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LOKK har endnu en gang haft et år med store opgaver og 
udfordringer i vores arbejde for at synliggøre, forebyg-
ge, afbøde og eliminere den vold, som kvinder og børn til 
stadighed udsættes for.

Vi har i løbet af året haft fl ere store arrangementer og 
begivenheder. 

Vi har afholdt konferencen Nordiske Kvinder Mod Vold, 
hvor 230 kvinder fra hele Norden gæstede Danmark. 
Temaet var ”Fra Græsrødder til Professionelle – i arbej-
det med vold mod kvinder og børn”. Der blev sat fokus 
på, hvordan kvindekrisecentrene opstod, og på hvordan 
ansatte og frivillige kan berige hinanden i det fremtidige 
arbejde. Det er en tilbagevendende begivenhed, at der 
blandt de nordiske aktører er mulighed for at udveksle 
viden, forskning og erfaring i arbejdet med og for de 
voldsudsatte kvinder og børn. Protektor for LOKK, Hen-
des Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, åbnede kon-
ferencen. Det gav en særlig pressemæssig bevågenhed. 
Vi værdsætter og påskønner den opmærksomhed og 
blåstempling, som Kronprinsessens seriøse arbejde for 
voldsudsatte kvinder og børn giver. Vi ser frem til den 
næste konference i Island.

Af andre store begivenheder kan nævnes lanceringen 
af fi lm og dilemmaspil, der sætter fokus på kærestevold 
blandt unge (www.hjerteogsmerte.dk). Statens Insti-
tut for Folkesundhed har i en rapport tydeliggjort hvor 
mange unge, der udsættes for vold fra deres kæreste. 
Et problem, som desværre kan forekomme helt ned til 12 
års alderen.

LOKK har i løbet af 2009 åbnet to nye elektroniske brev-
kasser. Den ene retter sig mod unge med etnisk minori-
tetsbaggrund, som udsættes for æresrelaterede konfl ik-
ter. Den anden brevkasse er for kvinder, der er udsat for 
vold. De har hermed fået endnu en mulighed for at kunne 
modtage rådgivning i forhold til deres situation. Begge 
brevkasser bliver, som al anden rådgivning i LOKK, vare-
taget af fagprofessionelt personale.  

Internt i LOKK har vi gennem et par år arbejdet på at 
revidere vores vedtægter med det formål at gøre dem 
mere moderne og tidssvarende. Arbejdet blev afslut-
tet i 2009, så generalforsamlingen i marts måned kunne 
vedtage både nye vedtægter og en ny forretningsorden. 
Det er nu blevet muligt at optage andre non-profi t orga-
nisationer og tilbud som medlemmer af LOKK, hvis deres 
hovedopgave er at stoppe mænds vold mod kvinder. Vi 
har allerede i 2009 modtaget nye medlemmer af organi-
sationen. 

Vedtægtsændringerne betyder også, at LOKKs bestyrel-
se fremover kan have eksterne medlemmer. Vi ser frem 
til, at bestyrelsen bliver beriget med udefrakommende 
viden og inspiration til arbejdet.   

LOKK vil i de kommende år arbejde på at få skabt en 
grundpakke med det formål at tilbyde kvinder og børn, 
der har behovet, et trefaset forløb på et kvindekrise-
center: Indslusning, selve opholdet og udslusning/
efterværn. I grundpakken skal der også indgå temaer 
som beskyttelse, sikkerhed, rådgivning og behandling.  
Kvindekrisecentrene, hvoraf nogle har fungeret i over 30 
år, er forskellige af opbygning, organisering og i deres 
metodiske tilgange til arbejdet. Det ser vi som en stor 

Forord
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styrke og modenhed. Samtidig har kvindekrisecentrene 
en del fællestræk, hvorfor en fælles grundydelse, som er 
dækkende for samtlige kvindekrisecentre og som sam-
tidig er sikret lovmæssigt, vil skabe ro og en bedre gro-
bund for den fortsatte faglige udvikling af vores tilbud.

På det nationale plan forholder det sig sådan, at regerin-
gen har fremsat to nationale handlingsplaner til bekæm-
pelse af mænds vold mod kvinder og børn. Den sidste 
handlingsplan, som udløb i 2008, skal afl øses af en na-
tional strategiplan. LOKK venter spændt på, hvornår den 
kommer, og hvad den kommer til at indeholde. Vi håber, 
at regeringen vil fastholde og uddybe nogle af de gode 
initiativer, som var i handlingsplanerne, så kvindekrise-
centrenes og LOKKs arbejde kan fortsætte.

LOKK modtager en stor opbakning fra ministerier og 
kommuner samt fra forskellige fonde. Det er en uvurder-
lig hjælp i forhold til at sikre det fortsatte gode faglige 
arbejde, såvel i medlemsorganisationernes daglige vir-
ke, som i bestyrelse og sekretariat. Vi vil gerne benytte 
lejligheden til at takke for den store imødekommenhed 
og forståelse, vi møder i forhold til de kvinder og børn, vi 
arbejder for.

LOKK glæder sig til at tage hul på et nyt år med mange 
nye og spændende udfordringer. Vi glæder os til at fort-
sætte det gode arbejde og det gode samarbejde med de 
mange gode kræfter, der sammen med os arbejder på at 
synliggøre, forebygge, afbøde og eliminere mænds og 
andre familiemedlemmers vold mod kvinder og børn.

Birgit Søderberg 
Formand    

LOKKs formand 
Birgit Søderberg
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Bestyrelsen
Ved generalforsamlingen i foråret 2009 blev bestyrel-
sen enstemmigt genvalgt med applaus. Der blev valgt to 
nye suppleanter. Bestyrelsen, der fortsat har formand 
Birgit Søderberg, består i dag af tre krisecenterledere, 
en børnepædagog og tre frivillige. Herudover er der 
ved årsskiftet to suppleanter, som begge er frivillige. 
Et medlem, Susanne Bidstrup, ophørte på krisecentret, 
hvorfor hun ligeledes udgik af bestyrelsen. Nærmere 
oplysninger fi ndes på side 30. Bestyrelsen har haft mere 
arbejdsro og rutine end i det første år og har derved i 
højere grad kunnet præge arbejdet og holdningerne i 
LOKK.

Vedtægter
På generalforsamlingen i marts 2009 blev nye og mere 
tidssvarende vedtægter godkendt. Ændringerne inde-
bærer blandt andet, at andre non-profi t tilbud, hvis ho-
vedopgave er at stoppe mænds vold mod kvinder, kan 
blive medlemmer. Desuden kan man fremover blive støt-
temedlem af LOKK. En anden væsentlig ændring er, at 
LOKKs bestyrelse fremover kan have eksterne medlem-
mer. LOKKs vedtægter skulle tidligere på grund af ferie-
huset Laurine godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. 
Denne godkendelse er overgået til By- og Landskabssty-
relsen. Godkendelsen af vedtægterne kom i begyndel-
sen af 2010. 

Protektorat 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary tiltrådte 
som protektor for LOKK i foråret 2009. Det er en stor 
glæde og har stor betydning for såvel organisationen 
som for kvinderne på krisecentrene, at Kronprinsessen 
har fokus på vold mod kvinder og børn. Foruden besøg 
på nogle af krisecentrene glædede Kronprinsessen os 
med at deltage ved LOKKs premiere på fi lmen om kæ-
restevold den 27. maj. Endvidere deltog Kronprinses-
sen ved åbningen af konferencen Nordiske Kvinder Mod 
Vold den 3. september i Bella Centret. 

Videns- og udviklingsgrupper
For at brede arbejdet i LOKK ud og for at arbejdet kan 
afspejle kvindekrisecentrenes holdning, bliver der hvert 
år på generalforsamlingen nedsat nogle faglige videns- 
og udviklingsgrupper (tidligere ”arbejdsgrupper”). De 
arbejder alle med udviklingsopgaver ud fra selvstæn-
dige kommissorier. Generalforsamlingen i 2009 nedsatte 
fem grupper: Internetgruppen, Etikgruppen, Børnegrup-
pen, Statistikgruppen og Hotlinegruppen. Grupperne og 
deres opgaver er beskrevet i oversigten side 9. Medlem-
merne af videns- og udviklingsgrupperne fremgår af side 
30. 

I efteråret nedsatte bestyrelsen en ad hoc gruppe, som 
arbejder med at skabe en ”grundpakke”, der beskriver et 
trefaset forløb med indslusning, ophold og udslusning, 
når en kvinde og hendes børn kommer på et kvindekri-
secenter. Samtidig skal kvindekrisecentrenes individua-
litet omkring organisering og metodeanvendelse dog 
bevares. Grundydelsen skal endvidere tydeliggøre, at 
den voldsudsatte kvinde har ret til beskyttelse og sik-
kerhed, samt rådgivning og behandling såvel under som 
efter opholdet på kvindekrisecentret. Dette arbejde vil 
fortsætte i 2010.

Organisation

I 2009 fi k LOKK nye vedtægter. Nu kan andre 
non-profi t organisationer og tilbud også optages 
som medlemmer. Det afgørende er målet om at 
bekæmpe mænds vold mod kvinder og børn. Et 
andet afgørende nybrud var, at Hendes Kongelige 
Højhed Kronprinsesse Mary tiltrådte som protek-
tor for LOKK.
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Videns- og udviklingsgrupper

Børnegruppen

Statistikgruppen

Etikgruppen

Intranetgruppen 

Hotlinegruppen

Opgave

Undersøger og beskriver børns juridiske rettigheder i for-
bindelse med samværs- og straffesager i sammenligning 
med andre skandinaviske lande samt er sparringspartner til 
bestyrelse og sekretariat i forhold til opgaver af børnefag-
lig karakterer

Samarbejder med Servicestyrelsen om udvikling og ud-
givelse af LOKKs årlige voksen- og børnestatistik

Fremkomme med diskussionsoplæg i forhold til spørgs-
målet om etisk råd kontra etisk forum for LOKK

Styregruppe for udvikling af LOKKs portalløsning med in-
tranet. Projektet er fi nansieret af TrygFonden og udarbej-
des i samarbejde med IT-fi rmaet Time2web

Driver i samarbejde LOKKs hotline for voldsramte kvinder, 
der svarer døgnet rundt

Ny portalløsning med intranet
Med en bevilling fra TrygFonden har det været muligt for 
LOKK at etablere en ny portalløsning med intranet. Pro-
jektet blev påbegyndt i 2008 i samarbejde med IT-fi rma-
et Easy2net. I løbet af forsommeren 2009 måtte LOKK 
desværre konstatere, at Easy2net ikke kunne levere 
produktet som aftalt. Derfor blev samarbejdet afbrudt, 
og der blev i stedet indgået en aftale med IT-fi rmaet 
Time2web som ny leverandør. Den nye portalløsning er 
kommet på plads i løbet af efteråret 2009. Med intra-

nettet er der skabt langt bedre rammer for den interne 
kommunikation mellem LOKK og krisecentrene. Der er 
nu mulighed for at lave tværgående projektgrupper, dele 
dokumenter og søge oplysninger om det enkelte krise-
center eller LOKK som organisation. Med den nye por-
talløsning er der også skabt en forbedret hjemmeside, 
der blandt andet rummer et klikbart kort over kvinde-
krisecentrene og en særlig side for kvinder, der er udsat 
for vold og deres pårørende. 



OrganisationMedlemmer pr. 31/12-2009

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

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
Medusa - Et liv uden vold, Holbæk
Nakskov Krisecenter, Nakskov
Næstved Krisecenter, Næstved
Ringsted Krisecenter, Ringsted
Roskilde Kvindekrisecenter, Roskilde

Region Hovedstaden
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

LOKK årsrapport 200910
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Nye medlemmer af LOKK
Kvindekrisecentrene arbejder først og fremmest med at 
synliggøre, stoppe og afhjælpe følgerne af mænds vold 
mod kvinder og børn. I løbet af efteråret blev endnu et 
kvindekrisecenter medlem af LOKK, nemlig Sønderborg 
Kvinde- og Krisecenter. Endvidere blev Rådgivningscen-
tret Medusa – Et liv uden vold i Holbæk i efteråret med-
lem af LOKK. Der var ved udgangen af 2009 41 medlem-
mer. 2.000 kvinder og det samme antal børn tog ophold 
på krisecentrene. 

Voldsudsatte kvinder søger i stigende omfang hjælp am-
bulant, enten ved fremmøde eller pr. telefon, på landets 
kvindekrisecentre. Endvidere har de mulighed for at be-
nytte LOKKs Hotline og, som noget nyt, den elektroniske 
brevkasse, som begge besvares af faguddannet perso-
nale på to af landets kvindekrisecentre.

Samarbejde
Kvindekrisecentrene har generelt et godt samarbejde 
med både beliggenhedskommunerne og kvindernes op-
holdskommuner. Det kan dog mærkes, at kommunerne 
på grund af trængt økonomi, har været nødt til at stram-
me op i forhold til hvilke ydelser, de kan bevilge. Blandt 

andet kan kvinderne ofte først få kontante ydelser, når 
de er separeret, ligesom udvisningstruede kvinder of-
test ingen ydelser får. Flere kommuner er ophørt med at 
bevilge tolkebistand til de kvinder, der ikke taler dansk. 
Samtidig skal kvindekrisecentrene i visse tilfælde bruge 
mange ressourcer på at skaffe den takstmæssige beta-
ling for kvindernes ophold. Det er ressourcer, som går 
fra arbejdet med kerneydelsen.   

Samarbejdet mellem kvindekrisecentrene og politiet har 
udviklet sig positivt over årene. Politiet henviser ofte 
kvinder til krisecentrene, ligesom de træder til ved fare-
truende situationer. Imidlertid må nogle politikredse på 
grund af ressourcemangel melde fra, for eksempel i for-
hold til at tage med kvinden til hendes hjem for at hente 
personlige ejendele.

Den kommunale ordning, med psykologtilbud til alle børn 
samt familierådgivning til alle kvinder med børn, har nu 
fungeret i et helt kalenderår. Det må konstateres, at ord-
ningen forvaltes forskelligt i forhold til det enkelte kvin-
dekrisecenter. Enkelte kommuner har endnu ikke etab-
leret dette tilbud. Servicestyrelsen evaluerer ordningen 
med familierådgivning, hvor en rapport ventes i 2010.

LOKKs statistikker
Siden 1999 har LOKK udgivet statistikker om kvinder og 
børn, der opholder sig på kvindekrisecentrene. Det er 
krisecentermedarbejdere, der indhenter data via spør-
geskemaer, som bliver analyseret og formidlet i samar-
bejde med Servicestyrelsen. Statistikkerne har ofte stor 
mediebevågenhed, da de giver en pejling om, hvordan 
kvinder og børn, der er udsat for vold i hjemmet, har det.

På grund af tekniske problemer udkom årsstatistikkerne 
2008 først i juli måned. Statistikkerne synliggør vilkåre-
ne og omfanget af volden for de kvinder, som kommer på 

Kvindekrisecentrene 

2.000 kvinder og det samme antal børn tog i 2009 
ophold på kvindekrisecentrene. Her har det i det 
forløbende år været en stor udfordring at sikre 
det økonomiske grundlag for de voldsudsatte 
kvinder og børn. LOKKs statistikker har endnu en-
gang bidraget med ny viden om de voldsudsatte. 
Senest med fokus på kvindernes sociale netværk 
og børnenes hverdagsliv. 
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krisecentre. Fokusområdet for dette år var kvindernes 
netværk, idet en af voldens konsekvenser er isolation. 
Over 1/3 af kvinderne føler, at de ikke har familie eller 
venner at tale med om volden, og ca. halvdelen oplyser, 
at de ofte føler sig alene.

I den seneste børnestatistik er børnenes hverdagsliv 
sammenlignet med Socialforskningsinstituttets børne-
forløbsundersøgelse for årgang 1995. Det fremgår, at 
børn, der har levet med vold, har færre fritidsaktiviteter, 
har mindre kontakt med andre betydningsfulde voksne 
end deres forældre og har færre venner. Alt i alt nogle 
nedslående tal, som tydeliggør, hvor vigtigt det er, at 
alle, også professionelle uden for ”krisecenterverde-
nen”, er opmærksomme på disse børn.  

Støtte til kvinder med børn
I sommeren 2009 indgik LOKK en aftale med Egmont 
Fonden om at administrere fonden i Elisabeth Egmont-
Petersens navn. Støtten kan gives til kvinder med børn, 
der har været på kvindekrisecenter og som i forbindelse 
med reetablering har behov for psykologbistand, uddan-
nelse eller fritidsaktiviteter. I det første halve år blev der 
uddelt kr. 500.000 til 58 kvinder med tilsammen 98 børn.
LOKKs støttekasse har, takket være donation fra Erik 
Thunes Legat af 1954, kunnet give 190 børn nogle posi-
tive oplevelser sammen med deres mor under opholdet 
på kvindekrisecentret. Oplevelser som de ellers ikke 

ville have fået, da midlerne ikke er dertil. Det har været 
oplevelser som besøg i Zoologisk Have, Tivoli, biografen 
eller i svømmehallen.

Endelig har 70 kvinder og 110 børn haft mulighed for fe-
rieophold i Danmark, idet Arbejdsmarkedets Feriefond 
atter har doneret midler hertil.

Seminarer for kvindekrisecentres 
ansatte og frivillige

LOKK har i det forløbne år bidraget til opkvalifi cering af 
krisecentermedarbejdere, frivillige som ansatte. LOKK 
har afholdt temaaftener for de frivillige. Krisecenterle-
der fra Bornholm, Dorte Scharling, rejste rundt til fem 
steder i landet og fortalte om børns reaktioner på vold, 
herunder børn med anden etnisk baggrund end dansk. 
I foråret blev der afholdt et seminar omkring ”interkul-
turel kommunikation”, som gav et indblik i identitet og 
kulturforståelse samt anvendelse af tolkebistand.

I løbet af efteråret blev der afholdt introduktionskursus 
for nyansatte krisecentermedarbejdere. Målet var at give 
deltagerne indsigt i voldsspiralen, lovgivning, børn på kri-
secenter samt arbejdet med unge med anden etnisk bag-
grund end dansk. Vanen tro, er der i løbet af året afholdt 
børneseminar, kontaktpersonseminar, socialrådgiverse-
minar samt lederseminarer. Formålet med seminarierne 
er foruden faglig udvikling at være netværksdannende. 

”Når hverdagslivet hos børn, der har boet på krisecenter i 2008, 
sammenlignes med børn fra befolkningen generelt, bliver det 
tydeligt, at de klarer sig dårligere og har svære opvækstbetin-
gelser end andre børn på en lang række områder.”
Fra LOKK Børnestatistik 2008
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Rådgivningen til kvinder udsat for vold foregår pri-
mært på landets kvindekrisecentre og på Hotline 
for voldsudsatte kvinder, der besvares af to kri-
secentre. LOKKs landsdækkende projekt ”Etnisk 
Ung i Krise” yder rådgivning til unge, forældre og 
fagfolk om æresrelateret vold, tvangsægteskaber 
og andre generationskonfl ikter. I de tilfælde, hvor 
der er behov for det, kan LOKK tilbyde konfl ikt-
mægling. LOKK yder også juridisk rådgivning, der 
blandt andet fører sager om opholdsgrundlag for 
kvinder udsat for vold.

Ungerådgivning 
I 2009 har der været 440 henvendelser til rådgivningen. 
Det er en stigning på 11 % i forhold til 2008. Der er tale 
om en mindre ændring i sammensætningen af gruppen 
af unge, som henvender sig. Tidligere var det så godt 
som udelukkende unge kvinder med muslimsk baggrund, 
der kontaktede rådgivningen. I 2009 er fl ere af henven-
delserne fra unge kvinder med andre religiøse bag-
grunde, som for eksempel hinduistiske tamiler og ara-
biske kristne. Der er en tendens til, at fl ere unge mænd 
henvender sig til rådgivningen, hvor de hidtil har været 
en næsten usynlig gruppe. Mange unge mænd med an-
den etnisk baggrund end dansk møder ligesom de unge 
kvinder problemer med æresrelateret vold, tvangsægte-
skaber og generationskonfl ikter. Det er derfor positivt, 
at de er begyndt at søge hjælp i rådgivningen. Når der 
er grundlag for det, tilbyder LOKK at konfl iktmægle. Der 
blev i 2009 gennemført 15 konfl iktmæglinger, hvilket er 
på niveau med 2008.  

Etniskung.dk
I august lancerede LOKK hjemmesiden etniskung.dk, 
som henvender sig til unge med anden etnisk baggrund 
end dansk. Hjemmesiden giver adgang til en anonym 
brevkasse, som de unge kvinder og mænd kan skrive til, 
hvis de har problemer med æresrelateret vold, tvangs-
ægteskaber eller andre generationskonfl ikter. Det er kun 
den unge, der spørger, og rådgiveren, der har adgang til 
korrespondancen. I løbet af de fi re første måneder har 
der været 26 henvendelser til brevkassen. Hjemmesiden 
blev i samme periode besøgt 479 gange. Ved lanceringen 
blev der udarbejdet en plakat, der fortæller om hjem-
mesiden, brevkassen og rådgivningen. Plakaten er ud-
sendt til landets kommuner, gymnasier, drengeklubber, 
sportsklubber og fl ere andre steder, hvor de unge fær-
des. LOKK regner med fl ere henvendelser til brevkassen 
i takt med, at den bliver mere kendt. LOKK gør løbende 
opmærksom på rådgivning til unge med etnisk minori-
tetsbaggrund ved interviews til blade og aviser for unge, 
kontakt med indvandrerorganisationer samt via profi ler 
på arto.dk og facebook.com. 

Rådgivning
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Unge
Kommuner
Skoler mv.
Politi
Krisecentre
Andre

36%

6%

6%

11%

17%

24%

Henvendelser til projekt Etnisk ung i krise

Mentorordningen
For nogle af de unge kvinder med anden etnisk baggrund 
end dansk, der er blevet udsat for æresrelateret vold el-
ler tvangsægteskab, ender det med, at de må bryde med 
familien. Det er en svær beslutning, som kan være me-
get vanskelig at komme igennem. De unge kvinder har 
derfor brug for støtte. Det kan de få gennem en men-
torordning, som tilbydes i et samarbejde mellem LOKK 
og Ungdommens Røde Kors. Ordningen, der i et par år 
har været en succes i København, blev i 2009 udvidet 
til Århus. Der er planer om at starte projektet i Odense 
området i 2010.

Rådgivning 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 konfl ikter i etniske minoritets-
familier. Værktøjskassen er i 2009 blevet revideret og 
har fået et mere inspirerende layout. Samtidig er der ud-
arbejdet en oversigt over de ydelser, som LOKK tilbyder 
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på området, der er sendt ud til de relevante fagfolk. Som 
det fremgår af fi guren på forrige side, er det primært 
kommunerne, der benytter sig af LOKKs rådgivning til 
fagfolk.

Temadage og konferencer
Der blev i 2009 afholdt en temadag i København om sek-
suel vold blandt etniske minoriteter. 60 krisecentermed-
arbejdere, politibetjente og behandlere deltog i dagen.
I efteråret blev der i samarbejde med Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration afholdt en stor, 
åben konference om vold i etniske minoritetsfamilier (se 
side 21). Herudover har der været afholdt 30 temadage 
for fagfolk rundt om i landet. Der har i 2009 været en 
stigning i efterspørgsel efter temadage på 25 % i forhold 
til 2008. Ved en national konference i Norge i efter-
året fortalte LOKK om metoder og erfaring med kon-
fl iktmægling. LOKK deltog desuden i en nordisk rund-
bordskonference i Oslo vedrørende æresrelateret vold 
og tvangsægteskaber. Formålet med konferencen var 
erfaringsudveksling og fokus på et muligt nordisk sam-
arbejde på området. Konferencen var arrangeret af den 
Norske NGO S.E.I.F.

Forældrerådgivningen
LOKK har en rådgivning til forældre med etnisk mi-
noritetsbaggrund, der har generationskonfl ikter med 
deres børn. I 2009 blev rådgivningspjecen oversat til 

fi re sprog, der er udsendt til jobcentre, sprogskoler, 
beboerforeninger og lign. Der har været annonceret i 
landsdækkende gratisaviser om dette tilbud. Det har 
haft en positiv virkning på antallet af henvendelser og 
bekræfter, at det er vigtigt at komme ud med budskabet 
om, at rådgivningen fi ndes. LOKK har desuden været 
interviewet i arabisk lokal TV og i tyrkisk international tv 
om rådgivningen, og der har været en artikel i en tyrkisk 
avis. Der vil i 2010 blive gjort en fortsat målrettet indsats 
for at oplyse forældre med etnisk minoritetsbaggrund 
om muligheden for rådgivning.

Juridisk rådgivning og sagsførelse
LOKK Sekretariat yder juridisk rådgivning og sagsfø-
relse til kvinder, der har været udsat for vold, og som 
på det grundlag er kommet i en vanskelig situation. Det 
kan handle om kvindens opholdsgrundlag, forældremyn-
dighed og samvær med børn, kvindens sociale forhold, 
beskyttelse og sikkerhed eller straffesag mod den vol-
delige mand. Der har i 2009 været 184 henvendelser til 
den juridiske rådgivning. Det er ofte krisecentret, kom-
munen, politiet eller sprogcentret, der henvender sig i 
forhold til en konkret sag, men kvinden kan også selv 
henvende sig. I de fl este tilfælde ydes der en telefonisk 
rådgivning, men i mange tilfælde går LOKK ind og fører 
sagen. Det gælder primært de sager, der handler om op-
holdsgrundlag. Her førte LOKK i 2009 40 sager, hvor den 
voldsudsatte kvinde i næsten alle tilfælde har opnået en 
selvstændig opholdstilladelse.

Rådgivning
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Nordiske Kvinder Mod Vold i København
I 2009 var LOKK vært for den årligt tilbagevendende 
konference ”Nordiske Kvinder Mod Vold”. Her mød-
tes kvindekrisecentre og deres organisationer fra hele 
Norden for at udveksle erfaringer og debattere aktuelle 
spørgsmål og udviklingstendenser. Konferencen blev 
holdt i Bella Centret den 3.–5. september. Temaet for 
årets konference var ”Fra Græsrødder til Professionelle 
– i arbejdet med vold mod kvinder og børn”. Konferen-
cen blev åbnet af LOKKs protektor Hendes Kongelige 
Højhed Kronprinsesse Mary med en tale, hvor hun lagde 
vægt på vigtigheden af krisecentrenes arbejde. Kon-
ferencens tema blev skudt i gang af Danners direktør 
Vibe Klarup Voetmann, der fortalte om Danners rejse fra 
græsrodsstyret kvindehus til et professionelt krise- og 
videnscenter. Det blev fulgt op af professor Bjarne Ibsen 
fra Syddansk Universitet, der tog temperaturen på frivil-
ligheden i Danmark. Krisecenterleder Thyra Ernstsen fra 
Fredericia fortalte om udviklingen i de frivilliges arbejde 
på krisecentrene, hvor hovedansvaret gradvist er over-
gået til de professionelle, samtidig med at de har et be-
tydningsfuldt og frugtbart samarbejde med de frivillige. 
Der var også oplæg af Nina Maria Schütt om kæreste-

vold og professor Eva Lundgreen fra Uppsala Universitet 
om perspektiverne for kvindekrisecentrenes arbejde.

Kærestevold
LOKK kunne den 27. maj holde premiere på dokumentar-
fi lmen ”Når Kærlighed gør Ondt” og det interaktive spil 
”Fest eller Fiasko”. Begge dele sætter fokus på kære-
stevold blandt unge og fi ndes på hjerteogsmerte.dk. 
LOKKs nyudnævnte protektor Hendes Kongelige Højhed 
Kronprinsesse Mary deltog i premieren. Det skabte stor 
opmærksomhed fra pressen, og gav blandt andet anled-
ning til et indslag i programmet ”Brunch” på TV Lorry, 
hvor en af de unge piger fra dokumentarfi lmen medvir-
kede sammen med LOKK. Filmen og spillet blev i august 
måned sendt ud til skoler og ungdomsuddannelser i hele 
landet sammen med en vejledning til, hvordan det kan 
bruges i undervisningen. Samtidig er der lavet en di-
rekte adgang til materialet fra EMU Danmarks Undervis-
ningsportal. Filmen og spillet er produceret af Film & TV 
Compagniet Aps med tilskud fra Trygfonden, Undervis-
ningsministeriet og Minister for Ligestilling. Baggrunden 
er, at Statens Institut for Folkesundhed i 2008 påviste, 
at knap 10 % af unge kvinder og 4 % af unge mænd i al-
deren 16-24 år årligt bliver udsat for fysisk eller seksuel 
vold fra en nuværende eller tidligere kæreste. 

Konference for mænd om vold mod kvinder
”Rigtige mænd siger nej til vold”. Derfor er der god 
grund til at sætte spot på, hvad andre mænd kan gøre 
ved det problem, at nogle mænd slår. Det gjorde LOKK i 
2009 sammen med Servicestyrelsen og Dialog mod Vold 
ved at invitere til en konference for mænd om vold mod 
kvinder. Deltagerne blev blandt andet præsenteret for 
et oplæg af Ph.D., underviser og forfatter Jackson Katz 
fra USA, som viste, at det er muligt at ændre holdninger 
og få folk til at tage ansvar i forhold til vold mod kvinder. 

Kampagner og konferencer

Det er en central del af LOKKs virksomhed at 
oplyse om den vold, der udøves mod kvinder og 
børn, samt det arbejde, kvindekrisecentrene gør 
for at forebygge og bekæmpe volden. Det sker 
blandt andet gennem informationskampagner, 
åbne konferencer, fi lm, pjecer, hjemmeside og 
pressedækning. I 2009 har der været særligt fokus 
på kærestevold, vold i etniske minoritetsfamilier 
og mændenes rolle i bekæmpelsen af mænds 
vold mod kvinder.
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Arrangørerne vil i 2010 tage initiativ til et par opfølgende 
møder. Målet er at få mænd til at deltage aktivt i debat-
ten om vold mod kvinder.

Konference om vold i etniske minoritetsfamilier
LOKK er med projektet ”Etnisk Ung i Krise” en central 
aktør i rådgivningen af unge med anden etnisk baggrund 
end dansk, der bliver udsat for æresrelateret vold og 
tvangsægteskaber. Der er fortsat et stort behov for at 
formidle viden om dette område videre til fagfolk som 
sagsbehandlere, politibetjente og skolelærere. Det var 

anledningen til, at LOKK i efteråret i samarbejde med 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
indbød til en stor, åben konference i Fredericia om vold 
i etniske minoritetsfamilier. Der var oplæg fra såvel 
nationale som internationale eksperter inden for feltet. 
Blandt andre Unni Wikan, som er professor i social an-
tropologi ved Oslo Universitet og Marius Råkil, som er 
specialist i klinisk psykologi og direktør for Alternativ til 
Vold (ATV) i Norge. Der var en overvældende interesse 
for konferencen, hvor 183 fagfolk deltog. 

Kronprinsesse Mary 
åbnede konferencen 
Nordiske Kvinder Mod 
Vold med en tale, hvor 
hun lagde vægt på 
 vigtigheden af krise  -
centrenes arbejde.
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Informationskampagne i samarbejde med Cowi
I efteråret kunne LOKK Sekretariatet sammen med kon-
sulentvirksomheden Cowi tage hul på planlægningen af 
en informationskampagne målrettet kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund, der er udsat for vold. Kampag-
nen var i åbent udbud fra Ministeren for Ligestilling og 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandere og Integration. 
Formålet med kampagnen er at oplyse om rettigheder 
og muligheder for at søge hjælp og rådgivning. Kampag-
nen skydes i gang 1. marts 2010 med lanceringen af en 
hjemmeside. Der vil blive bragt annoncer i medier for ny-
danskere og udsendt plakater og brochurer på 10 sprog 
til jobcentre, sprogskoler og frivillighedscentre over 
hele landet. En hårbørste med påtrykt hotline-nummer 
vil blive uddelt, hvor kvinder med anden etnisk baggrund 
end dansk kommer. Endelig vil der blive holdt temadage 
for fagfolk på jobcentre, sprogskoler og fagforbund i de 
større byer. 

Mærkedage for vold mod kvinder
Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts og den 
international dag for bekæmpelse af vold mod kvinder 
den 25. november, giver hvert år anledning til at gøre 
opmærksom på, at vold i hjemmet fortsat er et stort pro-
blem i Danmark. Den 8. marts deltog LOKK med en stand 
ved et arrangement i Valby Kulturcenter, der satte fokus 
på børn og deres forældre. Enkelte kvindekrisecentre 
markerede dagen ved at hænge en tørresnor ud med et 
stykke tøj for hver af de kvinder, som de havde haft bo-
ende inden for det seneste år. Den 25. november uddelte 
LOKK Sekretariat morgenbrød fra Lagkagehuset ved 
Nørreport Station sammen med en lille folder om vold 
i hjemmet. Samme eftermiddag havde sekretariatet en 
stand i indkøbscentret Fields, hvor de handlende kunne 
få oplysninger om mulighed for rådgivning. 

Kampagner og konferencer

Vibeke Abel, direktør for Ligestillingsafdelingen på 
konferencen Nordiske Kvinder mod Vold 2009.

 ”Der er brug for både græsrødder og 
professionelle og ikke mindst brug for 
professionelle græsrødder, som forstår 
at agere på mange niveauer” 
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Det nationale Voldsobservatorium
LOKK har deltaget aktivt i Det Nationale Voldsobser-
vatoriums møder og arbejde. Aktuelle emner omkring 
mænds vold mod kvinder og børn bliver debatteret og 
handlet på. Blandt andet har emner som forældremyn-
dighedsloven, børns vilkår i Grønland samt CEDAW-
rapporten omkring dansk ligestillingspolitik, herunder 
indsatsen mod vold, været diskuteret. Desuden er der 
planer om at arrangere endnu en konference omkring 
forebyggelse i efteråret 2010. 

Mary Fonden
Mary Fonden har atter i år støttet børnene på landets 
kvindekrisecentre. Børnene har fået uddelt rygsække, 
som gør, at de føler sig set og hørt, og at deres svære 
situation bliver anerkendt. Børnene og deres mødre ud-
trykker glæde og taknemmelighed over, at Kronprinses-
sen tænker på dem.

Derudover har LOKK samarbejdet med Mary Fonden om-
kring konferencen om kærestevold, som Mary Fonden 
afholdt i efteråret.

Ny viden og forskning
Sammen med SIF (Statens Institut for Folkesundhed) 
gennemfører LOKK undersøgelsen ”Vold gør sårbar”, 
som handler om skadestuernes parathed og viden om-
kring vold mod kvinder. Desuden samarbejder LOKK 
fortsat med SIF om en undersøgelse af, hvad vold koster 
samfundet.

Derudover bidrog LOKK i foråret til Servicestyrelsens 
kvalitative brugerundersøgelse om æresrelateret vold.

Andre nationale samarbejdspartnere 
LOKKs politik er at samarbejde bredt omkring det fæl-
les formål at stoppe mænds vold mod kvinder og børn. 
I løbet af året har LOKK således haft samarbejde med 
en bred vifte af andre organisationer. Sammen med 
Servicestyrelsen og Dialog Mod Vold har LOKK afholdt 
konferencen for mænd, om mænds ansvar for vold mod 
kvinder. LOKK deltager også i samarbejdet omkring 
”Lille Grundlovsdag”, som i 2009 har haft fokus på ”Børn 
har ret til leg”. Der afholdes årligt to arrangementer: Et 
i juni, som er målrettet aktiviteter med børnene, og et i 
december, som er en konference.

LOKK har samarbejdet med AOF og 3F omkring vold på 
arbejdspladsen, med NEC (Nationalt Efterforsknings 
Center) og politiet i øvrigt omkring æresrelaterede kon-
fl ikter, og med Mødrehjælpen og Børns Vilkår omkring 
kvinder og børn, der udsættes for vold. Der har også væ-
ret samarbejdet med Foreningen Børn og Unge i Volds-

Samarbejde

Det er helt afgørende for arbejdet med at forebyg-
ge, oplyse om og stoppe mænds vold mod kvinder 
og børn, at LOKK samarbejder med andre organi-
sationer og videnscentre. LOKK har i 2009 delta-
get i fl ere projekter, der handler om at skabe ny 
viden på området. Der har også i bred udstræk-
ning været samarbejdet med andre organisatio-
ner om de opgaver, der løses på kvindekrisecen-
trene. Der er en fortsat interesse fra udlandet for 
det arbejde, der udføres på kvindekrisecentrene 
og i sekretariatet. 
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ramte familier, der ligesom LOKK i 2009 har haft speciel 
fokus på kærestevold. Endelig har LOKK samarbejdet 
med ATV, der, ligesom Dialog Mod Vold, arbejder med 
behandling af voldsudøvende mænd. I forhold til kvinder, 
der udsættes for seksuelle overgreb samarbejder LOKK 
med Center for Incestofre, Center for Voldtægtsofre og 
Albahus. 

Samarbejde med pressen
LOKK har et tæt samarbejde med pressen. Sekretaria-
tet og formanden får jævnligt henvendelser fra såvel 
den skrevne presse som fra radio og TV. Der ønskes 
oplysninger eller udtalelser i forhold til aktuelle politiske 
emner eller forslag fra politikere om kvinder og børn, der 
udsættes for vold eller om æresrelaterede konfl ikter. 
Desuden har nogle af de afholdte konferencer haft pres-
sens bevågenhed.  

Det er LOKKs opfattelse, at mange studerende f.eks. 
journalist- eller sociologstuderende og skoleelever be-
skæftiger sig med vold i familien. Der kommer jævnt over 
året henvendelser om materiale, statistikker, udtalelser 
eller interview omkring vold mod kvinder og børn eller 
om æresrelaterede konfl ikter. 

Delegationer fra udlandet
Kvindekrisecentrenes og dermed også LOKKs mange-
årige arbejde med at stoppe mænds vold mod kvinder 
og børn er kendt i udlandet. LOKK modtager jævnligt 
 delegationer fra udlandet. I 2009 har LOKK således 
haft besøg af den marokkanske organisation Ennakhil 
(AEFE), som i samarbejde med Det nationale Voldsob-

servatorium i Danmark og andre organisationer arbejder 
på at oprette et regionalt voldsobservatorium i Mellem-
østen. Desuden har sekretariatet modtaget en delega-
tion fra 8 lande i Mellemøsten, som var inviteret hertil af 
Danner og Kvinfo, samt RWDS (Rural Women Develop-
ment Society) fra Palæstina, inviteret af Dansk-Palæsti-
nensisk Venskabsforening. Endelig har der været besøg 
fra et norsk krisecenter.

Alle delegationer ønskede at høre om LOKKs virke, om 
arbejdet med kvinder og børn samt om arbejdet med 
etniske minoritetsfamilier, med unge som udsættes for 
æresrelaterede konfl ikter samt om konfl iktmægling i 
disse familier.

Samarbejde med udlandet
Ud over besøg i Danmark har LOKK holdt oplæg ved 
konferencer i Norge om arbejdet i projekt Etniske Unge i 
Krise herunder konfl iktmægling samt i Grønland omkring 
krisecentrenes arbejde, vold i familien og voldsspiralen. 
I forhold til Mellemøsten var LOKK i efteråret til en 
workshop i Ammam i Jordan for at fortælle om erfa-
ringerne med at drive hotline for voldsudsatte kvinder. 
Formålet med workshoppen var at forberede et projekt, 
der har til formål at etablere en hotline med voldsudsat-
te kvinder i det nordlige Irak i et samarbejde med JWU 
(Jordanian Womens Union). Samtidig er LOKK blevet 
indbudt til sammen med Danner og Kvinfo at være part-
nere i anden bevillingsrunde for et projekt, der handler 
om erfaringsudveksling på krisecenterområdet mellem 
Danmark og Mellemøsten.
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Økonomi

Indtægter 2009

Ligestillingsafdelingen
Integrationsministeriet
Indenrigs- og Socialministeriet
Private fonde
LOKK-kontingenter 2009
Honorarer og andre indtægter

11%15%

2%
5%

36%

31%

LOKKs opgaver som interesseorganisation er at bidrage 
til, at kvindekrisecentrenes arbejde bliver synligt og at 
de generelle faglige problemstillinger, de og kvinderne 
står i, bliver varetaget over for relevante myndigheder. 
LOKK har ved udgangen af 2009 i alt 41 medlemmer. 

Finansiering
LOKKs fi nansiering er som et patchwork tæppe sam-
mensat af projekter og donationer forskellige steder fra.

LOKK er taknemmelig for at have et fi nt samarbejde med 
fl ere forskellige ministerier, som Ligestillingsafdelingen, 
Minister for Ligestilling, Indenrigs- og Socialministeriet 
samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-
tion. Samarbejdet har været såvel på det formelle som 
det uformelle plan. Der er tydeligvis en stor interesse 
og forståelse fra alle tre ministerier for kvinder og børn, 
som er udsat for vold i familien. Dette gælder i al almin-
delighed men også i forhold til unge, som udsættes for 
æresrelaterede konfl ikter. 

Som det fremgår af diagrammet ovenfor modtager LOKK 
midler fra Indenrigs- og Socialministeriet og Ligestil-
lingsafdelingen, Minister for Ligestilling. Midlerne er 
helt afgørende for, at LOKK kan drive et sekretariat med 

juridisk bistand til krisecentre og kvinder udsat for vold 
og Hotline for Voldsudsatte Kvinder, som modtager op-
kald hele døgnet. Midlerne bidrager også til at sikre, at 
LOKKs statistikker om kvinder og børn på kvindekrise-
centrene kan udkomme år efter år. Ministeriet for Flygt-
ninge, Indvandrere og Integration bidrager til den indsat, 
som LOKK har i forhold til etniske minoritetsunge, som 
udsættes for æresrelaterede konfl ikter. En indsats som 
til stadighed bliver udviklet med fl ere tiltag, som bidra-
ger til, at de unge bliver opmærksomme på, at tilbuddet 
er der.

Uden disse tilskud var LOKKs samlede arbejde ikke mu-
ligt.

LOKK ser med spænding frem til, hvad den nye nationale 
strategiplan til bekæmpelse af vold i nære relationer vil 
indeholde. Den skal afl øse de to nationale handlingspla-
ner og har været undervejs i et år.
 
LOKK oplever stor velvillighed fra fonde såvel til organi-
sationens aktiviteter som til individuelle formål. Kvinder 
og børn på kvindekrisecentre har i år fået mulighed for, 
i forbindelse med reetablering, at få hjælp til psykolog-
bistand, uddannelse samt fritidsaktiviteter. Endvidere 
har det været muligt at videreføre LOKKs støttekasse, 
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Mary Fonden

Arbejdsmarkedets Feriefond

Erik Thunes Legat af 1954

Fonden i 
Elisabeth Egmont-Petersens navn

Heinrich og Laurine Jessens Fond

Oak Foundation Denmark

TrygFonden

Leaf Danmark, Kim’s, The Body Shop, 
En God Sag, 3F, Wonderful Copenhagen, 
TrygFonden, Grafi k Konsulenten

LagKagehuset

Rygsække til børn, der kommer på kvindekrisecenter

Støtte til ferieophold for kvinder og børn på krisecentre

LOKKs støttekasse

Til psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter i forbindelse med 
 reetablering til kvinder på kvindekrisecentre

Renovering af LOKKs sommerbolig Laurine

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

Støtte i forbindelse med konferencen Nordiske Kvinder Mod Vold

Morgenbrød til uddeling den 25. november

En særlig tak til

hvor mødre og børn kan få nogle hyggelige oplevelser 
sammen. Derudover har Arbejdsmarkedets Feriefond i 
mange år gjort det muligt for kvinder og børn på kvin-
dekrisecentre at komme på ferie i Danmark. Kvinderne 
udtrykker stor taknemmelighed for disse støttemulig-
heder, som kan være et lyspunkt i deres ellers trængte 
hverdag.   

Derudover har LOKK i årets løb indgået aftaler med Ser-
vicestyrelsen, Cowi og andre om konkrete opgaver.

Kontingentet fra medlemmerne udgør en meget lille del, 
ca. 2 %, af LOKKs samlede budget. Kvindekrisecen-
trenes organisering og økonomi er meget forskellige, 
ligesom takstreglerne ikke muliggør, at de landsdæk-
kende ydelser i LOKK kan indgå i kvindekrisecentrenes 
fi nansiering. Ved generalforsamlingen blev indført et nyt 
princip for kontingentudregningen, således at kontin-
gentet fremover er gjort afhængigt af krisecentrenes 
samlede omsætning.
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LOKK Bestyrelse 2009
Formand Birgit Søderberg, Kvindehjemmet
Næstformand Lis Vahlun, Roskilde Krisecenter
Kirsten Hejnfelt, Ringsted Krisecenter
Marianne Munk, Kolding Krisecenter
Johanne Breuning, Hjørring Krisecenter
Christina Holst Larsen, Herfølge Krisecenter
Bibi Agger, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
1. suppleant Anne-Marie Vagnsø, Aabenraa Krisecenter
2. suppleant Inge Thygesen, Esbjerg Krisecenter

Sekretariatet
Lene Johannesson, sekretariatschef
Mette Volsing, projektkoordinator
Peter Michael Toft, jurist
Christina Christensen, projektkoordinator og konfl iktmægler
Evamaya Lykke Kornstad, socialrådgiver og konfl iktmægler
Veronica Kielsholm-Ribalaygua, akademisk medarbejder
Susanne Willaume Fabricius, socialrådgiver
Bodil Munter, forretningsfører
Katja Søborg Moreno, sekretær og webansvarlig
Ane Brøgger, studentermedhjælper

LOKKs Videns- og udviklingsgrupper
Børnegruppen
Dorte Scharling, Bornholm Krisecenter 
Maja Christensen, Frederiksværk Krisecenter 
Mette Schmidt-Sørensen, Herfølge Krisecenter 
Henriette Bräuner, Herning Krisecenter 
Marie Møller Christensen, Kvindehjemmet 

LOKK

Bestyrelsen i Lokk

Bibi AggerKirsten Hejnfelt Christina Holst 
Larsen

Lis Vahlun Johanne BreuningMarianne MunkBirgit Søderberg

Jacob Lindegaard Knudsen, Odense Krisecenter 
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 i 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 



Kontaktoplysninger:
LOKK
c/o 3F, Kampmannsgade 4
1790 København V.
Mail: sekretariat@lokk.dk
www.lokk.dk

Tlf: 32 95 90 19
Fax: 32 95 90 69
Giro: 753 7190
CVR/SE: 2059 0386
Swift code: DABADKKK
IBAN: DK9130000007537190 

Rådgivningstelefoner
•  Hotline for voldsramte kvinder: 70 20 30 82  (svarer hele døgnet)
•  Ungerådgivningen: 70 27 03 06  (hverdage 9-15 samt torsdag 19-22)
•  Forældretelefonen:  70 27 03 66  (hverdage 9-15 samt onsdag 20-22)
•  Rådgivning til fagfolk:  32 95 90 19  (hverdage 9-15 dog torsdag 11-15)

Hjemmesider
www.lokk.dk - med brevkasse og rådgivning for kvinder udsat for vold
www.etniskung.dk  - med brevkasse til unge af anden etnisk baggrund end dansk
www.hjerteogsmerte.dk - fi lm og dilemmaspil om kærestevold

Redaktion: Lene Johannesson og Mette Volsing, LOKK Sekretariat
Grafi sk design: Esben Bregninge Design
Fotograf: Tomas Bertelsen   ( Kronprinsesse Mary side 21, Steen Evald )



Hvert år bliver 28.000 kvinder og 22.000 børn udsat for vold 
i hjemmet. LOKK arbejder for at synliggøre, forebygge og 
eliminere mænds vold mod kvinder og børn.


