnået certificering, og yderligere ni 
krisecentre følger i starten af det nye 
år. Der er knyttet ekstern evaluering 
til projektet, der forventes afsluttet i 
midten af 2023. LOKK er i dialog med 
Novo Nordisk Fonden og DGI om en 
ny projektperiode, hvor også krisecen-
tre i resten af landet kan få mulighed 
for certificering.
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Udvalgte aktiviteter i 2022

Webinar om den krisecenterfaglige 
erklæring til Udlændingestyrelsen
I efteråret 2022 afholdt LOKK et webinar om krisecentrenes 
samarbejde med Udlændingestyrelsen med særligt fokus 
på den krisecenterfaglige erklæring. Den krisecenterfaglige 
erklæring er krisecentrenes faglige dokumentation af den 
enkelte kvindes situation og voldsudsathed, og den indgår i 
Udlændingestyrelsens sagsbehandling i sager, hvor de juridi-
ske forudsætninger for kvinders opholdsgrundlag kan være 
ændret af, at de har ophold på et krisecenter – og dermed 
ikke bor sammen med ægtefællen/samleveren. På webinaret 
blev erklæringens format og formål gennemgået, og Udlæn-
dingestyrelsen deltog desuden med et oplæg om brugen af 
erklæringen, og hvordan den indgår i styrelsens arbejde. 

LOKKs Kontaktpersonseminar
LOKKs årlige kontaktpersonseminar fandt sted  
i november 2022. Det er et seminar for de  
medarbejdere på krisecentrene, der sikrer, at 
kvinder og børn får den hjælp fra kommunale  
og andre myndigheder, de har brug for og ret  
til. På seminaret deltog oplægsholdere fra Exit- 
cirklen, Bydelsmødrene, Dansk Flygtningehjælp 
og DFUNK. Der var også bidrag fra kvinder, der 
fortalte om at have været udsat for æresrela-
teret vold og genopdragelsesrejser. Desuden 
deltog konsulenter fra LOKK samt Maja Haug 
fra Frederiksværk Krisecenter i en drøftelse med 
seminarets deltagere om den krisecenterfaglige 
erklæring til Udlændingestyrelsen.

LOKK fyldte 35 år
Den 17. oktober 2022 fyldte LOKK 35 år. 
Siden 1987 har kvindekrisecentrene stået 
sammen i LOKK om at skabe bedre vilkår 
for voldsudsatte kvinder og børn og om 
at synliggøre og forebygge volden. LOKK 
har skabe øget politisk bevågenhed og 
prioritering af krisecentrenes arbejde, 
der i dag fungerer professionelt med 
faguddannet personale og med dygtige 
og engagerede frivillige. Det er et arbej-
de, vi fortsætter sammen med de mange 
gode kræfter, der arbejder for det samme 
formål. Tak for støtten til os og til den 
vigtige sag gennem årene!

Webinar om projekt 
Trygge Rammer
I sensommeren 2022 afholdt LOKK et 
webinar om projektet Trygge Ram-
mer, hvor viden og værktøjer, der er 
udviklet i forbindelse med projektet, 
blev præsenteret. Dels blev CERTAs 
kortlægning af sikkerhedsudfordrin-
gerne på krisecentrene gennemgået, 
og dels blev webinarets deltagere 
introduceret til brugen af risiko-
vurderingsværktøjet, som CERTA 
har udviklet på baggrund af under-
søgelsen på krisecentrene. 

Landsmøde 
LOKKs landsmøde fandt sted d.  
30. september – 1. oktober i Vejle, 
hvor LOKKs medlemmer var sam-
let til et program med fokus på 
udviklingen af foreningens interne 
samarbejde mellem medlemmer, 
bestyrelse og sekretariat. Også kri-
secentrenes arbejde med sikkerhed 
var på dagsordenen. Landsmødet 
sluttede med et besøg af daværende 
ligestillingsminister Trine Bramsen. 

LOKKS Børneseminar
I oktober 2022 afholdt LOKK det årlige børnesemi-
nar for krisecentrenes børnefaglige medarbejdere. 
Seminaret, der havde fokus på børn med eksplosiv 
adfærd, er et fagligt arrangement, hvor deltager-
ne har mulighed for sparring med kolleger og for 
at dele eller få ny viden inden for børneområdet. 
Arbejdet med børn, der opholder sig sammen med 
deres mor på et krisecenter, er omfattende og ofte 
af afgørende betydning for børnenes mulighe-
der for at komme gennem volden uden alvorlige 
traumer. Tal fra Danmarks Statistik viser således, 
at der 2021 var 2.254 børn indskrevet på danske 
krisecentre sammen med deres mor.
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LOKKs indtægter 2022 Julehjælp fra Oak Foundation
Oak Foundation støtter initiativer, der har til formål at hjælpe 
familier, der har været udsat for vold, overgreb og andre former for 
krænkelser. Det har også i 2022 været en stor hjælp for LOKK – og i 
år også i forbindelse med julen, hvor Oak Foundation gav julehjælp 
til krisecentre over hele landet. Krisecentrene fik midler til at holde 
julearrangementer for kvinder, børn og pårørende med julemad og 
julegaver. Det var med til at skabe en god og tryg jul i en tid, der er 
ekstra svær for de mange familier, der holdt jul på krisecentrene. 

LOKK modtog også i 2022 omfattende støtte fra 
fonde, virksomheder og privatpersoner, der sik-
rede foreningens drift og virke, idet LOKK ikke 
modtager driftsstøtte eller anden finansiering 
fra offentlig side.

Oak Foundation har i en årrække understøttet 
LOKKs indsats og udvikling med flere langsigte-
de bevillinger. Også i 2022 var det således Oak 
Foundation, der bidrog med en væsentlig del af 
foreningens samlede indtægt. Herudover har en 
række andre fonde gennem projektfinansiering 
sikret LOKKs faglige og politiske aktiviteter til 
fordel for voldsudsatte kvinder og børn samt 
kvindekrisecenter i hele Danmark. Det gælder i 
særlig grad Novo Nordisk Fonden, Tryg Fonden, 
Dreyers Fond samt Hoffman og Husmans Fond. 

Virksomheder bidrog også med betydelig støtte 
til LOKK, der i 2022 modtog midler til drift fra bl.a. 
The Body Shop, DK Company, og Heimstaden. 

Disse og mange andre bidragydere har gavmildt 
udgjort det økonomiske fundament for LOKK i 2022.

 Tusinde tak for den 
fantastiske donation 

til Kvindehusets 
kvinder og børn.”

Om LOKK
LOKK arbejder for at forhindre vold 
mod kvinder og børn og har siden 
1987 været samlende aktør og talerør 
for kvindekrisecentrene. Vi repræsen-
terer størstedelen af kvindekrisecentre 
i Danmark, deres 500 ansatte og flere 
end 1.500 frivillige på tværs af hele 
Danmark. 

LOKKs 
indtægter 

2022
Frie midler  

fra projekter  
og fonde

8%

Donationer  
og gaver

7%

Kontingenter

8%

Deltagerbetaling,  
div. arrangementer

8%

Andre  
indtægter

1% Projekt- og 
udviklingsmidler

68%

 
Midlerne fra 
OAK faldt på et 
kærkomment 
tidspunkt. Vi fik 
mulighed for 
at fejre julen 
sammen med 
kvinderne, og 
trods et ophold 
på et krisecenter 
fik kvinderne 
muligheden for 
at blive set og 
fejret.”

 
Vi fik en dejlig jul med alt hvad der høre sig til; julegaver til kvinder og børn, julefest med god mad, sodavand og knas.”

Vi er en koordinerende, faglig og 
landspolitisk aktør, der samler 
non-profit kvindekrisecentre uanset 
størrelse og placering. LOKK er bin-
deled mellem det politiske system og 
kvindekrisecentrene, og fungerer som 
et videnscenter og som sparringspart-
ner for politikere, myndigheder og 
andre aktører. 

Vi sikrer en fælles og konsistent ad-
gang til krisecentrene og løfter i tæt 
samarbejde med de lokale krisecentre 
kvaliteten på voldsområdet til gavn 
for voldsudsatte kvinder og deres 
børn.
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Stor tak for den flotte 

donation, som blev brugt til 

at købe julegaver til kvinder 

og børn - og kalendergaver 

til børnenes julesokker samt 

juleknas og julepynt.”

 
Donationen fra jer 

gjorde det muligt at give 

kvinderne og børnene en 

dejlig jul med forkælelse. 

Af hjertet tak for det.”

 
Vi bad mødrene om 

gaveønsker til deres 

børn. Hvert enkelt barn 

har fået lige præcist det 

de ønskede sig. Det var 

en skøn aften!”
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LOKKs bestyrelse 2022

Karin Gaardsted
Bestyrelsesformand, 
politiker

Susanne Dahl
Bestyrelsesmedlem,  
generalsekretær i UNICEF

Sanne Kjær
Bestyrelsesmedlem,  
kundedirektør i KAB

Katrine Nordbjærg
Bestyrelsesmedlem, 
forstander på Kvindehjemmet 
i København

Ingrid Funch Jørgensen
Bestyrelsesmedlem, leder af 
Bornholms Krisecenter

Karen-Inger Thorsen
Næstformand

Bente Dalsbæk
Bestyrelsesmedlem, 
strategisk rådgiver, 
moderator og professionelt 
bestyrelsesmedlem

Karin Houmann 
Bestyrelsesmedlem, 
leder af Holstebro Krisecenter

Trine Hørdum Grünberger
Bestyrelsesmedlem,  
bestyrelsesformand i Vikon 
Danmark A/S og Liva

Portrætfotos: Doneret af fotograf Stine Heilmann

Handleplan mod 
partnervold og 
partnerdrab
I januar 2022 indkaldte SF og Enhedsli-
sten Ligestillingsministeren til samråd 
og efterlyste en tværgående national 
handlingsplan, som LOKK og andre ak-
tører længe har efterspurgt. Baggrun-
den var bl.a. ny viden om omfanget 
af partnerdrab: Drab på kvinder begås 
langt overvejende af nuværende eller 
tidligere partnere. Det giver en række 
muligheder for at identificere og fore-
bygge vold og krænkelser, der ofte går 
forud for drabene. 

Derfor har LOKK lagt vægt på at en 
handlingsplan mod partnervold og 
partnerdrab ikke blot fokuserer på 
drabene men på volden i sin helhed. 
Partnerdrab er voldens ekstrem. 
Derfor er det vigtigt, at vi søger at 
forebygge alle voldens facetter, og 
ikke kun sætter ind dér, hvor liv går 
tabt. En handlingsplan for partner-
drab derfor også fokusere på vold i 
nære relationer som helhed. 

Volden koster liv 
og den koster penge
Volden i sine mange former trækker 
lange personlige, men også økono-
miske omkostninger med sig, vi som 
samfund skal bære. Omkostninger, 
der er relateret til fx psykologhjælp, 
utallige retssager, krisecenterophold, 

tabt arbejdskraft, sygemeldinger og 
fravær fra arbejdsmarkedet, afbrudte 
uddannelser og alvorlig mistrivsel 
blandt børn og unge i voldsudsatte 
familier. 

Hvert år bliver 12 kvinder dræbt af de-
res nuværende eller tidligere partner. 
Titusindvis af kvinder lever i samtidig 
i voldelige forhold, og nogle af dem er 
i risiko for at eskalere til livstruende 
vold og drab. Det er et samfundsan-
svar at forebygge og bekæmpe part-
nervold og partnerdrab. Og det er et 
ansvar, vi som samfund ikke kan sidde 
overhørig. For det er ikke en opgave, 
der løser sig selv, og det må aldrig 
være en opgave, som hører privatlivet 
til. 

En national indsats, 
der lader vente på sig
I juni kom den daværende ligestil-
lingsminister, Trine Bramsen, med 
et udspil til en handlingsplan med 
fokus på bl.a. tidlig opsporing, en 
tidlig indsats allerede i graviditeten 
og på børnene. Handlingsplanen har 
derudover en række andre elementer, 
som LOKK hilser velkomment, bl.a.: 
skærpet underretningspligt ved for-
modning om, at børn overværer vold i 
hjemmet, hjælp til børn og pårørende, 

fokus på voldsudøver, opkvalifice-
ring af sundhedspersonale og styrket 
indsats overfor voldsudsatte. Udspillet 
blev godt modtaget – også af LOKK. 

Med folketingsvalget og en ny rege-
ring blev arbejdet med handlings-
plan-udspillet sat i stå, og ved årets 
udgang ventede vi derfor stadig på 
et sammenhængende udspil om en 
fornyet, forstærket og sammenhæn-
gende indsats mod partnervold og 
partnerdrab. 

Den nye SMV-regering har i sit rege-
ringsgrundlag formuleret ambitiøse 
planer om indsatsen. Den vil nemlig 
”igangsætte en national indsats mod 
partnervold og partnerdrab. Det kræ-
ver en holdningsændring til volden, 
nye redskaber hos vores myndigheder, 
bedre samarbejde og en systematisk 
opfølgning på partnerdrab.” LOKK 
vil følge og søge indflydelse på den 
regeringens initiativer, og arbejde 
målrettet for, at den nationale indsats 
får en solid og meget tiltrængt effekt i 
kampen mod volden. 
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Tak! Vi er taknemmelige for al den støtte,
 LOKK har modtaget. 

Ethvert bidrag er med til at hjælpe en voldsudsat 
kvinde og hendes eventuelle børn videre til en tryg 

fremtid uden vold. 

En særlig tak til:
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Arbejdsmarkedets Feriefond 

BROEN Danmark 
DGI 

DK Company
Dreyers Fond

Dyrenes Beskyttelse
Femilet

Fødevarebanken 
Gestuz

Heimstaden
Hoffmann og Husmans Fond

Kelsen Group
Mary Fonden

Novo Nordisk Fonden 
Oak Foundation Denmark

Offerfonden
Ole Kirk’s Fond 
The Body Shop

TrygFonden
 

LOKKs støttemedlemmer
Alle private donationer og testamenteringer

Følg os: 

www.lokk.dk 

@lokk.dk 
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