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Forord
I 2017 er det 30 år siden en gruppe kvindekrisecentre i Danmark besluttede at slå sig sammen og danne en
fælles organisation, som kunne være et fælles talerør.
Siden 1987 har LOKK gennemgået megen udvikling og
mange ændringer. Fra en frivilligbaseret organisation med
møder på de forskellige krisecentre, til en etableret og anerkendt interesseorganisation med sekretariat og et væld af
opgaver i forbindelse med kampen mod mænds vold mod
kvinder og børn – praktisk, konkret, organisatorisk og socialpolitisk.
I årene 2015 og 2016 oplevede LOKK, grundet interne og
eksterne forhold, en reduktion i bidrag og en deraf følgende
afgivelse af opgaver, samt en nødvendighed af at gentænke
LOKKs rolle. 2017 har været et år med mange udfordringer
og mange glæder. OAK Foundation donerede midler til, at
LOKK i foreløbig halvandet år kan arbejde med at nytænke,
at finde en ny struktur og finde en finansiering, som er bæredygtig fremover. Hvad skal LOKK være fremover? Hvordan
skal vi markere og markedsføre os? Hvordan skal organisationen se ud? Det er et arbejde, som bestyrelsen er godt i
gang med, og som alle krisecentre er inddraget i.
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LOKK har, på trods af de mange omvæltninger og begrænsninger formået at markere sig og skabe nye initiativer. Bl.a.
har LOKK indgået i et unikt konsortium sammen med
Mødrehjælpen, Dialog Mod Vold, Mandecentrene og Danner og har oprettet den nye enhed Lev Uden Vold, som skal
arbejde på at forbedre behandlingsbuddene for både voldsudsatte og voldsudøvere m/k samt opsamle og formidle viden på området.
Der har i 2017 heldigvis været en del fokus i medierne på
vold mod kvinder, som LOKK har bakket op omkring. Bl.a.
stod søstrene Christina og Pernille Rosendahl frem og fortalte om deres opvækst med en voldelig far. Christina Rosendahl har ligeledes udarbejdet dokumentarfilmen ”Vold - i
kærlighedens navn” for krisecentret Danner, som blev vist i
biografer landet over, og vakte stor opmærksomhed.
Ligeledes har medierne haft flere debatindlæg bl.a. omkring
#metoo om seksuelle krænkelser af kvinder, som jo i høj
grad også omhandler kvinder i hjemmet og om at en stor del
af de kvinder, der søger tilflugt på de danske kvindekrisecentre, oplever voldsomme symptomer på Posttraumatisk
stressyndrom (PTSD) på grund af den vold, der er begået
imod dem.

Uanset hvor vi deltager, vil LOKKs fokus være på, at mænds
vold mod kvinder er uacceptabel. Mænd udsættes også for
vold i familien, og det er vigtigt at udrede og sikre tilbud til
alle voldsramte. Det er dog et faktum at langt flere kvinder
end mænd udsættes for vold i nære relationer, samt at kvinder lider langt mere skade, både fysisk og psykisk af denne
vold. Vi skal og vil afbøde skadevirkningerne uanset hvilken
type vold, der er tale om. LOKK har i mange år haft fokus på
den psykiske vold, dens omfang, og voldsomme skadevirkninger.
Danmark skulle i 2017 vurderes i forhold til, hvorledes Istanbul Konventionen er implementeret. Mange NGOer
heriblandt LOKK, udarbejdede en skyggerapport til den officielle rapport. GREVIO, som er den europæiske overvågningsenhed, som uafhængigt vurderer de enkelte landes implementering af Istanbulkonventionen, udsendte sin rapport
om situationen i Danmark i oktober 2017. GREVIO giver
alvorlig kritik af Danmark på mange områder. Især kritiseres
håndteringen af sager om forældremyndighed og samvær,
hvor GREVIO konkluderer, at danske institutioner ikke sikrer
kvinder og børn mod vold. GREVIO noterer sig med stor

bekymring, LOKKs finansielle situation ved frafaldet af offentlige tilskud, idet LOKK betragtes som en uvurderlig faglig og socialpolitisk stemme i kampen mod mænds vold
mod kvinder og børn.
LOKK vil også fremover forblive den organisation, der bevarer fokus på voldsudsatte kvinder og børn, fokus på støtte
til krisecentrenes mulighed for bedst muligt at arbejde med
at bringe kvinder og børn videre til et liv uden vold, og
fortsætte med at sætte volden på den politiske dagsorden. Vi
vil fortsætte med at have den høje faglighed i arbejdet med
voldsudsatte kvinder og børn og vil udbrede kendskabet,
forståelsen og det nuancerede syn på volden.
LOKK takker alle vores samarbejdspartnere i 2017 og ser
frem til det fortsatte samarbejde i 2018.
Lene Johanneson, Formand
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LOKKs arbejde
Bestyrelsen
Det altoverskyggende arbejde for bestyrelsen, som har siddet siden december 2016, har været arbejdet på at skabe
nogle nye rammer organisatorisk og økonomisk for LOKKs
arbejde. Efter, at vi i april måned fik midler fra OAK Foundation til netop dette arbejde, tog bestyrelsen rigtigt fat.
Bestyrelsen har således foruden at drøfte emnet på de ordinære bestyrelsesmøder, afholdt to seminarer over nogle
weekender for at have fokus på, hvad vi vil bevare af det
LOKK, som på mange måder har fungeret, hvad vil vi have
ændret og tilføre af nyt og hvordan kan vi gøre os mere uafhængig af offentlige midler. Bestyrelsen fremkom med forslag til en bredere bestyrelse med flere eksterne medlemmer,
som skal vælges ud fra relevante kompetencer, en ny finansieringsmodel samt mulighed for at tilføre et advisory board
for at øge organisationens kompetencer generelt. Samtidig
ønsker vi, at der bliver tilknyttet ambassadører, som kan
være med til at sætte vold mod kvinder og børn på dagsordenen.
Det hele blev præsenteret på et organisationsseminar for
LOKKs medlemmer i oktober måned. Der var en god og livlig diskussion, hvor alle var meget aktive. Ud fra disse input
har bestyrelsen arbejdet videre og vil fremkomme med et
endeligt forslag til generalforsamlingen i marts 2018.
Allerede fra begyndelsen af året kunne bestyrelsen trække
i arbejdstøjet. Danmark skulle i forhold til Istanbul Konventionen, vurderes af den europæiske overvågningsenhed
GREVIO, som vurderer de enkelte landes implementering
af Konventionen. Det officielle Danmark udarbejdede en
rapport og mange NGOer herunder LOKK fremsendte en
skyggerapport om alle de punkter, hvor Danmark ikke overholder Konventionen. En delegation fra GREVIO kom på
visit i Danmark, hvor LOKK fik mulighed for at uddybe det
skrevne. GREVIO er i slutningen af året fremkommet med en
rapport, hvori de har en alvorlig kritik af Danmarks håndtering af vold mod kvinder samt mange anbefalinger til
forbedringer – bl.a. i forhold til et fortsat behov for at have
fokus på den kønsbaserede vold mod kvinder, at forbedre
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sikkerheden for kvinder og børn i forbindelse med regler om
forældremyndighed og samvær, når faderen er voldelig, at
sikre maksimal viden og opfølgning på området, og at sikre
at LOKKs unikke stemme fortsat høres i debatten.
Der har været megen diskussion i medierne de seneste år
omkring manglende kvindekrisecenterpladser. Specielt har
det været et problem på store dele af Sjælland og i de store
byer. Flere krisecentre har opnormeret i 2017, og har derfor
plads til flere. Bestyrelsen ønsker på den baggrund at udvide
medlemsskabet af LOKK, hvorfor vi har sendt invitationer ud
til de krisecentre, som endnu ikke er medlem, og som arbejder under § 109, om de ønsker medlemskab. Samtidig skal
de kunne acceptere LOKKs vedtægter samt grundpakken. Vi
tænker, at vi står stærkere, hvis flere er med, ligesom vi vil
udvide samarbejdet generelt. Derudover har LOKK fået en
del henvendelser om mulige nye kvindekrisecentre forskellige steder i landet.
Socialtilsynet har selvfølgelig fokus på, hvorledes krisecentrene drives. Det er bl.a. det, de er sat i verdenen for. Men
ganske uventet fik et par krisecentre anmærkninger, med
henvisning til at nogle kvindekrisecentre indskrænkede
kvindernes personlige frihed ved, at kvinderne ikke måtte
ryge eller indtage alkohol på værelserne, og de ikke kunne
få besøg af alle og enhver. Bestyrelsen har rettet henvendelse til Børne- og Socialminister Mai Mercado for at få en
forklaring på, om det kan have sin rigtighed. Samtidig er
Socialtilsynets påbud anket til Ankestyrelsen. Det vil ikke
være muligt at sikre kvinder og børn uden den slags bestemmelser. Vi har endnu ikke modtaget svaret fra hverken Ankestyrelsen eller ministeriet.
Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til syv nye kvindekrisecenterledere, som er kommet til i 2017. Samtidig vil
vi gerne takke de syv ledere, som er ophørt, for det gode
samarbejde, vi har haft i årenes løb.

Sekretariatet
Ved starten af 2017 var LOKKs sekretariat reduceret til et
minimum. Lene Johannesson fungerede som arbejdende
bestyrelsesformand, da der ikke var midler til at ansætte en
sekretariatschef.
Den første del af året blev brugt til at afslutte diverse projekter og til at opsige kontrakter, som ikke var nødvendige, med
det niveau som LOKK havde. Desværre betød det også, at
LOKK skulle sige farvel til Etnisk Ung, som siden deres start
i 2006 har været en integreret del af LOKK. Vi har derfor
hele tiden været fagligt stærke på viden omkring minoritets
unge, som er udsat for æresrelaterede konflikter. Heldigvis
bliver Etnisk Ung i ”LOKK familien”, idet RED-Safehouse
har overtaget administrationen af Etnisk Ung efter aftale
med Integrationsministeriet, og de er fortsat bosiddende i
Nyropsgade.
LOKK skulle på den måde til at begynde forfra med at
genopbygge et sekretariat, som var i stand til at varetage alle
opgaverne for krisecentrene og at være fortaler på området.
Grundet den generøse finansiering fra OAK Foundation blev
det muligt at ansætte en sekretær, og Anne Mette Harbom
blev ansat fra juni måned, med 20 timer om ugen.

Nye tiltag i LOKK
Af nye tiltag kan nævnes, at LOKK sidst i 2017 indgik et
samarbejde med Dyrenes Beskyttelse. Krisecentrene oplever
ofte, at kvinder har problemer med pasning af deres elskede
husdyr, når de skal på krisecenter og ikke kan tage dyret
med. Nogle har været nødt til at efterlade dyret hjemme,
med frygt for, hvad kæledyret kan komme ud for. Andre har
været nødt til at aflive dyret. Nogle kvinder har valgt at blive
i volden. Aftalen går ud på, at kæledyret kan komme på et
af Dyrenes Beskyttelses internater, hvor der opretholdes en
anonymitet og beskyttelse af dyret. Projektet støttes af Fru
Lily Benthine Lunds Fond af 1. juni 1978.

Trine Lund-Jensen blev ansat som sekretariatschef og daglig
ansvarlige leder d.15. september 2017. Trines baggrund
inkluderer mange år som forstander på Svendebjerggård
Krisecenter, leder af Reden International, samt humanitært
arbejde for FNs Udviklingsprogram (UNDP) i forskellige
dele af verden.
På trods af de manglende ressourcer, har LOKK formået at
blive hørt i medierne samt været høringsberettiget i forhold
til nye lovgivningsmæssige tiltag.
Sekretariatet har gennem året holdt foredrag, holdt oplæg
eller undervist på forskellige konferencer, uddannelsesinstitutioner og foreninger. For blot at nævne nogle steder har
vi bl.a. undervist omkring 150 unge på EUC i Holbæk omkring vold mod børn, partnervold samt kærestevold. Desuden holdt vi i forbindelse med FNs internationale dag til
bekæmpelse af vold mod kvinder d. 25. november 2017
oplæg for 75 personer hos Irakisk Kvindeliga, samt på 3Fs
FIU Ligestillingskonference. Vi var med ved Merantis konference i Nyborg og derudover har både Inner Wheel og Soroptimisterne, som begge er kvindeforeninger, hørt om vold i
familien.

LOKK modtog en arv, som havde den klausul, at det skulle
gå til afdækning af omfanget samt udarbejdelse af forebyggende materiale om seksuelt misbrugte børn. Der er indgået aftale med analyse- og rådgivningsfirmaet Ida Hoeck,
som skal stå for afdækning af omfanget af seksuelt misbrugte
børn. Projektet vil køre over et par år.
Som noget nyt lavede LOKK en julekalender på Facebook
med bl.a. tegninger, billeder og citater fra børn. Julekalendernes formål var gøre opmærksom på børn og kvinder, som
ofte skal være på krisecentret i julen, da det sikkerhedsmæssigt ikke vil være forsvarligt at besøge familie og venner.
Desuden gør vi opmærksom på, at det er muligt at blive
støttemedlem hos LOKK
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Kvindekrisecentrene
.Der

sker som sædvanligt megen udvikling
rundt omkring på kvindekrisecentrene.

ud fra kvindernes perspektiv beskriver krisecentrets tilbud
og betydning. Den ligger på hjemmesiden www.mariehjem/
hanne.dk for, at målgruppen men også kommuner og anNogle krisecentre får nye lokaler, og bliver derfor mere dre fagpersoner kan blive opmærksomme på krisecentret.
tidssvarende. F.eks. har Sønderborg Krisecenter gennemgået Samtidig har krisecentret arbejdet på at udvikle tilbuddet
en stor ombygning, så
yderligere for, at imødekomme
deres hus fremstår mere
kvindernes særlige behov. Medarindbydende,
varmt,
bejderne har gennemgået en udLOKKs formål er, at varetage medlemsorhjemligt og børnevendannelse med kognitiv adfærdsterganisationernes interesse og ud fra et kvindeligt. Lolland Krisecenter
api, specielt tilpasset krisecentrets
politisk grundlag og med et samfundsmæssigt
og Herning Krisecenter
målgruppe.
perspektiv at synliggøre, forebygge og elimier ligeledes flyttet til
nere vold mod kvinder og børn.
bedre lokaler, som er
Mange kvindekrisecentre har et
til gavn for kvinder og
samarbejde med FødevareBankbørn. Herning kunne
en, hvilket er en stor succes. Krisesamtidig udvide med
centrene får, mod et mindre årligt
en plads, så de nu har plads til seks kvinder. Andre krise- beløb, mad til fællesspisning eller til kvindernes egen forcentre får nye ledere, hvilket f.eks. Danner, Hobro, Odense, plejning, og der er nok mad til mange måltider til kvinderne
Kolding, Randers og Sønderborg har fået. Der kan ske no- og deres børn. Det er gode råvarer og endvidere er det en
gle ændringer med en ny leder på posten. F.eks. har Kold- god sag at forhindre madspild.
ing indgået aftale med Qcafe ved Røde Kors om efterværnsaktiviteter i samarbejde med den koordinerende rådgiver. Kvindekrisecentrene står i disse år med nogle udfordringer,
Desuden har de haft en antropolog i virksomhedspraktik i idet Socialtilsynet nogle steder sætter spørgsmålstegn ved
4 uger. Hun har lavet en undersøgelse blandt frivillige om, husreglerne eller de frivilliges opgaver. Det har betydet, at
hvad der er de frivilliges motivation for at være frivillig på krisecentrene må nytænke. På Bornholm Krisecenter har
Kolding Krisecenter, og hvad de får ud af at have vagter m.v. man derfor arbejdet med at få tilført flere socialfaglige resPå Roskilde Krisecenter har pædagogerne fået installeret FIT,
Feedback Informed Treatment, hvor de kan få en indikator
for, hvorledes kvinden oplever sin situation, og om der er
overensstemmelse mellem, hvad kvinden oplever, og det
medarbejderne ser. Det giver en mulighed for at justere indsatsen.
Vejle Krisecenter har etableret et samarbejde omkring et Aftenværested og Herberg for særligt socialt udsatte. De har
organiseret sig med fælles bestyrelse og ledelse/administration, men køres som to klart adskilte institutioner på forskellige adresser.
Hanne Mariehjemmet, der modtager voldsudsatte kvinder, der også er misbrugere, har udarbejdet en film, som
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sourcer. Pengene er dels kommet fra regionskommunen,
dels er de fundet i krisecenterets faste budget. Det har betydet farvel til både praktisk og regnskabsmæssig hjælp i
huset og har været en omvæltning på både godt og ondt.
Kvindekrisecentrene i Silkeborg og Aalborg oplevede nogle
uventede kommentarer i forbindelse med tilsyn. Socialtilsynet satte spørgsmålstegn ved lovligheden af at forbyde
rygning, alkoholindtagelse og besøg af voldsudøveren på
kvindens værelse på krisecentret. Regler som så godt som
alle krisecentre har. Socialtilsynet mente, det var en indskrænkning af kvindernes selvbestemmelse. Efter et møde i
Socialtilsynet justerede Silkeborg Krisecenter formuleringen
i deres ordensregler. Aalborg Krisecenter ankede afgørelsen.
Samtidig rettede LOKK henvendelse til Børne- og Socialminister Mai Mercado for at få en afklaring, da det vil få

væsentlig betydning for kvinder og børns sikkerhed på alle
krisecentrene, såfremt sådanne regler ikke kan opretholdes.
Der er i skrivende stund ikke kommet svar fra hverken Ankestyrelsen eller ministeren.
Der har gennem de senere år været skrevet meget i medierne om, at der er for få kvindekrisecenterpladser i Danmark. Således har der været korte perioder, hvor der ingen
pladser har været i Danmark, bl.a. en uge i sommeren 2017.
Dog har der også i mange år generelt været stor geografisk

spredning i manglen på pladser. Krisecentrene i hovedstadsområdet har konstant oplevet at måtte viderehenvise kvinder der henvendte sig efter plads, hvorimod der i mange
andre dele af landet har været pladser til rådighed. Heldigvis har nogle krisecentre udvidet med flere pladser f.eks.
Holbæk Krisecenter, og der er flere nye kvindekrisecentre på
vej rundt om i landet. Et enkelt helt nyt krisecenter er åbnet
i 2017 og har søgt optagelse i LOKK.

Nye behandlingsmetoder på krisecentrene
forefindes små figurer og symSandplay
boler, som bredt repræsentativ
Kvindekrisecentre udvikler
for det ydre og det indre rum.
sig til stadighed, og finder
• I LOKK har vi en nultolerance
Ved at arbejde med symbonye behandlingsmetoder
overfor
mænds
vold
mod
kvinder
og
børn
lerne og sandet, etableres
for kvinder og børn. En af
•
I
LOKK
vil
vi
på
så
mange
planer
som
adgang til en viden og til resdisse metoder, som anvmuligt sørge for, at vold forhindres
sourcer, som har været skjult.
endes på flere krisecentre
• I LOKK vil vi synliggøre, hvorledes
Der er mulighed for at se det
bl.a. Holstebro Krisecenter
kvinder og børn udsættes for vold og
hele udefra og herefter at sætte
for kvinderne og børnene,
ord på det som er svært og det
er Sandplay.
arbejde for at dette stoppes
som er uudtalt.
Sandplay er et terapeutisk
• I LOKK ved vi, at voldsadfærd er kompleks
Det er en metode til at få følelværktøj, som tager udser gjort synlige via symbogangspunkt i menneskets
ler og tale og herefter arbejde
oprindelige evne til symmed dette. Der etableres et
bolisering (den proces i udviklingen, hvor barnet lærer symboler for ting og personer terapeutisk rum, hvor det er muligt på en nænsom måde at
og som er en forudsætning for sprogdannelsen og evnen synliggøre de svære og ubevidste problematikker.
til at tænke abstrakt). Sandplay foregår i en specialindrettet
rum med to sandkasser til hhv. tørt og vådt sand. Derudover
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COS –”Circle of Security”
Når volden er tilstede overskygger den ofte følelsen af at
være en god nok mor, ligesom en grundlæggende utilstrækkelighedsfølelse ofte dominerer relationerne.
I 2017 har Hellerup Krisecenter, som noget nyt, tilbudt
de voldsudsatte mødre et COS-gruppeforløb, der styrker
mødrene i, at de er vigtige omsorgsgivere for deres børn og
viser dem, at de brud der har fundet sted kan samles igen.
Alt sammen med fokus på at lære at forstå barnets intentioner og møde barnet i dets følelser og dermed give børnene
bedre udviklingsmuligheder.
COS som metode, er videns-og evidensbaseret og præsenteres på Socialstyrelsens Vidensportal (vidensportal.dk).
Kort fortalt baserer COS sig på tilknytningsteorien om, at et
barn lærer og udvikler sig optimalt både socialt, følelsesmæssigt og kognitivt, når det har en tryg og sikker base at afsøge
verden fra, der muliggør at barnets udforskningssystem aktiveres og at barnets tilknytningssystem lukker ned.

LOKKs vision er, et samfund fri for vold og
undertrykkelse og med fuld ligestilling mellem
kønnene. Et samfund, hvor vold mod kvinder
og børn ikke accepteres, og hvor der er skabt
de strukturelle, kulturelle, økonomiske og
politiske forhold, som er med til at
eliminere vold mod kvinder og børn.
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De hidtidige resultater med COS på Hellerup Krisecenter
er lovende. Mødrene er meget begejstrede for forløbet og
fortæller blandt andet, at de sætter særligt stor pris på det
fortrolige rum, hvor de tør fortælle om oplevelser og de
svære ting i forældrerollen. Det at høre hinandens ærlige
historier er lærerigt for dem og de fortæller, at det motiverer
til selv at fortælle om egne oplevelser.
Mødrene har udtrykt, at de har fået særligt meget ud af den
viden, der omhandlede at aflæse deres børns signaler og
forstå deres behov ud fra disse. De har udtrykt forståelse for,
at deres børn ikke var urimelige i deres forsøg på at få deres
mors opmærksomhed, men i virkeligheden havde et behov
for anerkendelse og tryghed.
Personalet kan konstatere at undervisningsprogrammets
emner flytter sig med rundt i Krisecenterets dagligdag, og
begreber og eksempler italesættes i forskellige situationer kvinderne imellem. Personalet kan også konstatere, at
mødrenes adfærd overfor deres børn er tunet ind på de ny
vundne kundskaber, de har med sig fra COS-forløbet. I flere
familier er konfliktniveauet faldet markant efter opstart på
COS.

Som medlem af LOKK får man adgang til:
Støtte fra LOKKs sekretariat:
• Adgang til central sparring, dialog og rådgivning ved LOKKs sekretariat
• Deltagelse i centralt organiseret erfaringsudveksling, seminarer og kurser
• Adgang til ressourcer og aktiviteter målrettet kvinder og børn på krisecentre, som er indeholdt i projekter,
der er mobiliseret og administreret af LOKKs sekretariatet.
• Bestyrelsesansvarsforsikring for samtlige medlems krisecentre
Udbygget regionalt samarbejde mellem LOKKs medlemmer inkl.:
• Deltagelse i regionale møder med fokus på samarbejde, erfaringsudveksling og støtte
• Udmøntning af regional fundraising og projekter
Fokuseret fælles faglig udvikling i LOKKs videns- og udviklingsgrupper om:
• Arbejdet med børn, som er med deres mor på krisecenter
• Statistik og vidensopsamling
• Internationalt samarbejde i forskellige fora
• Kompetenceudviklingsforløb for krisecenterbestyrelser af selvejende krisecentre
• Jævnlig opdatering af LOKKs grundredskaber, som er retningsvisende for alle, der er medlemmer.
En stemme i den nationale og politiske dialog om vold i nære relationer:
• LOKK er høringsberettiget når det gælder lovforslag vedrørende vold i nære relationer samt lovforslag
med indvirkning på udsatte grupper, og derved på krisecentrenes arbejde.
• LOKK deltager i mange nationale og internationale fora, hvor vold mod kvinder og børn er på dagsordnen
og viderebringer information og viden til krisecentrene derfra.
• LOKK er bestyrelsesmedlem i Lev Uden Vold, den nationale enhed til vidensopsamling og formidling
om vold i nære relationer.
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Seminarer
Interne seminarer
Også i 2017 har LOKK afholdt nogle indholdsrige og
lærende seminarer for landets kvindekrisecentre. Foruden at
få ny viden tjener seminarerne også til mulighed for sparring
på tværs af kvindekrisecentrene.
Landseminar
Emnet for dette års landsseminar, som vanen tro blev afholdt i forbindelse med generalforsamlingen, var ”Hvordan
får vi frivilligheden til at vokse i LOKK? ”. To meget kvalificerede oplægsholdere kom med deres bud på dette emne.
Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, tidligere
direktør i Danner, og Seniorkonsulent i Center for Frivilligt
Socialt arbejde, Hans Stavnsager gav begge nogle yderst interessante oplæg, som satte gang i tanker og overvejelser,
og som lagde godt op til det gruppearbejde som fulgte efter.
Resultatet fra gruppearbejder blev videregivet til bestyrelsen
til brug for deres arbejde omkring videreudvikling af LOKK.

Der blev tænkt og diskuteret på organisationsseminaret
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Organisationsseminar
Som tidligere nævnt, afholdt bestyrelsen organisationsseminar i oktober måned i Børns Vilkårs lokaler i Valby, for at
orientere medlemmerne om, hvilke nye tiltag bestyrelsen
tænker, der skal til for at få LOKK på ret kurs. Der blev bl.a.
fremlagt forslag til ændring af bestyrelsens sammensætning
og lagt en plan for principperne af fremtidig økonomi. Desuden foreslog bestyrelsen at LOKK skulle have et nyt navn
for at gøre det mere synligt, hvem vores målgruppe er og
hvilke indsatsområdet vi har. Der var en livlig debat på dette
seminar, som gav bestyrelsen opgaver at arbejde videre med.
Lederseminar
Lederne i Region Syd stod for årets lederseminar, som blev
afholdt i Krisecenter Odense i september måned. Mødet
blev indledt med et historisk tilbageblik over vold i familien,
ved Sarah Smed, historiker og formidlingskonsulent fra Danmarks Forsorgsmuseum, Svendborg.

• Hvad er den vigtigste opgave for LOKK fremadrettet?
• Hvilket problem forsøger krisecentrene at løse og har
det ændret sig siden starten?
• Hvilke andre aktører kan vi skabe alliancer med?
• Hvor kan LOKK skabe mest merværdi for medlemmerne?

R

Børn på krisecenter udgør en særlig

LE

Lederne fik derefter en orientering omkring den nye enhed
Lev Uden Vold, med mulighed for at stille spørgsmål.
Endelig blev de fire spørgsmål fra Landsseminaret genoptaget:

A N B E FA

og udsat gruppe, men der er også
mulighed for en intensiv tidlig
indsats.

• En kortlægning af arbejdet med børn på
krisecenter i Danmark, samt en overordnet analyse
af lovende praksis. Deltagelse i et fortsat udby get nationalt samarbejde samt i EU projekt om
fagligt arbejde med børn på krisecenter.

Der var en god dialog og input, som sekretariatet og bestyrelsen kunne tage med hjem.
Tak til Region Syd for en interessant dag.
Børneseminar
Børneseminaret blev afholdt i begyndelsen af september på
Hotel Nyborg Strand.
Emnerne var valgt ud fra at de kunne bruges i det daglige
arbejde på kvindekrisecentrene. Camilla Holmgaard underviste i ”Mindfulness for børn”, og om hvorledes deltagerne
kan anvende mindfulness i arbejdet med børnene. På anden
dagen var emnet Børneyoga, hvor Emmamaria Vincents fra
”Lille Yoga Hus” fortalte om, hvad yoga kan gøre for at skabe
ro hos barnet og supplerede med øvelser.
Begge dage var lærerige og samtidig meget underholdende
og blev dage, hvor der blev leet meget.

Børnerådgiverne afprøver børneyoga
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Videns- og udviklingsgrupper
Hvert år bliver der på generalforsamlingen nedsat en række
videns- og udviklingsgrupper, med deltagere på tværs af
kvindekrisecentrene. Videns- og udviklingsgrupperne er
sparringspartner til LOKKs bestyrelse og sekretariat og samtidig med til generelt at udvikle arbejde for krisecentrene.
I 2017 blev nedsat 6 grupper.
Børnegruppen:
Fie Møller, Viborg Krisecenter
Lis Müllertz, Holbæk Krisecenter Medusa
Martha Petersen, Randers Krisecenter
Marie Møller Christensen, Kvindehjemmet
Lone Dorph-Petersen, Ringsted Krisecenter
Susanne Larsen, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Statistikgruppen:
Lone Skove Møller, Aalborg Krisecenter
Bente Kongerslev, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Ane Voss, Holbæk Krisecenter
Mette Bak, Kvindehjemmet
Sara Andersen, Danner

Der er debat om effektiviteten af

LE

R

krisecenterophold. LOKK er ikke i tvivl

A N B E FA

og ønsker sikker og troværdig effektmåling på alle krisecentre.

• At en ny handlingsplan indeholder et fokus
på effekt af forskellige indsatser, samt en
specifik afdækning og analyse af redskaber
til effektevaluering på kvindekrisecentre,
med henblik på praktisk indførelse af
effektmåling på samtlige
kvindekrisecentre.
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Kompetenceudvikling af bestyrelser:
Elisabeth Martens, Vejle Krisecenter
Peter Michael Toft, Røntofte Krisecenter
Ritta Paldup, Hjemmet Krisecenter
Helle Jensen, Esbjerg Krisecenter
Lene Sander, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Lise Lotte Bjerge, Herning Krisecenter
Vidensopsamlingsgruppen:
Leena Thybo Nielsen, Aalborg Krisecenter
Lærke Jensen, Danner
Pia Nielsen, Randers Krisecenter
Charlotte Clausen, Horsens Krisecenter
Gitte Thomsen, Esbjerg Krisecenter
Revision af grundpakken:
Ane Voss, Holbæk Krisecenter Medusa
Jane Lindhardt, Viborg Krisecenter
Lene Danner, Herning Krisecenter
Revision af krisecentererklæring:
Dianna Juliussen, Nordsjællands Krisecenter,
Lene Hakmann, Frederiksværk Krisecenter,
Lisbeth Mosebo, Danner
Gitte Larsen, Holbæk Krisecenter Medusa
Stine Rought, Herfølge Krisecenter
Hanne Barløse, Ringsted Krisecenter

Vidensopsamlingsgruppen:
Gruppen har haft fokus på at opsamle viden fra alle krisecentrene for at dele denne viden med andre. Emnerne er
valgt ud fra, hvad der er meget fokus på i disse år, nemlig
dels effektmåling medens kvinder og børn er på krisecentret
dels en mere langsigtet måling. Endvidere interesserer Socialtilsynet sig i visse dele af landet sig for, hvilke opgaver
de frivillige på kvindekrisecentrene har. Den viden, der indhentes kan anvendes og give inspiration til andre krisecentre men kan ligeledes være anvendelig i forhold til videns
opsamling i Lev Uden Vold. Gruppen vil angiveligt skulle
arbejde videre i det kommende år.

På vegne af børnegruppen fremlagde Lone fra børnegruppen og Kirsten fra LOKKs bestyrelse fremlagde på Nordiske
Kvinder Mod Volds årsmøde i Reykjavik det arbejde, som
var lavet i forbindelse med projektet. Deltagerne fik også
selv prøvet en miniudgave af tegne-eventen.
Revision af krisecentererklæringer:
Denne gruppe har arbejdet med krisecentererklæringen
som anvendes i samarbejde med statsforvaltningen. Gruppen har haft fokus på de helt centrale og indlejrede begreber i krisecentererklæringen, som er kundskab om vold, og

AN

barnets perspektiv, herunder hvilke perspektiver og faktorer,
der bør inddrages til at
belyse barnets perspekStatistikgruppen:
tiv i en krisecenterfaglig
Gruppen har arbejdet
Den kønsneutrale tilgang til vold i nære relationer
erklæring - som indgår
med den seneste statisrisikerer at fjerne fokus fra, at vold mod kvinder påi belysning af barnets
tik i samarbejde med
virker kvinder uforholdsmæssigt højt, både i
perspektiv, når statsforSocialstyrelsen. Bl.a. er
højere grad og med højere intensitet.
valtningen skal træffe
der overfor Socialstyafgørelser. Formålet med
relsen givet udtryk for,
• At en fremtidig handlingsplan
revideringen af krisecenat vi ønsker at statistikBE
anerkender den kønsbaserede vold
FA L E R
tererklæringen er et ønken bliver udfærdiget og
og retter fokus mod at italesætte
ske om, at erklæringen
tilgængelig midt i året
og eliminere den strukturelle vold.
i højere grad kan være
og ikke, som er sket de
medvirkende til at indseneste år, først når året
drage og belyse barnets
er ved at være slut. Vi fik
perspektiv, og de påvirkikke lovning på det, men
de ville arbejde på det. Alligevel kom statistikken 2016 først ninger, som volden kan medføre, i afgørelsesgrundlaget, når
i december måned. Endvidere har gruppen givet forslag til statsforvaltningen træffer afgørelser.
Gruppen er ikke påbegyndt arbejdet med krisecentererkemner for det kommende år.
læringen til udlændingemyndighederne.
Børnegruppen:
Børnegruppen har arbejdet videre med projektet om regionale tegneevents sammen med tegneren Kasper Købke.
Temaet er børns rettigheder på krisecentrene. De har afsluttet
arbejdet med en skriftlig evaluering til de fonde, der har bevilget midler til projektet. Tegneeventsene kom i hele landet,
og skabte sjov og grin men bevægede sig over i samarbejde
og opmærksomhed på hinanden via deletegninger.

Grundpakkegruppen:
Gruppen, der skulle arbejde med en revidering af Grundpakken, fik ikke afholdt møder i 2017. De påbegynder arbejdet i 2018.
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Samarbejde
Foruden det uformelle samarbejde som LOKK har med ministerier, styrelser og andre organisationer, som arbejder med
vold i nære relationer, har LOKK haft glæde af at samarbejde
omkring egentlige projekter.
Lev Uden Vold
Den 1. august 2017 startede Lev Uden Vold, en national
enhed til videns opsamling og formidling om vold i nære
relationer. Lev Uden Vold er etableret i et konsortium med
deltagelse af LOKK, sammen med Danner, Dialog Mod
Vold, Mandecentret og Mødrehjælpen. Projektet er finansieret fra Sats puljen. Bestyrelsen består af repræsentanter for
de fem stiftende organisationer, og for LOKK har bestyrelsesformanden og siden sekretariatschefen siddet i bestyrelsen i
2017. Lev Uden Vold bemandes af nogle faste medarbejdere
samt medarbejdere udlånt fra de stiftende organisationer. I
2017 har LOKKs sekretariatschef undtagelsesvist udfyldt
denne rolle.
Lev Uden Vold er siden 1. oktober 2017, ansvarlig for driften
af pladsoversigten for alle krisecentertilbud, den juridiske
rådgivning om vold i nære relationer samt den nationale
hotline om vold i nære relationer, alle tilbud som tidligere
blev drevet af LOKK. Lev Uden Vold har bevilling indtil
2020. Projektet henvender sig til voldsudsatte og udøvere af
begge køn samt deres netværk.
Indtil videre er krisecentrene blevet kontaktet af Lev Uden
Vold mht. pladsoversigten samt udredningen af omfanget
af efterværn på krisecentrene. Ligeledes har Lev Uden Vold
udsendt juridiske notater om emner af interesse for krisecentrene.
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H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK.
Kronprinsessen gør en stor indsats for at synliggøre
og bekæmpe vold mod kvinder nationalt og internationalt. LOKK er stolt af, at Kronprinsessen er
protektor.

Mary Fonden
Mary Fonden har fortsat fokus på kvinder og børn, der lever i en familie med vold, og har gennem årene støttet på
forskellig vis. I samarbejde med Lego og Ole Kirks Fond uddeler Mary Fonden en rygsæk til alle børn, der kommer med
mor på krisecenter. Rygsækken, som anvendes pædagogisk
på kvindekrisecentrene, har stor betydning for børnene og
deres mor. Specielt, at der er en lille hilsen fra H.K.H. Kronprinsessen, er med til at børnene føler sig set og hørt.
Et andet vigtigt projekt for kvinderne på krisecentrene er Råd
til Livet, som Mary Fonden står for med støtte fra Nykredit.
Frivillige økonomiske rådgivere og advokater fra lokale advokatfirmaer tilbyder kvinder økonomisk og juridisk støtte.
Hjælpen og støtten er med til at skabe et overblik for kvinderne og dermed en skridt mod et liv uden vold. I 2017 blev
der afholdt 358 samtaler af rådgivere fra Råd til Livet.
Feriefonden
Hvert år betænker Arbejdsmarkedets Feriefond kvinder og
børn på landets kvindekrisecentre. Mange kvinder, som
kommer på krisecentrene har ikke selv råd til at afholde et
ferieophold og har typisk ikke været på ferie i mange år.
Kvinden og hendes børn får nogle gode og positive oplevelser sammen, hvilket er meget vigtigt i arbejdet mod et liv
uden vold.
I 2017 har 92 kvinder og 135 børn fået denne fine mulighed
for at holde en ferie sammen.

Simon Spies Fonden
Kvinder, der komme på krisecenter, er oftest henvist til selv
at betale for psykologsamtaler, hvilket de typisk ikke har
midler til. Kvinderne er en sårbar gruppe, som bærer på
mange traumer og flere har PTSD symptomer. De vil være
godt hjulpet ved at få psykologsamtaler, når de arbejder
mod et liv uden vold. Heldigvis har Simon Spies Fonden doneret midler til, at de kvinder, der trænger allermest og som
ikke selv har råd til at betale, alligevel kan få hjælp og støtte
fra en psykolog. Det er et vigtigt supplement til de tilbud de
får på krisecentret. I 2017 har 66 kvinder kunnet gøre brug
af denne støtte.

NKMV: Lone og Kirsten fra Ringsted krisecenter vejleder
deltagerne i tegneevent.

Nordiske Kvinder mod Vold
Gennem over 20 år har netværket Nordiske Kvinder mod
Vold (NKMV), der består af kvindeorganisationer og kvindekrisecentre fra hele Norden, mødtes til konference på
tværs af landegrænser for at dele erfaringer og ny viden om
bekæmpelse af vold mod kvinder. I 2017 blev konferencen
afholdt i Island hvor over 350 deltagere blev klogere på,

Kvinder på krisecenter oplever voldsomme psykiske

Deltagerne prøver kræfter med puslespillet.

symptomer og har ikke adgang til gratis psykologhjælp,
hverken i starten eller slutningen af opholdet
på krisecentret.

krisecenter, bør have ret til et
samtaleforløb hos en psykolog.

AN

• Alle kvinder, der indskrives på

BE

FA L E R

Dette tilbud bør integreres i taksten, men
kan indtil da tilvejebringes vha. pulje eller
anden fordeling.
• Der er et behov for yderligere kvalitativ og

hvad der rører sig i Norden. Årets emne var ”Stemmerne –
de voldsudsattes synspunkter, behov og roller”. Omkring 15
islandske kvinder fortalte deres egen historie, og om hvordan
de havde fået hjælp af Stigamot. Der var meget rørende.
Der udover blev bl.a. belyst emner som prostitution samt
børn på og udenfor krisecentrene. Danmark præsenterede
ved en workshop arbejdet med børnenes rettighedsplakat
og puslespil. Deltagerne fik lejlighed til at deltage i en mini
tegneevent, hvilket gav anledning til megen smil og latter.

kvantitativ vidensindsamling og analyse af de
specifikke psykiske konsekvenser af volden, og
omfanget af PTSD symptomer, samt af hvilke
indsatser, der i denne sammenhæng vil have
positiv virkning for kvinderne.
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Røde Kors Qnetværk
Røde Kors Qnetværk, som efterhånden har et samarbejde
med lidt under halvdelen af alle kvindekrisecentre i Danmark, gør et stort arbejde med at støtte kvinderne, når de
forlader krisecentret. Mange kvinder oplever en ensomhed,
når de flytter fra krisecentret og måske ud til en ny bolig i en
ny by, som de ikke kender, og hvor de ikke kender nogen.
Qnetværket kan hjælpe kvinderne ud af denne ensomhed,
ved på en omsorgsfuld måde at støtte kvinderne i at skabe
kontakt i nærområdet. Netværket afholder, når der er behov
for det, også fælles arrangementer. Alle mentorer gennemgår
en uddannelse, hvor blandt andet bliver undervist i voldens
cyklus, hvad deres roller er samt sikkerhedsvurdering. LOKK
står en del steder i landet for en del af grunduddannelsen.
Voldsobservatoriet
Sammen med andre kvindeorganisationer, tilbud og forskere, der arbejder med vold i nære relationer på forskellig
vis arbejder LOKK i Det Nationale Voldsobservatorie i kvinderådet for at stå sammen om at bekæmpe vold og overgreb
mod kvinder. Formålet er at udveksle erfaringer, indsamle og
formidle viden og erfaringer, samt at igangsætte nye initiativer på området.
LOKK deltog i Voldsobservatoriets møder, og var således involveret i formuleringen af skyggerapporten til GREVIO.
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WAVE
LOKK har et tæt samarbejde med kvindeorganisationer, som
arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn. Vi deltager aktivt i netværket Women Against Violence in Europa
(WAVE). I 2017 har WAVE bl.a. også haft fokus på Istanbulkonventionen og implementeringerne i de europæiske
lande bl.a. Danmark. LOKKs repræsentant i WAVE er
tidligere bestyrelsesmedlem, advokat og mediator, Pia
Deleuran.
Den Røde Drage
Sekretariatet blev kontaktet af Den Røde Drage, et aktivitetstilbud til børn på de Københavnske krisecentre, der i mange
år har samarbejdet med disse, bl.a. Kvindehjemmet. Den
Røde Drage ønsker at etablere et samarbejde med LOKK og
gradvist udvide kredsen af krisecentre, hvor børnene kan få
gavn af aktiviteterne.
Handlingsplan på Voldsområdet
I december 2017 afholdt Ligestillingsministeriet en workshop med interessenter på området, hvor der blev brainstormet om fokusområder, samt specifikke tiltag, der kunne
tænkes at blive en del af en eventuel fremtidig handlingsplan på voldsområdet. Repræsentanter fra LOKK deltog.
LOKK sendte efter workshoppen vores konkrete forslag til
ministeriet.

Psykisk Vold
I løbet af 2017 blev fokus på den psykiske vold øget. Debatten om denne form for vold, hvad den faktisk handler om,
hvorledes den manifesterer sig og udvikles over tid, og hvilke voldsomme konsekvenser den kan have for den voldsudsatte fyldte mere og mere i samfundsdebatten. Både LOKK,
og mange andre interessenter, har været fortalere for et forbud mod psykisk vold integreret i den danske lovgivning.
D. 1. november 2017 have filmen ”Vold - i kærlighedens
navn” premiere over hele landet. Filmen viser livet på krisecentret Danner over en 5 årig periode og indeholder beskrivelser af den psykiske vold, som nogle af kvinderne der var
udsat for. Filmen fik stor medieopmærksomhed og som følge
heraf inviterede Justitsminister Søren Pape Poulsen interessenter fra Danner, Dansk Kvindesamfund, Dialog Mod Vold,
LOKK, Mødrehjælpen, Røde Kors og Dansk Stalking Center
til et møde om psykisk vold, hvor de hver især gav udtryk for
deres holdning til emnet.

Foto: Søren Pape Poulsens Facebook side
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99 % af kvinderne på krisecenter har været udsat for
psykisk partnervold, men som andre borgere oplever
de, at der ikke kan retsforfølges.

LE

R

• Fortsat fokuseret oplysning til forskellige

A N B E FA

Digital Vold opleves i stigende grad

målgrupper om psykisk vold, hvorledes den

på krisecentrene, men medarbejdere

udarter sig og hvorledes man kan undgå den.

har ikke de tekniske kompetencer til
at rådgive mod denne form for vold.

• Afdækning af internationale erfaringer med
kriminalisering eksplicit i lovgivningen af psykisk
vold og forslag til hvorledes dette kan

• At der allokeres midler til rådgivning vedr.
digital vold, som kan være tilgængelig for kvinder

gennemføres i Danmark.
• Undervisning af relevante offentlige ansatte i

på krisecentre, andre voldsudsatte og fagfolk,

metoder til forebyggelse,og at vold kommer på

inkl. at krisecenter-medarbejdere efteruddannes

skemaet på relevante uddannelser såsom

til at teknisk bekæmpe denne vold, eller kan

professionsuddannelser, sundhedsuddannelser

rekvirere central placeret rådgivning.

og naturligvis politiuddannelsen.
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Årsstatistik om kvinder og børn på krisecenter
Socialstyrelsens årsstatistik blev offentliggjort d.20. december 2017. LOKK udsendt en pressemeddelelse i denne
forbindelse med fokus på den nye information, at en stor del
af kvinderne, der får støtte på de danske kvindekrisecentre,
oplever voldsomme symptomer på post traumatisk stress på
grund af den vold der er begået imod dem, og at det er bydende nødvendigt at alle kvinder på krisecentrene får tilbudt
psykologsamtaler.
I alt 44 % af kvinderne, der besvarede spørgsmål om psykiske
symptomer, havde oplevet disse symptomer i meget høj
grad. Det er første gang årsstatistikken belyser dette forhold
og tallene er alarmerende.
Kvinderne oplever symptomer på posttraumatisk stress
såsom
• konstant vagtsomhed,
• søvnproblemer,
• flashbacks - hvor de oplever volden som om den
foregår igen, her og nu
• gentagne erindringer og forestillinger om den vold
der er begået mod dem, og
• fysiske reaktioner som hjertebanken og
vejrtrækningsbesvær, når de mindes volden.
Det viser sig også, at kvinder der havde gentagne ophold på
krisecenter i højere grad oplevede disse forfærdelige symptomer (49 %), end kvinder med et ophold på krisecenter,
hvoraf 42 % oplevede symptomerne på posttraumatisk
stress.
Årsstatistikken bekræfter også, at kvinderne udsættes for
mange typer vold, og ofte af flere typer vold af gangen. For
alle typer ses en stigende tendens i forhold til 2014 og 2015.
Statistikken bekræfter også at alle kvinderne er udsat for
vold af mænd.
• 99 % har været udsat for psykisk partnervold.
Den psykiske vold er den mest udbredte form for vold,
men ofte den mest usynlige. Den psykiske vold handler
om kontrol og magt. Partnerens magt til at isolere
kvinden, ydmyge hende, kontrollere hendes handlinger
og true hende – direkte eller indirekte – til at gøre ting
hun ikke ønsker, og undlade at gøre ting hun gerne vil.
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• 83 % har været udsat for fysisk vold dvs. slag, spark,
kast – imod væggen eller ned ad trappen,
kvælningsforsøg, stik med kniv eller vold med våben.
• 53 % har været udsat for økonomisk vold dvs. partneren
tager kontrol over kvindens penge, f.eks. nægter hende
adgang til hendes egne penge, bruger hendes penge,
ydmyger hende ved at hun skal tigge om penge til mad.
• 52 % har været udsat for materiel vold dvs. partneren
har ødelagt ting, f.eks. redskaber som computer der er
vigtige for arbejde, ting med affektionsværdi eller tøj
partnere ikke vil have kvinden går i.
• 31 % angiver at de har været udsat for seksuel vold
dvs. f.eks. voldtægt, andre seksuelle krænkelser, tvang
til seksuelle forhold til uønskede partnere og
prostitution.
Årsstatistikken bekræfter tallene fra 2015, som også viste, at
stort set alle kvinderne på krisecentrene har været udsat for
psykisk vold af deres partner eller ekspartner. Nu ser vi så, at
intensiteten af den psykiske vold, og de skader den forvolder
for kvinderne er meget voldsom – også voldsommere end de
fleste kunne forestille sig.
Tallene bekræfter også, at de kvinder, der har mere end et
ophold på krisecenter er væsentligt dårligere stillet f.eks. har
de i højere grad end andre kvinder på krisecenter, været udsat for vold over længere tid, har behov for længere ophold
på krisecentrene og har i højere grad været udsat for økonomisk vold i det seneste år.

LOKKs økonomi
LOKKs arbejde med at synliggøre, forebygge og eliminere
vold mod kvinder og børn i nære relationer, muliggøres gennem økonomisk støtte fra både fondsmidler, ministerier, private donationer og medlemskontingent.

LOKKs finansiering og dermed
kapacitet til at servicere krisecentrene er væsentligt beskåret siden

Der blev ansat en sekretær i juni, og en sekretariatschef i
september, til at varetage sekretariatets opgaver.

N

A

2015.

BE

FA L E R

• At samtidig med, at LOKK arbejder
for at sikre mindre afhængighed af offentlige
midler tilvejebringes der midler til sikring af

I 2017 er støtten fortrinsvis kommet fra OAK Foundations
generøse tilskud samt fra Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (LOTFRI). Sekretariatet har lagt stor vægt på at udvise mådehold i forbindelse
med udførelse af alle aktiviteter og opgaver i 2017.

LOKKs kernefunktioner i forhold til servicering
af kvindekrisecentrene samt LOKKs indflydelse
som forkæmper for kvinders rettigheder til et liv
uden vold og til fastholdelse af kønsperspektivet i

vold i nære relationer, som anbefalet af GREVIO.
Diagramtitel

OAK
-1.032.014
Socialministeriet
-286.217
Arv
-123.750
Styrelsen for international
Rekruttering og Integration -599.625
Private, fonde,
støttemedlemmer mv.
-128.925
Honorar mv.
-106.657
Kontingenter
-265.100
Total

-2.542.288

41%
11%
5%

■ OAK Foundation

24%

■ Arv

5%
4%
10%

■ Børne- og Socialministeriet
■ Styrelsen for international Rekruttering og Integration
■ Private, fonde, støttemedlemmer mv.
■ Honorar mv.
■ Kontingenter

Socialministeriet
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Styrelsen for international Rekruttering

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 kvinde og hendes børn ud af volden. Vores arbejde er afhængigt af støtten fra Jer alle for at kunne nå nogle
gode resultater.

En særlig tak for alle
private donationer og testamenteringer
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krisecentrene uden at få plads. Flere tusinde kvinder
henvender sig årligt til krisecentrene uden at få plads,
der hvor de henvender sig, og uden at kunne få en
krisecenterplads i nærheden.
• Etablering af fokuseret ambulante
tilbud på specifikke krisecentre til
voldsudsattekvinder, som måske har

AN

En særlig tak til
Børne- og Socialministeriet
OAK Foundation
Mary Fonden
Simon Spies Fonden
Arbejdsmarkedets Feriefond
Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978
Kai Houmand Nielsens Fond
Inner Wheel, Kalundborg

Der er stadig mange kvinder der henvender sig på
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behov for et længerevarende rådgivningsforløb,
men ikke nødvendigvis et krisecenterophold.

LOKKs bestyrelse pr. 31. december 2017

Formand
Lene Johannesson,
eksternt bestyrelsesmedlem,
fhv. sekretariatschef

Næstformand
Maria Søndergaard,
Bestyrelsesformand på
Ringsted Krisecenter

Bestyrelsesmedlem
Karin Houmann,
leder af Holstebro Krisecenter

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Hejnfelt,
leder på Ringsted Krisecenter

Bestyrelsesmedlem
Gitte Messerschmidt,
frivillig på Haderslev
Krisecenter

Bestyrelsesmedlem
Curt Sørensen,
eksternt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Rene Hansen,
eksternt bestyrelsesmedlem

Suppleant Leif Aarup,
frivillig på Fredericia
Krisecenter

Sekretariatschef
Trine Lund-Jensen
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Kontakt

LOKK
c/o 3F, Kampmannsgade 4,
1790 København V
Tlf: 32959019
E-mail: sekretariat@lokk.dk
www.lokk.dk

