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Forord

2016 var et skidt år for LOKK, men vi ser fremad.

I LOKK kan vi desværre se tilbage på et år 2016, som har 
været præget af manglende midler med deraf følgende krise. 
Et år, hvor vi har været nødt til at køre på lavt blus, og hvor 
vi har måttet afslutte projekter og sige farvel til rigtig gode 
samarbejdspartnere både i Danmark, men også i udlandet. 
Et år, som derfor også har betydet, at mange medarbejdere i 
sekretariatet er ophørt.

LOKK har for andet år i træk ikke modtaget tilskud fra Tips- 
og Lotto på 1,5 millioner, som vi ellers har modtaget til drift-
en gennem 14 år. Det kan mærkes. Det er midler, som LOKK 
skal finde andetsteds. Det er vanskeligt at fastholde projek-
ter, når basen ikke er i orden, og der mangler midler til at 
drive et funktionsdygtigt sekretariat. Medarbejderne følte, at 
fremtiden var så usikker, at en stor del fandt nye græsgange. 
LOKK har således fungeret det seneste halve år uden sekre-
tariatschef, hvorfor bestyrelsen måtte tage over i forhold til 
den daglige ledelse. Dette var en stor belastning, idet det 
er en frivillig bestyrelse, som har deres vanlige arbejde ved 
siden af.

Den kritiske situation har også bevirket, at der har været stor 
udskiftning af regnskabsførere. Derfor kunne man ikke nå at 
få regnskab og budget ud til tiden til generalforsamlingen i 
marts 2016, og det var derfor nødvendigt at afholde endnu 

en generalforsamling i maj måned. Der blev fremlagt regn-
skab med underskud for 2015 og et budget, som selvom det 
var optimistisk også indebar underskud. Konklusionen blev, 
at der skulle skæres i udgifterne, og at LOKK måtte sælge 
sommerhuset Laurine, som ikke blev brugt tilstrækkeligt og 
derfor i mange år gav underskud. Laurine blev solgt i eft-
eråret og midlerne fra salget gik tilbage til Henrich og Lau-
rine Jessens Fond, som oprindeligt havde doneret huset. Det 
var ærgerligt for dem, som har haft glæde af at leje huset.

Bestyrelsen valgte at gå af samlet ved en ekstraordinær 
generalforsamling i december 2016. Kræfterne for mange 
af medlemmerne var brugt op og de mente, der skulle nye 
øjne og kræfter til. Der blev valgt en ny bestyrelse med Lene 
Johannesson som formand. Lene er tidligere sekretariatschef 
i LOKK og har derfor stor viden om organisationen i sin hel-
hed og om vold i nære relationer. Der er en optimisme i den 
nye bestyrelse, som vil se fremad.

På trods af sekretariatets og organisationen LOKKs man-
glende midler har medlemmerne – kvindekrisecentrene fun-
geret og har hjulpet kvinder og børn, som har været udsat 
for vold . De har ydet beskyttelse, omsorg og støtte til de om-
kring 2000 kvinder og 2000 børn, der henvender sig, samt 
besvaret de over 13.000 henvendelser, de får. Krisecentrene 
har i perioder haft fulde huse og har været nødt til at afvise 
flere end tidligere år . Krisecentrene er grundelementet i 
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LOKKs virke, og de kører på fuld kraft.
Det viser, at LOKK stadig er funktionsdygtig. Den viden og 
ekspertise, der er på området vil fortsætte. Vi vil som organi-
sation arbejde os op igen takket være den energi og opdrift, 
der bl.a. ligger i kvindekrisecentrene – hos de frivillige og 
ansatte.

Vi vil fortsat arbejde på at indsamle og formidle vores viden 
om partnervold til medierne og andre som er interesserede 
og på den måde sikre, at den offentlige debat holdes i gang.

Vi vil fortsat arbejde på at forbedre vilkårene både for de 
voldsudsatte kvinder og børn, der kommer på landets kvin-
dekrisecentre, og for dem, der vælger at komme ud af volden 
på anden vis. Vi vil bl.a. arbejde for atter at få psykologhjælp 
til kvinderne, for et efterværn samt bedre mulighed for am-
bulant rådgivning.

Vi er i LOKK afhængige af, at andre hjælper os til at hjælpe 
voldsudsatte kvinder og børn. Vi vil takke samarbejdspart-
nere i både departementer, styrelser, kommuner og på NGO 
plan. Ved samarbejde opnår vi en synergieffekt. Vi vil også 
takke alle, som har støttet vores arbejde med store eller min-
dre bidrag og tak for støtte under de svære krisetider i 2016. 
Alle bidrag tæller for, at vi kan gøre et godt arbejde til gavn 
for kvinder og børn.

Nærværende årsberetning bærer præg af den omskiftelige 
situation, som LOKK har været i og af de manglende midler. 
Derfor udsendes beretningen i år i en enklere udgave.

Billedkunst fra Børnene på Frederikshavn krisecenter

Kedelig have bliver til et frodigt sted hos Medusa

Ingen bør udsættes for vold. 
Særligt ikke fra dem de stoler 
allermest på.
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LOKKs arbejde

LOKKs sekretariat
LOKKs arbejde og væsentlige formål er at synliggøre, fore-
bygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn. Vi 
arbejder på at fremme kvindekrisecentrenes vilkår og styrke 
den generelle indsats for vores målgruppe.

I sekretariatet får vi mange henvendelser fra såvel voldsud-
satte, fagfolk, elever og studerende som fra pressen. Desuden 
udbredes kendskabet til vold i nære relationer ved oplæg, 
afholdelse af dialogmøder og ved deltagelse i konferencer.

Der er i årets løb afholdt møder med styrelser, ministerier og 
med forskellige ministre for at påvirke beslutningerne. Des-
uden deltog LOKK i interessentmøde i Statsforvaltningen for 
at være med til at forbedre forholdene for de voldsudsatte 
i forbindelse med forældremyndighedssager – herunder at 
sikre, at den voldsudsatte kan få fremmøde alene.

LOKK hilste forslaget om at fjerne 72 timers reglen i 
forbindelse med voldtægtssager velkommen. Den foruret-
tede kan være så chokeret og påvirket af overfaldet, at der 
går nogen tid, før hun er i stand til at anmelde. Dette specielt, 
når det seksuelle overgreb finder sted indenfor hjemmets fire 
vægge. Den voldtægtsudsatte skal altid tages alvorligt.

Desværre ville de økonomiske vilkår, at sekretariatet blev 
reduceret væsentligt i løbet af året. Således har sekre-
tariatet være uden leder de sidste 5-6 måneder af 2016.  
Der arbejdes på igen at ansætte en leder og en sekretær. 
Desuden er det målet at få frivillige til at støtte og optimere 
arbejdet.

Hotline og juridisk rådgivning
LOKK har i mange år drevet en national hotline og et jurid-
isk rådgivningstilbud til alle voldsudsatte kvinder og mænd, 
der er udsat for vold i nære relationer. Det kan være part-
nervold, kærestevold, vold i samkønnede forhold, stalking 
m.v.. Projektet som var et treårigt projekt blev finansieret af 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Hotlinen, som er døgnåben, får omkring 3.000 henvendel-
ser årligt fra både voldsudsatte, pårørende og fra fagfolk. 
Hotlinen har direkte adgang til LOKKs database om ledige 
pladser på landets kvindekrisecentre.

Den juridiske rådgivning er ligeledes for voldsudsatte, 
pårørende og fagfolk. Der kommer årligt over 500 henven-
delser. En del af henvendelserne kommer fra familiesam-
menførte, der ikke kender deres rettigheder bl.a. omkring 
opholdstilladelse, når de forlader den voldsudøvende part-
ner.

LOKK har desværre været nødt til af økonomiske årsager at 
afhænde disse to rådgivninger i eftersommeren 2016. Den 
juridiske rådgivning lukkede, men hotlinen drives videre af 
Odense Krisecenter.

Når du bor på et krisecenter har du ret til...
...at holde kontakt med krisecentret efter 
du er flyttet    

Fakta:
Det er vanskeligt at slippe ud af voldens 
greb, hvorfor der kræves et specielt fokus 
på området. Særligt børnene bliver rørt og 
ramt af den vold, der pågår.
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Interne seminarer
LOKK arbejder på at opkvalificere og sikre udvikling for 
medarbejderne på kvindekrisecentrene . I 2016 blev der i 
lighed med tidligere år afholdt en række interne seminarer. 
Blandt andet blev afholdt børneseminar, lederseminar, kon-
taktpersonseminar og landsseminar.

På børneseminaret fortalte kunstner Kasper Købke om ideol-
ogien bag den nye børneplakat, som er udarbejdet i samar-
bejde med børnegruppen. Han holdt et kort tegnekursus og 
fortalte om hvordan plakaten kan bruges som samtalered-
skab med børn. Som altid har børneseminaret fokus på at 
forbedre deres arbejde med børnene, hvorfor de havde 
specialist i børnepsykologi Kirsten Børstig til at tale om me-
toden ”Tree of life”, som er en narrativ metode til at hjælpe 
børnene til at bearbejde oplevelserne og opbygge større 
psykisk robusthed.

Landsseminaret, som er for både frivillige og lønnede på 
krisecentrene, tog den netop udkomne rapport om evaluer-
ing af kvindekrisecentrene op til diskussion. LOKK er stolt 
af evalueringsrapporten, som tydeliggør, at kvindekrisecen-
trene gør et godt arbejde og som også giver mulighed for 
forbedringer på krisecenterområdet.

Alle seminarer har foruden at opkvalificere krisecentrene et 
socialt formål, hvor krisecentrene på tværs af centrene ud-
veksler erfaringer og styrker sammenholdet.

Statistikker
Hvert år udgiver Socialstyrelsen i samarbejde med LOKK en 
årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter. I den seneste 
statistik fra 2015 var temaet bl.a. kvinder med gentagne op-
hold på krisecenter samt kvindens partner. Andelen af kvin-
der med flere ophold på krisecenter er faldet markant siden 
2011, hvor den lå på 36 % og nu fire år efter på 29 %.

Kvinderne har oplyst om deres seneste voldsudøvende part-
ners baggrund. De oplyste, at 55 % havde været voldelige 
i et tidligere forhold, 73 % af partnerne havde været udsat 
for vold i deres barndomshjem. Endvidere oplyste kvinderne 
om partneren at omkring 50 % havde et misbrug og 39 % 
var psykisk syge. 32 % at partnerne har modtaget tilbud 
om behandling vedrørende voldsudøvelse men kun syv % 
har været i behandling. Dette er interessant viden, som vil 
kunne anvendes fremadrettet.

I 2015 fraflyttede 1749 kvinder og 1.643 børn et af landets 
krisecentre. Krisecentrene modtog over 13.000 henvendels-
er om voldsudsatte kvinder. Henvendelserne sker telefonisk, 
ved personligt fremmøde eller skriftligt. 54 % af kvinderne, 
der henvendte sig om en ledig plads kunne ikke få plads. 
Den gennemsnitlige belægningsprocent har været på 89 %. 
Der skal altid stå en plads ledig, da kvinderne henvender sig 
akut og ikke kan vente til næste uge, med at få beskyttelse 
og en seng at sove i.

Det er vanskeligt at slippe ud af voldens greb, hvorfor der 
kræves et specielt fokus på området. Særligt børnene bliver 
rørt og ramt af den vold, der pågår.

Temaet på børneområdet var, hvilken hjælp børn har fået 
efter sidste ophold, for de børn, der har været med deres 
mor på ophold flere gange. 33 % af børnene har deltaget i 
”sociale aktiviteter” i forbindelse med deres sidste ophold. 
21 % af børnene fik ”familiebehandling”. 3-4 % af børnene 
har været i midlertidig anbringelse eller aflastningsfamilie.

Undersøgelser har vist at børn, der overværer volden, bliver 
ligeså traumatiserede eller mere end, hvis de selv var udsat 
for vold. Derfor har det stor betydning, at der er fokus på, 
hvordan børn på krisecenter har det og hvad de oplever, for 
at man kan styrke en målrettet indsats.

Når du bor på et krisecenter har du ret til...
...at have frirum til at lege
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Videns og Udviklingsgrupper
Hvert år nedsættes en række videns- og udviklingsgrup-
per, hvor medarbejdere på tværs af krisecentrene sætter ind 
overfor særlige områder, som de brænder for. Videns- og ud-
viklingsgrupperne er sparringspartner til LOKKs bestyrelse 
og sekretariatet. Der har været nedsat 6 videns- og udvik-
lingsgrupper, men en del af dem har sat deres arbejde i bero 
pga. den økonomiske situation i LOKK.

I 2016 har videns- og udviklingsgruppen på børneområdet 
Børnegruppen haft særlig fokus på arbejdet med færdig-
gørelse, trykning og lancering af krisecentrenes nye plakat 
”Børns rettigheder på krisecentre.” Gruppen har søgt midler 
og har opnået at modtage bevilling fra Trygfonden for at vi-
dereudvikle på rettighedsplakaten. Midlerne er til trykn

ing af puslespil med plakatens rettighedspunkter og til af-
holdelse af tegneworkshop med kunstneren Kasper Købke i 
de 5 krisecenterregioner. Det bliver en tegneevent for børn 
og voksne, der udover lanceringen af plakaten også har til 
formål at synliggøre børns særlige behov på krisecenter, og 
som skal bruges til at undervise krisecenterpædagoger i me-
todisk brug af plakaten som samtaleredskab

Statistikgruppen samarbejder med Socialstyrelsen om ud-
viklingen og udgivelsen af den årlige statistik vedrørende 
kvinder og børn på krisecentrene. Se afsnittet om statistikker.

Videns- og udviklingsgrupper

Børnegruppen
Marie Møller Christensen, Kvindehjemmet 
Fie Møller,  Viborg 
Susanne Larsen Dansk Kvindesamfund 
Malene Nielsen, Danner 
Lone Dorph-Petersen, Ringsted 
Marta Pedersen, Randers 
Lis Hølzer, Holbæk

Statistikgruppen
Annette Pollas, Hellerup
Ane Voss, Holbæk
Lone Skov Møller, Aalborg
Bente Kongerslev, Dansk Kvindesamfund

International gruppe
Vibeke Jørgensen, Aarhus
Karen Conrad, Dansk Kvindesamfund
Helle Frandsen, Horsens 
Lis Hølzer, Medusa 
Kira West, Reden International 
Birte Lundgren, Danner 
Birgitte Kjær Hansen, Kolding 

Kompetenceudvikling af bestyrelser
Lene Jackobsen, Aalborg 
Helle Jensen, Esbjerg 
Charlotte Bruun, Røntofte 
Rita Paldup, Hjemmet 
Lene Sander, Dansk Kvindesamfund 
Anne Mau, Hillerød 
Anne Stenberg, Silkeborg 

Revision af grundpakken
Ane Voss, Holbæk
Kirsten Hejnfelt, Ringsted
Mie Thomsen, Esbjerg
Birte Lundgren, Danner
Jane Lindhardt, Viborg
Lone Skov Møller, Aalborg
Gitte Nørrevang, Kolding

Revision af krisecentererklæringer
Vivian Olsen, Frederikshavn
Gitte Nørrevang, Kolding
Karina Pedersen, Esbjerg
Birgitte Hauerslev, Kolding
Susanne Larsen, Dansk Kvindesamfund
Hanne Barløse, Ringsted

Når du bor på et krisecenter 
har du ret til...
...at få gode oplevelser
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Kvindekrisecentrene
Krisecentrene oplever et øget pres og må 
derfor afvise flere.

I flere perioder har der i år været fuldt optaget på landets 
Kvindekrisecentre . Selvom den gennemsnitlige belægning-
sprocent har ligget stabilt i flere år, har der oftere været pe-
rioder uden ledige pladser. I LOKK har vi en pladsoversigt, 
hvor krisecentre kan se, hvor de kan viderehenvise en kvin-
de, som de ikke selv har plads til, men bliver magtesløse, 
når der ingen plads er at finde. Nogle krisecentre har været 
nødt til at finde alternative løsninger, som ikke altid er helt 
sikkerhedsmæssigt forsvarlige ved f.eks. at henvise til hotel, 
hvorfra de så har hjulpet .

På Frederikshavn krisecenter har politikerne haft stort fokus 
på de manglende pladser, hvorfor man har besluttet at ud-
vide krisecentret med to pladser. Der er forlydender om flere 
pladsudvidelser rundt omkring i landet, og vi kan håbe på 
en bedre pladssituation det kommende år.

Også Kvindehuset i Lyngby har udvidet med et par pladser, 
idet de flyttede til nye, funktionelle og tidssvarende lokaler. 
Det har samtidigt betydet, at kvinder og børn får mere mod-
erne og tidssvarende omgivelser og bl.a. har fået eget bad og 
toilet. Kvindehuset er nu også indrettet, således, at de kan 
modtage kvinder og børn med funktionsnedsættelse.

Røntofte i Helsingør har fået mulighed for at købe eget hus 
og at udvide med 6 pladser, så de nu har 14 pladser. De har 
derfor omstruktureret og ansat mere personale. De kan nu 
bl.a. tilbyde undervisning af børnene i huset samt sprogun-
dervisning til børn og voksne i dansk, arabisk, engelsk og 
fransk.

På Randers Krisecenter har de fra Den A.P. Møllerske Fond 
modtaget 1,7 mio. til renovering af deres gårdhave. De 
glæder sig meget til at kunne byde kvinder og børn nogle 
gode udendørsaktiviteter.

Også hos Medusa har der været gang i at omdanne en noget 
gold og kedelig have til et frodigt og fantasifuldt sted md 
spiselige planter, dyreliv, stier og naturlige legesteder. De er 
ikke blevet helt færdige endnu. Medusa fik støtte fra lokale 
sponsorer.

I december 2016 åbnede KFUK’s Sociale Arbejdes nye 
Krisecenter, med støtte fra Det Obelske Familiefond. Der 
er 12 pladser i denne 4 etagers bygning på en hemmelig 
adresse i København. En af etagerne er målrettet til kvin-
der med børn under 14 år. Det er et ekstra tilbud til KFUK’s 
eksisterende arbejde, som Rederne i forvejen laver blandt 
kvinder i prostitution. LOKK byder dette nye kvindekrise-

center velkommen.

Kvinderne er oftest i krise ved ankomsten på krisecentret, 
men der kan også opstå nogle traumatiske situationer under 
opholdet. I Frederikshavn har de i 2016 oplevet, at et barn 
blev bortført fra krisecentret have og var væk i 5 døgn, før 
politiet fandt bortføreren og barnet. Desuden har en kvinde 
været bortført i 3½ time efter at en mand var trængt ind i 
deres dagligstue. Heldigvis er der et godt og tæt samarbejde 
med Nordjyllands Politi.

Danner, Randers, Odense og Aalborg krisecentre deltager i 
projekt under Socialstyrelsen med at afprøve CTI metoden 
og tilbyde et CTI forløb i stedet for koordinerende rådgivn-
ing iht. SL§ 109. CTI case-management-metode har fokus på 
rehabilitering og er målrettet kvinderne i den kritiske over-
gangsfase, når de flytter fra krisecentret. Projektet evalueres 
i 2018.

Holbæk Krisecenter Medusa tilbyder efterværn i samarbejde 
med den frivillige forening Medusa, som alle kvinder bliver 
tilbudt. Dette indebærer bl.a. mentorforhold og netværks-
gruppe. Endvidere bliver kvinderne tilbudt deltagelse i ud-
viklingsgruppe seks gange, som varetages af krisecentrets 
psykolog.

Generelt bliver der gjort mange tiltag rundt omkring på kvin-
dekrisecentrene dels for at gøre behandlingen af kvinder og 
børn bedre, dels for at skabe så gode betingelser for alle som 
overhovedet muligt. Man anvender den nye forskning og vi-
den på området samt de erfaringer, der gøres rundt omkring. 
Ved forskellige lejligheder, når medarbejderne og frivillige 
mødes på tværs af krisecentrene samt ved egentlige konfer-
encer og seminarer, udveksles nye metoder og erfaring.

Når du bor på et krisecenter har du ret til...
...at blive beskyttet mod vold

LOKK byder KFUK´s Sociale Arbejdes 
nye krisecenter velkommen
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Æresbegreber med rødder i patriarkalske og kollektivistiske 
værdier er med til at begrænse og kontrollere en del unge 
kvinder i det danske samfund. For dem er hensyn til famil-
iens ære i form af social kontrol et permanent livsvilkår som 
er meget svært at bryde med. Hvis kvinderne modsætter sig 
familiens og netværkets sociale kontrol, kan der opstå en 
æresrelateret konflikt.

Etnisk Ungs rådgivning
Etnisk Ung yder professionel, gratis og landsdækkende rådg-
ivning om æresrelaterede konflikter og dermed sammen-
hængende problematikker såsom social kontrol, dobbeltliv, 
tvangsægteskaber, vold, genopdragelsesrejser, mødomsre-
konstruktioner og kvindeomskæring.

Etnisk Ungs rådgivere er eksperter i æresrelaterede konflikter 
og taler til dagligt med unge og voksne, kvinder og mænd, 
der befinder sig i det komplekse krydsfelt mellem egne og 
familiens ønsker til fremtiden. Etnisk Ung rådgiver ligeledes 
fagfolk i hele landet om konkrete sager og har kontakt med 
forældre der henvender sig på grund af udfordringer i op-
dragelsen mellem to kulturer.

Hotline, brevkassen og personlige samtaler
Etnisk Ungs rådgivning omfatter flere hotlines, en brevkasse 
samt mulighed for personlige samtaler overalt i landet. Den 
anonyme hotline for unge på 70 27 76 66 besvares døgnet 
rundt, den anonyme hotline for forældre på 70 27 03 66 på 
hverdage fra 9 til 15 og den nye hotline til fagfolk på 70 27 
76 86, kan ligeledes kontaktes på hverdage fra 9 – 15. For 
de unge der ikke kan eller vil benytte sig af hotlinen findes 
en anonym online brevkasse.

Det er Etnisk Ungs erfaring at anonymitet er vigtig for de 
unge, da de ofte frygter at familien eller netværket får kend-
skab til deres kontakt med omverdenen om familiens an-
liggender. Nogle unge henvender sig en enkelt gang til Etni-
sk Ung, mens andre indgår i længere rådgivningsforløb med 
en fast tilknyttet rådgiver og/eller et gratis psykologforløb. I 
2016 havde Etnisk Ung 157 længerevarende rådgivningsfor-
løb og 126 psykologforløb.

Igen rekord antal henvendelser
Siden Etnisk Ungs spæde start i 2002 har antallet af henven-
delser været støt stigende for hvert år. Dette har i 2016 igen 
resulteret i et rekordantal henvendelser. I 2016 har Etnisk 
Ung modtaget i alt 1.307 henvendelser om æresrelaterede 
konflikter, hvilket er en stigning i forhold til 2015, hvor der 
var 1.207 henvendelser. Ligesom i tidligere år handlede 
langt de fleste henvendelser i 2016 om unge, der var over 18 
år. Etnisk Ung betragter stigningen af henvendelser som tegn 
på at flere har fået øje på rådgivningen og ønsker at ændre 
på de forhold de lever under, frem for et tegn på eskalering 
af problemet.

Årlig ’Ære og Konflikt’ konference for fagfolk 
Etnisk Ung holdt også i 2016 en konferencen for fagfolk om 
æresrelaterede konflikter. Konferencen blev til i et samarbe-
jde med Udlændinge- og Integrationsministeriet. I år blev 
’Seksualitet, Krop & Ligestilling’ valgt som tema for konfer-
encen, der formåede at samle omkring 230 fagfolk fra hele 
landet.

Temaet blev valgt, da lige netop den kvindelige seksualitet er 
omdrejningspunkt for familiens ære. Rygter om en kvindes 
dyd kan vanære hele hendes slægt og fremkalde alvorlige 
repressalier mod hende. Seksualitet er dermed tabubelagt 
hvilket kan skabe store udfordringer for unge, der gerne vil 
være del af ungdomslivet i Danmark, men samtidigt ikke 
får lov til at bestemme over egen krop. Konferencen havde 
som formål at belyse og beskrive, hvordan sociale konstruk-
tioner af seksualitet og køn påvirker ligestilling i etniske mi-
noritetsmiljøer og var målrettet fagfolk, der beskæftiger sig 
med æresrelaterede konflikter, menneskerettigheder, køn og 
ligestilling.

Konferencen bød på mange interessante oplæg og work-
shops fra blandt andet Etnisk Ung projektchef Susanne Fab-
ricius, Ph.d. Yvonne Mørck, debattør Geeti Amiri og Dino 
Suhonic fra forening MARUF Queer Muslims.

Ligestillingsudvalgets høring om social kontrol
I april 2016 arrangerede ligestillingsudvalget i samarbejde 
med Etnisk Ung en høring på Christiansborg om social kon-
trol. Formålet med høringen var at undersøge, hvordan so-
cial kontrol i etniske minoritetsmiljøer kan håndteres, hvad 
status er på problematikken i Danmark og hvorfor det er 
vigtigt at omtale fænomenet som et ligestillings- og demok-
ratisk problem.

Etnisk Ung bidrog blandt andet til høringen med erfaringer 
fra rådgivningsarbejdet med æresrelaterede konflikter, da 
social kontrol som problematik indgår i stort set alle hen-
vendelser til Etnisk Ung. Andre eksperter fra ind-og udland 
gav ligeledes deres bud på problematikken og på hvad der 
skal til, for at komme social kontrol til livs. Høringen var 
velbesøgt af politikere og fagfolk og fik sat fokus på social 

”Vi svigter de unge der henvender sig til os, og ikke mindst 
det ukendte antal af unge der lider i tavshed, hvis ikke 
vi tør tale om de krænkelser der foregår i ærens navn. 
Vi bliver nødt til at være deres stemme. Fordi problemet 
ikke bare forsvinder af sig selv, hvis vi er berøringsangste 
og bare lader tiden gå og håber på det bedste”.

Susanne Fabricius, 
projektchef for Etnisk Ung

Etnisk Ung - Indsatsen mod æresrelaterede konflikter
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kontrol som værende en hindring for individets personlige 
udvikling, noget der ligger Etnisk Ung meget på sinde.

Oplysning, dialog og holdningsbearbejdning Etnisk Ung har 
en lang tradition for at oplyse forskellige interessenter om 
æresrelaterede konflikter ved oplæg og dialogmøder med 
fagfolk, unge og forældre. Etnisk Ung betragter oplysning, 
dialog og empowerment som vigtige og nødvendige ele-
menter i arbejdet mod æresrelaterede konflikter.

Fagfolk såsom sagsbehandlere, studievejledere og politiet, 
kan rekvirere gratis oplæg og dialogmøder fra Etnisk Ung, 
med henblik på at få større viden om æresrelaterede konflik-
ter. Etnisk Ung uddeler ved disse dialogmøder blandt andet 
fra mange års rådgivningserfaring for at understøtte en kval-
ificeret hjælp og håndtering af æresrelaterede konflikter og 
gør samtidigt opmærksom på Etnisk Ungs tilbud.

I mødet med unge og forældre bliver der arbejdet med hold-
ningsbearbejdning, fordomme og oplyst om rettigheder, 
forskellige hjælpemuligheder og Etnisk Ungs tilbud. I 2016 
blev der i alt afholdt 70 oplæg og dialogmøder for omkring 
1.630 deltagere.

Det er dog ikke kun via oplæg og dialogmøder med for-
skellige målgrupper at Etnisk Ung i 2016 har arbejdet med 
oplysning og holdningsbearbejdning. Dette er også sket 
løbende ved de forskellige sociale medier, hjemmesiden og 
i den offentlige debat, hvor Etnisk Ung regelmæssigt har op-
trådt for at bidrage med faglig viden, erfaring og indspark til 
debatten. Etnisk Ung plejer kontakt med medierne, politik-
kere, myndigheder, forskere, internationale aktører på om-
rådet, NGO’er, debattører og studerende om æresrelaterede 
konflikter, ligestilling og menneskerettigheder.

Etnisk Ung og LOKKs værtskab 
Grundet LOKKs økonomiske situation blev det i slutningen 
af 2016 besluttet, at LOKKs værtskab af Etnisk Ung fra 2017 
midlertidigt skulle overgå til RED Safehouse. I løbet af 2017 
forventes der en endelig afklaring om forankringen af Etnisk 
Ung.

Billeder fra konferencen “Ære og Konflikt”

”Etnisk Ung får henvendelser fra unge, der kommer fra 
familier med rødder i mange forskellige lande, trossam-
fund og sociale lag. Men fælles for rigtig mange af konf-
likterne er, at de i bund og grund omhandler seksualitet 
og retten til at bestemme over egen krop”.

Susanne Fabricius, 
projektchef for Etnisk Ung



12

Når du bor på et krisecenter har du ret til...
...at have voksne der hjælper dig

Protektorat
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er protektor 
for LOKK. Kronprinsessen gør en stor indsats for at synlig-
gøre og bekæmpe vold mod kvinder nationalt og interna-
tionalt. Blandt andet gennem Mary Fondens projekter ”Råd 
til Livet” og ”Rygsække til børn på krisecentre”. LOKK er 
stolt af, at Kronprinsessen er protektor.

Projekter og samarbejde i Danmark
Foruden det mere uformelle samarbejde som LOKK har med 
ministerier, styrelser og andre organisationer, som arbejder 
med vold i nære relationer, har LOKK også i 2016 haft glæde 
af at samarbejde omkring egentlige projekter.

Mary Fonden
Mary Fonden har fortsat stort fokus på vold i nære relationer 
og har i år atter ydet støtte på forskellig vis. I samarbejde 
med Lego og Ole Kirk`s Fond uddeler Mary Fonden en ryg-
sæk til alle børn uanset alder, der kommer med mor på et 
kvindekrisecenter. I rygsækken er en lille hilsen fra H.K.H. 
Kronprinsesse Mary. Denne gestus betyder utrolig meget for 
børnene og deres mødre.

Projektet ”Råd til Livet” tilbyder kvinder økonomisk og ju-
ridisk rådgivning baseret på frivillige kræfter fra henholdsvis 
Nykredit og et advokatfirma fra krisecentrenes lokalområde. 
Hjælpen og støtten er med til for kvinderne at skabe ro og 
overblik over deres situation. Hjælpen tilbydes nu på 23 
kvindekrisecentre samt i 
Mødrehjælpens afdelinger.

Egmont Fonden
Hjælpen fra ”En Håndsrækning” gør en betydelig og ofte 
afgørende forskel, når kvinder og børn skal begynde en ny 
tilværelse uden vold. Projektet har i forbindelse med reeta-
blering givet økonomisk støtte til alt fra indbo, til en com-
puter eller til at børn kan få en fritidsaktivitet.

Hjælpen til at en kvinde kan skabe et hjem, giver over-
skud og forstærker følelsen af, at familien er på rette vej. At 
børnene i lighed med andre børn kan gå til musik eller fod-
bold, giver børnene en oplevelse af at høre til i fællesskabet 
og er med til at normalisere.
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Feriefonden
Atter i år har Arbejdsmarkedets Feriefond forsødet tilværels-
en for kvinder og børn. Mange kvinder og børn, der kommer 
på kvindekrisecentrene har ikke selv råd til et ferieophold og 
har derfor ikke været på ferie i mange år – måske aldrig. Mor 
og børn får et afbræk fra problemerne og får mulighed for at 
få nogle glade og positive oplevelser sammen. 
I alt har 84 kvinder og 127 børn fået en ferieoplevelse sam-
men i 2016.

Psykolog
I LOKK er vi glade for, at Spies Fonden fortsat har givet 
kvinder, som har behovet, tilbud om at få samtaler hos en 
psykolog. Desværre udløb aftalen med Socialstyrelsen, 
som tidligere har givet kvinderne mulighed for afklarende 
psykologsamtaler i 2015. Kvinderne er en sårbar målgruppe, 
som ofte har brug for denne hjælp som et supplement til 
støtten på kvindekrisecentrene. En sådan hjælp til kvinderne 
gavner også deres børn.

Q-netværk
Det kan være umådeligt ensomt efter et krisecenterophold 
at befinde sig alene, uden netværk, måske i en ny bolig i 
en fremmed by. Isolationen føles massiv. Hos Røde Kors 
Qnetværk får den voldsudsatte kvinde støtte til at starte en 
ny tilværelse . De frivillige mentorer støtter de voldsudsatte 
kvinder efter krisecenteropholdet til at få en mere overskue-
lig og mindre trist hverdag. Qnetværket samarbejder med 
flere kvindekrisecentre rundt om i landet.

Netværket om familien
LOKK har samarbejdet med Chris Poole og Lene Johannes-
son om projektet ”Hjælp den voldsudsatte familie”, som 
henvender sig til netværket omkring familien. Undersøgel-
ser har vist at naboen, veninden, viceværten m.v. gerne vil 
hjælpe, når de bliver bekendt med, at der er vold i en fami-
lie, men er usikre på, om de skal blande sig, og hvad de kan 
gøre. Projektet afholder gratis dialogmøder i Københavns 
området og er finansieret af OAK Foundation.

Voldsobservatoriet
Sammen med andre organisationer og forskere arbejder 
LOKK i Det Nationale Voldsobservatorium for at bekæmpe 
vold mod kvinder. Formålet er at udveksle erfaringer, ind-
samle og formidle viden og igangsætte nye initiativer for 
at forebygge vold mod kvinder og børn. Desuden arbejder 
Voldsobservatoriet med at sikre, at regeringen lever op til 
lovgivning og forpligtelser bl.a. i forhold til Istanbul Konven-
tionen. I 2016 har der især været fokus på denne konven-
tion.

Når du bor på et krisecenter har du ret til...
...at gå i skole og, hvis det er muligt, i institution
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Vold mod kvinder er et globalt problem.
Hver tredje kvinde i verden har været udsat for vold i fami-
lien, vurderer FN. To ud af tre kvinder har været udsat for 
vold i løbet af deres liv. Halvdelen af alle myrdede kvinder 
i verden er slået ihjel af deres partner eller familie. Derfor 
har LOKK deltaget i projekter, hvor nogle af de erfaringer, 
som vi gennem 30-35 år har fået i Danmark, kan være med 
til at hjælpe andre lande, når de vil opbygge netværk og 
kvindekrisecentre.

Palæstina
Vold mod kvinder er desværre meget udbredt i Palæstina. 
Det er et mandsdomineret og patriarkalsk samfund, som 
også kæmper med vold og chikane fra de israelske sikker-
hedsstyrker. I samarbejde med den palæstinensiske kvinde-
organisation Rural Women Development Society (RWDS) 
og Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og med støtte fra 
CISU (Civilsamfund i Udvikling) har LOKK gennem mange 
år sat fokus på vold mod kvinder og dens konsekvenser. Vi 
har været med til at styrke viden om rettigheder og metoder 
til at inddrage lokale beslutningstagere bl.a. mændene i ar-
bejdet omkring vold i familien.

Det arabiske Initiativ
I samarbejde med Kvinderådet og Danner har LOKK i flere 
år haft projekter i MENA regionen (Mellemøsten og Nordaf-
rika). I 2016 afholdt Kvinderådet og deres egyptiske partner, 
Tadwein, en stor konference i Cairo med ca. 150 deltagere. 
Målet var lanceringen af en database i form af et online digi-
talt kort, som blev udviklet i projektet i 2015. Databasen 
kortlægger og beskriver tidligere projekter i Egypten, som 
har haft fokus på at bekæmpe kønsbaseret vold. Derudo-
ver var Tadweins direktør Amel Fahmy på besøg i Danmark, 
hvor hun deltog i Folkemødet sammen med Kvinderådet, og 
præsenterede Tadweins arbejde og databasen.

Marokko
Arbejdet med at udvikle træningsprogrammer og forløb for 
kvindekrisecentre i Marokko er videreudviklet i 2016. Der 
er arbejdet med empowerment, rettigheder og metoder i 
arbejdet med kvinder og børn. Der er meget få ressourcer 
i Marokko, men der er nogle stærke kvindeorganisationer, 
som bevirker at krisecentrene gør et kæmpe arbejde i den 
kontekst, som de befinder sig i.

Nordiske Kvinder Mod Vold
Nordiske Kvinder mod Vold består af kvindeorganisationer 
og kvindekrisecentre fra hele Norden og har eksisteret i 
over 20 år. Der afholdes årligt en konference på tværs af 
landegrænser, hvor der deles erfaringer og ny viden om 
bekæmpelse af vold mod kvinder. I 2016 blev konferencen 
afholdt i Norge under temaet ”Istanbulkonventionen – frem-
tidens værktøj for krisecentrene”. Omkring 250 kvinder var 
samlet til denne konference, som altid strækker sig over en 
hel weekend. Der er ved konferencen rig mulighed for at 
networke, hvilket også er en væsentlig del.

Wave
LOKK har et tæt samarbejde med kvindeorganisationer, som 
arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn. Ud over 
at deltage direkte i projekter er vi også aktive i netværket 
Women Against Violence in Europe (Wave).

Når du bor på et krisecenter har du ret til...
...at holde kontakt med vigtige personer i dit liv

Projekter og samarbejde i Udlandet
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Tak for støtte
Vi er i LOKK taknemmelige over den støtte, som bliver givet 
til LOKK fra mange forskellige sider. Ethvert bidrag – hver 
en hjælpende hånd og hver en krone - er med til at hjælpe 
en voldsudsat til at få et godt liv uden vold. Vores arbejde er 
afhængigt af støtten fra Jer for at kunne nå nogle resultater.

Når du bor på et krisecenter har du ret til...
...at følge med i beslutninger i dit liv

En særlig tak til

Børne- og socialministeriet

Ministeriet for Ligestilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet

CISU – Civilsamfund i Udvikling

Egmont Fonden

Spies Fonden

Arbejdsmarkedets Feriefond

Mary Fonden

Oak Foundation

Susi og Peter Robinsons Fond

Aase og Ejnar Danielsens Fond

En særlig tak for alle 
private donationer og testamenteringer
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Økonomi
LOKKs arbejde med at synliggøre, forebygge og eliminere 
vold i nære relationer muliggøres gennem økonomisk støtte 
fra både ministerier, fondsmidler, private donationer og 
medlemskontingenter.

2016 har været præget af besparelser og nedskæringer med 
ophør af medarbejdere i sekretariatet til følge. En stor del af 
den administrative drift har været finansieret af Tips- og 

Lotto midler (Særlig soc. midler), som LOKK desværre for 
andet år i træk ikke har modtaget. Langt den største del af 
de øvrige indtægter er hængt op på projektet, hvori der ikke 
indgår egentlig administration til drift af et sekretariat. Det 
har bevirket, at sekretariatet de sidste 2-3 måneder har været 
drevet af frivillig arbejdskraft.

Når du bor på et krisecenter har du ret til...
...at snakke om dine oplevelser med vold

I 2016 har LOKK forvaltet knapt 12 mio.
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Når du bor på et krisecenter har du ret til...
...at snakke om hvorfor du bor på krisecenter

LOKKs bestyrelse 
pr. 31. december 2016

Formand Lene Johannesson, ekstern, fhv. sekretariatschef

Næstformand Maria Søndergaard, frivillig på Ringsted Krisecenter

Bestyrelsesmedlem Karin Houmann, leder af Holstebro Krisecenter

Bestyrelsesmedlem Kirsten Hejnfelt, leder af Ringsted Krisecenter

Bestyrelsesmedlem Gitte Messerschmidt, frivillig på Haderslev Krisecenter

Bestyrelsesmedlem Karina Lorentzen, ekstern bestyrelsesmedlem

Suppleant Leif Aarup, frivillig på Fredericia Krisecenter

Kontakt
LOKK
c/o 3F Kampmannsgade 4, 1790 København V, 
besøgsadresse: Nyropsgade 22, 1602 København V, 
32 95 90 19
sekretariat@lokk.dk
www.lokk.dk

Den nationale hotline
70 20 30 82
-for voldsudsatte i nære relationer, pårørende og fagfolk
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Kasper Heron Købke
Kunstner & foredragsholder

Puslebrikkerne der er brugt som illustrationer i årsberetnin-
gen 2017 og plakaten på modstående side, er lavet af kunst-
neren Kasper Købke. 

Både plakat og puslebrikker er tænkt som starten på en 
proces. 
Den svære samtalen kan hjælpes igang af billeder, og af at 
sidde med de fysiske brikker i hænderne. 

Visualitet og genkendelse er vigtige midler i indlæring. 
Kaspers håb er at, når plakaten hænger på væggen og 
puslebrikkerne samles, vil det falde naturligt at snakke om, 
hvad billederne symboliserer. 

Foto: Adam Sund
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Stor København
Danner
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Frederiksværk Krisecenter
Hellerup Krisecenter
Hillerød Kvindekrisecenter
KFUK`s Sociale Arbejdes Krisecenter
Klostermosegård
Krisecentret Røntofte
Kvindehjemmet
Kvindehuset i Lyngby
Kvindekrisecenter Bornholm
Nordsjællands Krisecenter
Reden International
Rosenly

Midtjylland
Herning krisecenter

Holstebro Krisecenter
Horsens Krisecenter
Randers Krisecenter
Silkeborg Krisecenter
Viborg Krisecenter
Aarhus Krisecenter

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

Sjælland
Hanne Mariehjemmet
Hera Døtrene
Herfølge Krisecenter
Holbæk Krisecenter Medusa

Krisecenter Hjemmet
Lolland Krisecenter
Næstved Krisecenter
RED-Safehouse
Ringsted Krisecenter
Roskilde Krisecenter

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

Medlemmer
pr. 31.12.2016
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