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”

Jeg kan godt lide
at have det hyggeligt med kvinderne,
børnene og de andre
medarbejdere. Det
er virkelig en glæde
at føle, at ens indsats
er til gavn”

Bente, frivillig
vagt igennem ti
år, har også fået
sin mand med som
frivillig på krisecentret
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Forord
I 2012 kunne LOKK fejre 25 års jubilæum. Det blev
gjort med maner med fest i Aarhus for nuværende og
tidligere ansatte og frivillige og med en reception på
PH Caféen i København, hvor vores protektor, H.K.H.
Kronprinsesse Mary, bidrog til en flot markering af dagen. Vi fik også udgivet et jubilæumsskrift, der fortæller, hvad krisecenterbevægelsen har formået i løbet
af 25 år. Krisecentrene organiserede sig i 1987, så de
med en fælles stemme kunne fortælle om volden og
dens konsekvenser. Det har på afgørende vis været
med til at synliggøre problemerne – og antallet af kvinder, der bliver udsat for vold, har siden været markant
nedadgående.
LOKK har som fællesorganisation formået at skabe
øget politisk bevågenhed og prioritering af kvindekrisecentrenes arbejde. Det har sikret grundlaget for, at
krisecentrene i dag fungerer som langt mere professionelle med faguddannet personale, og de frivillige
kræfter spiller fortsat en central rolle. De seneste år har
flere krisecentre gennemgået en tiltrængt renovering,
og der er skabt adgangsforhold for personer med funktionsnedsættelse. Den faglige indsats er langt mere
målrettet og specialiseret end tidligere. I dag har alle
krisecentre et særligt tilbud målrettet børn, der har oplevet vold i hjemmet, LOKK har en rådgivning vedrørende de æresrelaterede konflikter, og mange krisecentre har tilbud om efterværn.
LOKK har fortsat meget at kæmpe for. Det har inden for
det seneste år resulteret i, at vi har vi skabt flere tiltag,
der bidrager til at skabe bedre og mere målrettede tilbud til dem, der har været udsat for vold. I foråret startede vi sammen med Mødrehjælpen en åben anonym
rådgivning uden for krisecenterregi i København og
Aarhus. På den måde kommer vi de voldsudsatte kvinder i møde, for hvem det er for stor en overvindelse at
opsøge et kvindekrisecenter. 2012 blev også året, hvor
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vi endelig fik bevilling til psykologbistand til kvinder,
der er på krisecenter. Og så har LOKK ved udgangen
af 2012 startet et interventionscenter i samarbejdet
med Østjyllands Politi og Dialog mod Vold. Når politiet
rykker ud til partnervold vil de have et tilbud med om
rådgivning til manden i Dialog mod Vold og rådgivning til kvinden på Randers eller Aarhus krisecenter.
LOKK laver mange kampagner, og 2012 har ikke været nogen undtagelse. Det er vigtigt, at vi til stadighed kommer ud til de voldsudsatte med information
om, hvad det vil sige at blive udsat for vold, og hvad
der kan gøres ved det, og hvor man kan få støtte og
rådgivning. I det forgangne år har vi blandt andet haft
fokus på kærestevold. Vi ved, at mange unge oplever
vold i deres kæresteforhold, og at det nemt kan risikere at følge med ind i voksenlivet. Der ligger derfor
god forebyggelse i at have fokus på de unge. I sommer
lancerede LOKK mobilapplikationen Rigtige Kærester,
som er blevet en stor succes.
I det kommende år vil vi fortsat arbejde på at forebygge vold mod kvinder og børn og skabe bedre vilkår
for dem, der er udsat for vold. Den nationale strategi til
bekæmpelse af vold i nære relationer er udløbet her
ved indgangen til 2013. Med strategien har vi blandt
andet kunnet drive vores landsdækkende hotline, tilbyde juridisk rådgivning og lave informationsfilm om
vold mod kvinder. Vi håber, at en fornyet strategi vil
sikre gode rammer for udvikling af LOKKs indsats, ligesom vi også håber og satser på, at Danmark i løbet
af det kommende år vil underskrive Europarådets konvention om vold mod kvinder.
LOKK takker alle samarbejdspartnere og bidragydere
for det år forgangne år og ser frem til det fortsatte samarbejde med alle aktører på området.

LOKK årsberetning 2012

Organisation

Foto: Christoffer Birkkjær

I 2012 fejrede LOKK 25 års jubilæum med
fest for medarbejdere og frivillige samt en
officiel reception for samarbejdspartnere.
Grundpakken med fælles målsætninger og
faglige standarder blev vedtaget, og der
blev holdt seminarer for at opkvalificere
personalet på krisecentrene.

Birgit Søderberg
LOKKs formand

Bestyrelsen
I 2012 vedtog LOKKs generalforsamling grundpakken, der er udarbejdet for at optimere tilbuddet til
kvinder og børn udsat for vold. Grundpakken sikrer
fælles målsætninger samt faglige og professionelle
standarder på de danske kvindekrisecentre i LOKK.
Grundpakken er baseret på den nuværende lovgivning, men den fulde implementering forudsætter, at
der sker ændringer i lovgivningen og ændringer af
den nuværende vejledning. Bestyrelsen har forsøgt at
få alle socialordførere i Folketinget i tale for at fremme
implementeringen af grundpakken. Ligeledes har bestyrelsen i anden sammenhæng arbejdet for at fremme
LOKKs og de voldsudsattes interesser. 25. november
sendte bestyrelsen en anmodning til samtlige Folketingets medlemmer om, at Danmark bør underskrive
Europarådets konvention om vold mod kvinder. Konventionen er underskrevet af 25 lande. Se bestyrelsens
sammensætning side 30.

Sekretariatet
Sekretariatet har gennem året haft mange forskellige
projekter både herhjemme og ude i verden. Med bidrag fra ministeriet og fonde har det været muligt at
gennemføre oplysningskampagner, seminarer, konferencer, rådgivninger og foredrag. Specielt har der været fokus på de unge med henholdsvis kærestevolds-
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”

Jeg har været i
bestyrelsen, været
bisidder og taget
imod mange kvinder
og børn gennem tiden. Det er et uroligt
spændende hus”

Karin, frivillig vagt,
har været med til at
starte krisecenteret
op for 27 år siden
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Organisaton

kampagnen og kampagnen til etniske minoritetsunge,
som begge indeholdt en mobilapplikation for at give
yderligere oplysninger.

og metoder til bedre at kunne forebygge og håndtere
konflikter, som de støder på i arbejdet på krisecentrene.

Sekretariatet har haft ikke mindre end tre medarbejdere på barselsorlov. Nye kompetente medarbejdere har
været indsat i barselsvikariaterne. Sekretariatet har
derfor fortsat kunnet yde samme service til voldsudsatte kvinder, medlemmer og samarbejdspartnere.

Generelt er der stor tilfredshed med disse skræddersyede arrangementer, hvor de enkelte grupper foruden det faglige input også får mulighed for at danne
netværk.

Interne seminarer
Hvert år afholder LOKK en række interne seminarer,
og 2012 var ingen undtagelse. Seminarerne bidrager
til at opkvalificere krisecenterarbejdet. På børnepædagogernes seminar var der inspiration at hente om
for eksempel narrative ideer og arbejdet med børneog forældregrupper. Lederseminaret havde fokus på
lovgivning og procedurer ved behandling af sager i
Udlændingestyrelsen og Statsforvaltningen. Socialrådgiverne beskæftigede sig blandt andet med, hvordan
man forbliver ildsjæle uden at brænde ud.
I år afholdt LOKK seminarer tre forskellige steder i landet med det formål at give de frivillige kompetencer

Videns- og udviklingsgrupper
De faglige videns- og udviklingsgrupper er et grundlæggende element i LOKKs demokratiske struktur.
Grupperne har til opgave at skabe handling og udvikling på særligt prioriterede områder. Det er generalforsamlingen, der hvert år i marts måned tager stilling
til, hvilke grupper der skal nedsættes, og hvad de skal
arbejde med. I 2012 har der været følgende videns- og
udviklingsgrupper: Børnegruppen, Statistikgruppen,
Etikgruppen, Socialrådgivergruppen, Redaktionsgruppen, Intranetgruppen og International gruppe. Gruppernes opgaver er beskrevet i oversigten nederst på
siden. Medlemmerne fremgår af oversigten på side 30.
I 2012 har der været nedsat en ad hoc gruppe. Jubilæ-

Videns- og formidlingsgrupper
Børnegruppen

Sparringspartner for bestyrelse og sekretariat i forhold til opgaver af børnefaglig karakter. Udvikler indholdet vedr. børn på LOKKs hjemmeside i samarbejde med sekretariatet.

Statistikgruppen

Samarbejder med Socialstyrelsen om udvikling og udgivelse af LOKKs årlige
voksen- og børnestatistik.

Intranetgruppen

Styregruppe for udviklingen af www.lokk.dk samt intranetløsning.

Redaktionsgruppen

Udarbejder og udgiver LOKKNyt op til 3 gange årligt.

Socialrådgivergruppen

Arbejder med lovgivning og problematikker til fordel for voldsudsatte kvinder
og deres børn. Desuden faggruppe for socialrådgivere på landets krisecentre.

Etikgruppen

Arbejder med forslag til etablering af et etisk forum for LOKK.
.
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umsgruppen har stået for idéudvikling og planlægning
af LOKKs 25 års jubilæum, der blev fejret i efteråret.
Statistikgruppen arbejder målrettet på at skabe et
mere enkelt spørgeskema med færre spørgsmål. Hensigten er en højere besvarelsesandel og en mere overskuelig statistik. Samtidig er der de senere år kommet
øget fokus på muligheden for at sammenligne med andre statistikker og undersøgelser.
Den internationale gruppe blev etableret i 2012. Gruppen har i løbet af det første år lavet et oplæg til diskussion af en strategi for LOKKs internationale engagement og arbejde. Samtidig har gruppen gjort en
indsats for at få en dansk underskrift på Europarådets
konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold
mod kvinder og vold i hjemmet.

Jubilæum
2012 stod i jubilæets tegn, og LOKKs 25 års kamp for
voldsudsatte kvinder og børn blev fejret efter bedste
evne – som det var ønsket af medlemmerne. LOKK
blev stiftet i Kolding i 1987, og derfor var det også naturligt, at jubilæumsfesten skulle holdes i Jylland. Den
19. oktober samledes således 150 tidligere og nuværende medarbejdere og frivillige i Turbinehallerne i
Aarhus til en dejlig dag med nye og gamle bekendtskaber fra krisecenterbevægelsen. Der blev snakket
om gamle dage, men også lagt nye planer for fremtiden. Sangeren Pia Raug stod for den musikalske underholdning.
I København var krisecentre og samarbejdspartnere samlet til en reception i PH caféen på Halmtorvet.
H.K.H. Kronprinsesse Mary, som er protektor for LOKK,

LOKKs 25 års jubilæum blev fejret med fest i Aarhus og reception i København. Der var taler fra LOKKs protektor,
H.K.H. Kronprinsesse Mary, ligestillingsminister Manu Sareen m.fl. Susanne Bramstrup, Lis Vahlun og Marianne
Munk fortalte anekdoter fra LOKKs start og udvikling.
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Generalforsamling 2012.

gjorde os den ære at holde åbningstalen. Ligeledes
glædede ligestillingsminister Manu Sareen os med at
deltage. Underholdningen stod Peter Mygind og musiker Mathilde Savery for.

anne Munk og Lis Vahlun – med sjove og spændende
anekdoter fra krisecentrernes start.

Både i Aarhus og København underholdt tre garvede
krisecentermedarbejdere – Susanne Bramstrup, Mari-

Der er udgivet et jubilæumsskrift, som fortæller LOKKs
historie og de milepæle, der har været gennem tiden.
Jubilæumsskriftet blev støttet økonomisk af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

”

De 41 krisecentre i LOKK har
til sammen 362 pladser til kvinder
og 405 pladser til børn i 2011.

I 2011 var 2.157 kvinder og
1.958 børn på krisecenter i gennemsnit 41 dage. Krisecentrene modtager
hvert år 15.074 henvendelser.

LOKK årsberetning 2012
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Kvindekrisecentre
To krisecentre er blevet private, og Danner
er flyttet tilbage i et renoveret og moderniseret hus. Kvinder, der er på krisecenter,
tilbydes nu psykologbistand.
Langt de fleste kvindekrisecentre har en form for samarbejdsaftale med beliggenhedskommunen, og for
hovedparten er samarbejdet uden de store problemer.
Inden for det forløbende år er Haderslev Krisecenter
blevet privat med pladskøbsaftale. Kvindehjemmet i
København har valgt at opsige driftsaftalen med Københavns Kommune, og bliver fra 1. januar 2013 drevet
som privat kvindekrisecenter. Beslutningen er truffet
efter år med budgetnedskæringer og stadig større faglig kontrol.
Krisecentrene har fungeret i mange år, og som tiden er
gået har behovene ændret sig. For eksempel har Kolding Krisecenter længe søgt efter nye faciliteter, så de
også kan modtage handicappede. Det blev ekstra aktuelt, da der begyndte at brede sig skimmelsvamp. De
har nu fået to etager i et plejecenter, som krisecenteret
er begyndt at istandsætte.

Kvinder på krisecentre opdelt
efter forsørgelsesgrundlag (2011)
9%
11%

18%

I beskæftigelse
Studerende/elev/lærling
Arbejdsledig på

4%

13%

overførselsindkomst

Kvindekrisecentrene er efterhånden blevet mere synlige i lokalmiljøet. En del krisecentre i hovedstadsområdet modtager overskudsmad fra fødevarebanken,
der arbejder for at mindske madspil og madfattigdom.
Fødevarebanken uddeler madvarer fra fødevareproducenter, supermarkeder og grossister. Varerne er gode
nok, men er måske tæt på sidste salgsdato.
Mange krisecentre modtog donationer – små som store
– omkring juletid til glæde for kvinder og børn. Det var
blandt andet blomsterbuketter og gaver til kvinderne
og børnene, småkager og store julekurve med alverdens lækkerier. Krisecentrene er meget taknemmelighed over denne anerkendelse og ser det som udtryk
for, at vold ikke er accepteret.
Rådgivningstilbuddet Medusa i Holbæk er i en proces
med at ville oprette et kvindekrisecenter. Tilsynsmyndighederne har godkendt den servicebeskrivelse, der
er udarbejdet. Medusa leder nu efter en bygning og
søger midler til etableringen. Hera Døtrene, Ringsted
Krisecenter og Medusa fik i 2012 i et samarbejde bevilget midler fra Trygfonden til et markedsføringsprojekt,
hvor budskabet er, at der også findes partnervold, og
at der er hjælp at hente.
Danner kunne den 2. november åbne dørene til det
ny restaurerede hus i Nansensgade. Huset har fået et
markant løft, og samtidig er der føjet nye funktioner til,
såsom en skole og en terapihave. Restaureringen til 96
mio. kr. har skabt langt bedre rammer for Danners arbejde. Restaureringen og forberedelserne har stået på
siden 2007.

Pensioneret
45%
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Forsørget af ægtefælde
Andet

Klostermosegård blev i 2012 optaget som nyt medlem
af LOKK. Dermed har LOKK 42 medlemmer.

LOKK årsberetning 2012

”

Det er utrolig givende at arbejde med
mangfoldighed, kultur
og opdragelsesnormer, og det er der rig
mulighed for her, hvor
der kommer kvinder og
børn med mange forskellige nationaliteter”

Henrik, pædagog og
den første mandlige
medarbejder på et
kvindekrisecenter

LOKK årsberetning 2012
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Kvindekrisecentre

Nyt om statistikken

Støttemuligheder til kvinder og børn
Med midler fra Erik Thunes Legat af 1954 var det muligt at holde liv i LOKKs støttekasse. 850 børn har i
årets løb sammen med deres mor fået nogle positive
og hyggelige oplevelser – oplevelser, der ikke ellers
ville have været råd til i deres familie, men som mange
andre tager for givet. For eksempel en tur i biografen,
svømmehal, legeland, zoologisk have eller lignende.

Foto: Danner/Lea Meilandt

Siden 2011 har det været Socialstyrelsen, der udarbejder statistikken om kvinder og børn på landets kvindekrisecentre. Tidligere var det kun oplysninger fra
krisecentre i LOKK, der dannede grundlag for statistikken. Men nu indsamles der også data fra krisecentre,
der ikke er medlemmer af LOKK. I den seneste årsstatistik er der en temaanalyse af kvindernes og børnenes
sundhed og trivsel. Den viser blandt andet, at børn,
der oplever vold i familien, har et dårligere helbred
end børn generelt.
Danner flyttede tilbage i et nyrenoveret hus.
bryder ud af et voldeligt forhold. Hjælp fra Egmont Fonden bidrager til, at kvinderne kan komme videre med
et liv uden vold.

Elisabeth Egmont Pedersens Fond har i 2012 givet tilskud til voldsudsatte kvinder og børns reetablering.
224 kvinder og 403 børn har fået tilskud til psykologbistand eller til at kunne genoptage uddannelse og fritidsaktiviteter. En del har fået hjælp til at blive etableret
i en ny bolig. Ofte står kvinderne uden midler, når de

Støtten fra Egmont Fonden bliver fremover erstattet af
en ny støttemulighed kaldet ”En håndsrækning”. En
håndsrækning skal kombinere fondens økonomiske
støtte med tiltag, der øger familiens mulighed for selv
at tage hånd om problemerne. Ydelsen skal være et
supplement til den hjælp kvinderne ellers modtager.
LOKK er en af de fire organisationer, som bliver samarbejdspartner i en håndsrækning til udsatte familier.

Hvor flytter kvinderne hen
efter krisecenterophold (2011)

Børn på krisecenter
fordelt på alder (2011)

6%
10%

Hjem til voldsudøveren

14%

Til tidligere bolig, hvor

6%
9%

8%

14%
55%

voldsudøveren er fraflyttet

0-6 år

Tilbage til egen bolig, hvor

7-12 år

voldsudøveren ikke boede
47%

Til egen ny bolig
Til andet krisecenter eller

13-17 år
31%

institution
Til familie eller venner
Andet

12

LOKK årsberetning 2012

Arbejdsmarkeds Feriefond gør det muligt for voldsudsatte kvinder og børn at holde en ferie under deres
ophold på kvindekrisecentret. I 2012 har 85 kvinder
og 160 børn været af sted på ferie. Familierne har typisk ikke holdt ferie i mange år, da der ikke har været
økonomisk mulighed for det, eller det ikke har været
prioriteret.

Råd til Livet – Mary Fonden
Endnu en gang har børn, der kommer med deres mor
på krisecenter, fået en rygsæk og en hilsen fra H.K.H.
Kronprinsesse Mary. Det har en meget stor betydning
for børnene på denne måde at blive synlige og føle sig
anerkendt. Det er pensionistklubben hos Lego, som
står for at pakke alle Lego-rygsækkene til de ca. 2.000
børn, der årligt kommer på kvindekrisecenter.
Råd til Livet, som er etableret af Mary Fonden, er nu
aktivt på 11 kvindekrisecentre rundt om i landet. Formålet er, at kvinder hjælpes videre til et liv uden vold.
Frivillige fra Nykredit og frivillige fra et lokalt advokatfirma støtter kvinderne i at skabe overblik over økonomien samt rådgiver kvinderne i juridiske problemstillinger. Nogle kvinder har kun brug for en enkelt
samtale, mens andre har brug for støtte over længere
tid. Mary Fonden vil på sigt udvide projektet til at omfatte alle kvindekrisecentre.

The Body Shop
The Body Shop har et blødt hjerte for voldsudsatte
kvinder og børn. Selvom der ikke længere er den globale indsamling til voldsudsatte kvinder og børn, benytter The Body Shop enhver lejlighed til at igangsætte
indsamling til dette gode formål. De har i 2012 givet en
del af overskuddet fra salget den 8.marts (Kvindernes
Internatonale Kampdag). Endvidere har de givet 5 kr.
for hver gaveæske, der blev solgt den 1. december.
Donationerne er gået til at udarbejde informationsmateriale til voldsudsatte kvinder og deres pårørende
samt til julegaver til børnene, som skulle fejre juleaften
på krisecentret.

Psykologbistand
Gennem flere år har LOKK kæmpet for at kunne give
voldsudsatte kvinder mulighed for at få psykologsamtaler. I år blev det er en realitet. Via midler fra Satspuljen kan krisecentrene i de næste to år tilbyde kvinder
på krisecentre fire timers psykologisk udredning. Dette toårige forsøgsprojekt trådte i kraft den 15. september 2012. Det er en stor gevinst for kvinderne og en
sejr for LOKK.

Antal år kvinder på krisecentre har været
udsat for vold i seneste forhold (2010)
30
25
20
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5
0

LOKK årsberetning 2012

Under 1 år

1-2 år

3-4 år

5-10 år

Over 10 år
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Rådgivning
LOKK har et bredt tilbud om rådgivning. Hotline og e-brevkasse til voldsudsatte, juridisk
rådgivning og en bred vifte af tilbud til unge,
forældre og fagfolk omkring æresrelaterede
konflikter. Der har i løbet af 2012 været et
stigende antal henvendelser til hotline for
voldsramte kvinder og hotline for unge om
æresrelaterede konflikter.

Rådgivning om æresrelaterede konflikter

Hotline, e-brevkasse informationsfilm

Rådgiverne har base i København og Vejle, og de kan
med kort varsel møde de unge overalt i landet. Mange
unge ønsker en personlig samtale og benytter sig derfor af denne mulighed.

Kvinder, der er udsat for vold, og deres pårørende er
altid velkomne til at ringe til LOKKs hotline for voldsramte kvinder. Den bliver besvaret i døgndrift af professionelle krisecentermedarbejdere. Hotlinen modtager normalt 200 – 250 opkald om måneden. I efteråret
har der som resultat af spots i S-tog, Arriva-tog og
OBS på DR1 været 350 – 400 henvendelser pr. måned.
Voldsudsatte kvinder og deres pårørende har også
mulighed for at skrive til LOKKs e-brevkasse med svar
inden for 2-3 dage. Det var der i 2012 ialt 187 personer,
der benyttede sig af.

LOKK har siden 2002 tilbudt gratis og landsdækkende rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge,
fagfolk og forældre med større fra Social- og Integrationsministeriet. I 2012 henvendte 1.073 sig til rådgivningen – primært om konflikter mellem de unge og deres
familier. Der kan være tale om pres, social kontrol,
tvangsægteskab, hemmelige kærester, mødomsproblematikker og homoseksualitet. 72 pct. af henvendelserne handlede om unge over 18 år. 14 pct. af henvendelserne var fra eller om unge mænd.

Hotline om æresrelaterede konflikter
LOKKs rådgivning om æresrelaterede konflikter blev
i 2010 suppleret med en hotline, der døgnet rundt besvares af professionelle rådgivere i LOKK og R.E.D.
(Rehabiliteringscenter for Etniske unge i Danmark).
553 unge har i 2012 henvendt sig til hotlinen. Det er en
stigning på 57 pct. i forhold til året før.

Juridisk Rådgivning

Etniskung.dk

LOKKs sekretariat har gennem flere år tilbudt rådgivning og sagsførelse til kvinder, der er udsat for vold.
Det kan handle om beskyttelse, sikkerhed, straffesager, opholdsgrundlag, forældremyndighed eller samvær med børn. Hovedparten af sagerne omhandler familiesammenførte kvinder udsat for vold, der risikerer
at miste deres opholdsgrundlag, når de forlader manden. I de fleste tilfælde ydes telefonisk rådgivning, men
i visse sager fører LOKKs jurist sagen.

Hjemmesiden etniskung.dk rummer information om
æresrelaterede konflikter og mulighederne for at søge
rådgivning. En e-brevkasse giver unge med æresrelaterede problemer mulighed for at skrive direkte og
anonymt til en professionel rådgiver. I 2012 var der 167
unge, der skrev til brevkassen. Det er en stigning på 62
pct. i forhold til 2011. Hjemmesiden rummer også information til fagfolk; blandt andet en værktøjskasse med
konkret viden og inspiration til håndtering af æresrelaterede konflikter og det interaktive læringsspil ”Ære
på spil”. Etniskung.dk havde i 2012 6.987 besøgende.
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”

For mange i en
udsat situation kan det
være svært at gå ind
ad døren til banken.
Men her på krisecentret føler de sig trygge
og tør godt få en snak
om deres økonomi”

Marianne, seniorprivatrådgiver i
Nykredit og frivillig rådgiver i Mary
Fondens projekt
Råd til Livet

LOKK årsberetning 2012
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”

En af mine vigtigste opgaver er at formidle ud, at der skal
tages vare på børnene, for de har ikke
selv valgt at være
der, hvor de er”

Ditte, socialrådgiver på krisecenter
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Rådgivning
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Forældretelefonen

Unge til brevkassen

LOKKs telefoniske rådgivning, Forældretelefonen, er et
tilbud til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der
oplever udfordringer med forældrerollen og det at opdrage mellem to kulturer. Der er pjecer om forældretelefonen på dansk, arabisk, tyrkisk, urdu, dari og i 2012
også på somali. LOKKs rådgivere har i løbet af året informeret om forældretelefonen på ti dialogmøder med
målgruppen overalt i landet. Der har i 2012 været 36
henvendelser.

Andre

Nymødom.dk
I 2012 overtog LOKK rådgivningen nymødom.dk. LOKK
har uddannet frivillige rådgivere til at besvare brevkassehenvendelser om mødomsproblematikker. Rådgivningen foregår altid under vejledning af en professionel rådgiver fra LOKK. Hjemmesiden fortæller om
unges rettigheder og giver eksempler på henvendelser, så de unge kan se, at de ikke er alene med deres
oplevelser.

Konfliktmægling
I æresrelaterede konflikter mellem unge og deres
forældre har LOKK mulighed for at tilbyde mægling,
hvis begge parter ønsker det. Konflikterne kan omfatte
social kontrol, pres, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser samt vold og trusler mod den unge. Parterne
har som oftest en meget forskellig opfattelse af konflikten, og mæglingen etableres med henblik på at skabe
dialog mellem parterne og hjælpe med at bygge bro
mellem generationerne. I 2012 har LOKK gennemført
17 konfliktmæglinger, og yderligere 5 mæglinger var i
gang ved årsskiftet.

Rådgivning til fagfolk
LOKKs rådgivning til fagfolk er landsdækkende og
henvender sig til alle fagfolk, der søger rådgivning om
æresrelaterede konflikter, faglig sparring eller konsulentbistand. I 2012 var det særligt sagsbehandlere i
kommunerne og skole- og studievejledere, der kontakLOKK årsberetning 2012

tede rådgivningen. LOKKs rådgivere tager også ud og
holder oplæg og temadage, hvor indholdet sammensættes efter behov. I 2012 blev der afholdt 43 temadage
for omkring 1.500 fagfolk overalt i Danmark. LOKK er
desuden en del af Social- og Integrationsministeriets
tilbud om 2-dages kursus til alle landets kommuner om
æresrelaterede konflikter.

Mentorordningen Connect og Re-Connect
LOKK og Ungdommens Røde Kors tilbyder en mentorordning til unge, der på baggrund af en æresrelateret
konflikt bryder med familien og starter et nyt liv – væk
fra familien. De frivillige mentorer kan være en støtte
til at finde sig til rette, etablere nye relationer og tage
stilling til job, uddannelse og fritid.
Ordningen findes i København, Aahus og har også et
”flyverteam”, så unge over hele landet kan tilknyttes en
mentor. Projektet har i første omgang været henvendt
til unge kvinder, men blev som pilotprojekt i 2012 også
tilbudt unge mænd i København.

National strategi
Social- og Integrationsministeriet præsenterede i 2012
en national strategi mod æresrelaterede konflikter, som
indeholder 7 hovedområder. Målsætningen er, at færre
unge udsættes for æresrelaterede konflikter, at flere
unge får hjælp, at flere forældre får rådgivning, og at
flere fagfolk kan håndtere sager om æresrelaterede
konflikter. LOKK er glad for at være inkluderet i flere af
de nye initiativer og ser frem til arbejdet.
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Projekter og konferencer
En væsentlig opgave for LOKK er at sætte
vold mod kvinder og børn på dagsordenen
for at fortælle, at vold ikke er acceptabelt,
og at alle har ret til at leve et liv fri for vold. I
2012 har LOKK udbredt kendskabet til vold,
dens omfang og konsekvenser gennem
kampagner, film og konferencer.
Konferencen Ære og Konflikt
LOKK afholdt i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet den årlige Ære og Konflikt-konference,
der i år handlede om forældrenes rolle. Medarbejdere
på skoler, i kommunerne og andre steder, hvor forældresamarbejde er centralt, oplever nogen gange, at
det er svært at få forældre med etnisk minoritetsbaggrund i tale. På konferencen Ære og Konflikt – fokus
på forældre var 220 fagfolk fra hele landet samlet til en
inspirerende dag om forældresamarbejdet set fra forskellige perspektiver.

Oplysningskampagne
LOKKs oplysningskampagne med budskaberne ”Alle
unge har ret til selv at vælge, hvem de vil giftes med”,
”Alle unge har ret til et liv uden kontrol og pres” blev
lanceret hen over sommer og efterår. Elementerne var
postkort, indstik til de ældste skoleelever i Notatblokken, oplysningsfilm som blev vist i OBS på DR1, i S-tog,
Arriva-tog og på togperroner, plakater, dilemmaspil på
Facebook og info film på storskærme forskellige steder
i København. Kampagnen har en karakteristisk streg
som illustration og har haft god gennemslagskraft.
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Daphne-projekt
LOKK har deltaget i et nordisk projekt ”Between honour and shame” omkring æresrelaterede konflikter.
Sammen med organisationer fra de øvrige nordiske
lande har LOKK udarbejdet en håndbog, der fortæller om hvilke metoder, der med succes kan bruges i
arbejdet med æresrelaterede konflikter. Projektet, der
var finansieret af EU’s Daphne-program, blev afsluttet
med en konference i Helsinki.

Reklame for Alvor
Hvert år går reklamebranchen sammen om en landsdækkende kampagne ”Reklame for Alvor”, der uddeles og gennemføres for en organisation eller en sag,
der har behov for at få sit budskab ud. I 2012 søgte et
rekordstort antal ngo’er om at få prisen. Det blev Psykiatrifonden, der vandt prisen, og LOKK kom ind på en
anden plads med en ansøgning omkring æresrelaterede konflikter målrettet forældrene. Med andenpladsen
får LOKK en dag sammen med kommunikationsbranchens ekspertise stillet gratis til rådighed.

Interventionscenter
I et toårigt forsøgsprojekt er der i Østjyllands Politikreds oprettet et Interventionscenter. For første gang
er det lykkedes at iværksætte dette samarbejde mellem Dialog Mod Vold, Østjyllands Politi og LOKK. Målet
er, at parret skal tilbydes hjælp hver for sig og sammen
allerede første gang, politiet bliver tilkaldt til hjemmet.
Ofte kommer politiet i de samme familier adskillige
gange, før familien bliver tilbudt relevant hjælp. Volden
eskalerer for hver gang, den står på, men bliver bevaret som familiens hemmelighed. Alle i familien lider
herunder, ikke mindst børnene. Med det nye interventionscenter er hjælpen nærmere. Projektet er startet
den 1.11.2012 og vil fortsætte til den 30.9.2014.
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”

Det er nemt at blive
smittet af stemningen
på et krisecenter, hvor
der er kvinder og børn,
der har det rigtig dårligt. Vi skal have modet
til at se hinanden i øjnene og spørge, hvordan
vi har det”

Marianne, leder
af Krisecentret
Røntofte
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”

Det løser sjældent
problemerne, at politiet dukker op, når der
er vold i familien. Men
i et samarbejde med
krisecentret, kan vi
være med til at hjælpe
de voldsudsatte kvinder videre”

John, kriminalassistent i Nordsjællands Politi,
Helsingør, og kontaktperson til Krisecentret Røntofte

20

LOKK årsberetning 2012

Projekter og konferencer

Anonym Rådgivning
Det kan for mange kvinder være en stor overvindelse
at skulle henvende sig til et krisecenter. Det kan virke
stigmatiserende og være et alt for voldsomt udtryk for
den vold, som de måske kun er ved at erkende, at de
bliver udsat for. LOKK har derfor længe haft et ønske
om at etablere en åben og anonym rådgivning uden
for krisecentrene. Det blev en realitet i foråret, da
LOKK sammen med Mødrehjælpen modtog en bevilling fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke til etablering af åbne rådgivninger i København og Aarhus som
et toårigt forsøgsprojekt. Rådgivningerne åbnede i
maj måned i Kvindemuseet i Aarhus og i Larsbjørnsstræde i København og med tilknytning til LOKKs hotline. Voldsudsatte kvinder eller deres pårørende kan
komme i åbningstiden, ringe på forhånd og aftale tid
eller få telefonisk rådgivning. Der er etableret en hjemmeside og trykt pjecer og plakater, der er sendt ud til
relevante modtagere som socialkontorer, biblioteker
og praktiserende læger mv. Det har krævet lidt tid at få
de voldsudsatte kvinder til at bruge rådgivning, men i
løbet af efteråret er der begyndt at være flere henvendelser. Udviklingen bliver løbende fulgt og evalueret
af en styregruppe med repræsentanter fra LOKK og
Mødrehjælpen.

der har været udsat for vold, en veninde og en nabo,
der handlede, samt en mand, der har udsat sin tidligere partner for vold. Filmene er tilgængelige på lokk.dk
og voldmodkvinder.dk. I efteråret blev et spot om filmene vist i S-tog, Arriva-tog og i OBS på DR1. Filmene
bliver brugt i LOKKs almindelige oplysningsarbejde.

Mobilapplikation om kærestevold
De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed
viser, at 9.500 unge kvinder og 5.500 unge mænd i alderen 16-24 år udsættes for fysisk vold fra en kæreste.
Det er væsentligt for LOKK at gøre en aktiv indsats for
at nedbringe volden blandt unge kærestepar og undgå, at den følger med i voksenlivet. Mange unge bruger deres smartphone som en central kilde til information. Det er baggrunden for, at LOKK i 2012 har lanceret
en mobilapplikation om kærestevold, der rummer problemstillinger, temaer og bud på løsninger, som kræver, at de unge tager stilling. Det giver de unge mulighed for at forholde sig til eget kæresteforhold eller til
at hjælpe og støtte en ven eller veninde. Formålet er at
skabe debat og sprede viden om, hvad det vil sige at
være en god og ordentlig kæreste.

Informationsfilm
Det er blevet almindeligt at formidling på internettet sker via levende billeder. Det har givet LOKK en
enestående mulighed for at få kvinder, der har været
udsat for vold, til at fortælle, hvordan deres grænser
langsomt blev nedbrudt, hvad volden gjorde ved dem,
hvordan de genfandt troen på sig selv og fik et liv uden
vold. Det har meget stor effekt at opleve kvinderne selv
fortælle deres historie. LOKK er derfor glad for, at det
med tilskud fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke og i
samarbejde med Film og TV Compagniet er lykkes at
skabe fem korte dokumentarfilm henvendt voldsudsatte kvinder, pårørende og andre, der søger oplysning
om, hvad det vil sige at være udsat for vold, og hvad
der kan gøres ved det. I filmene møder vi fire kvinder,
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Samarbejde
Sammen med en bred vifte af samarbejdspartnere arbejder LOKK på at forebygge
og bekæmpe vold mod kvinder. I 2012 har
LOKK biddraget med inspiration og erfaringer i dansk, nordisk, europæisk og globalt
samarbejde.
Protektorat og Mary Fonden
Som protektor for LOKK og med sit engagement i Mary
Fonden gør Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse
Mary et stort arbejde for at synliggøre vold mod kvinder og børn. Et af Mary Fondens indsatsområder er
vold i hjemmet med fokus på børnene. Sammen med
LEGO Fonden og LOKK uddeler Mary Fonden rygsække til alle børn, der ankommer med deres mor til
et krisecenter. Rygsækkene indeholder blandt andet
tandbørste, nattøj, en bamse og legetøj. Råd til Livet
er et andet af Mary Fondens projekter. Projektet sætter fokus på, at økonomi ofte bliver brugt til at fastholde kvinder i et voldeligt forhold. Sammen med blandt
andre Nykredit og LOKK tilbyder Mary Fonden gratis
rådgivning om sociale, juridiske og økonomiske problemstillinger. H.K.H. Kronprinsessen holdt i forbindelse med LOKKs jubilæum åbningstalen og satte dermed glans over festlighederne.

Royalt haveselskab
Den 19. juni indbød H.M. Dronning Margrethe og
H.K.H. Prins Henrik til haveselskab for ”Det frivillige
Danmark”. Regentparret ønskede med denne gestus
at anerkende det frivillige arbejde, der foregår. LOKK,
som på krisecentrene har over 10.000 frivillige, deltog
med frivillige fra ti kvindekrisecentre fra alle dele af
landet. Det var en festlig dag og en flot anerkendelse af
det frivillige arbejde.
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Røde Kors’ Q-Netværk
Frivillige fra Røde Kors’ Q-Netværk tilbyder efterværn
til kvinderne på en række kvindekrisecentre. De gør
et godt stykke arbejde i at hjælpe kvinderne ud af ensomheden, som ofte melder sig, når kvinderne flytter i
egen lejlighed efter et ophold på et krisecenter. LOKK
deltager i oplæring af en del af de Røde Kors-frivillige
for at de kan være klædt på, inden de møder kvinderne.

Et Godt Liv
Trygfonden og LOKK har i tæt samarbejde udarbejdet bogen ”Et Godt Liv”, som kvinderne får udleveret,
når de flytter fra krisecenteret. Bogen, der er smukt
illustreret, giver svar på mange af de spørgsmål, kvinderne kan have, når de flytter i ny bolig. For eksempel
hvordan man kan lægge et budget og hvilke tilbud, der
er gratis at deltage i. I forbindelse med bogen er der
oprettet en database på LOKKs intranet, hvor medarbejderen på krisecentret kan downloade alle de aktuelle adresser, som kvinden kan have brug for.

Giv volden det røde kort
Ministeriet for Ligestilling og Kirke lancerede kampagnen ”Giv volden det røde kort”. To kendte sportsfolk, Rasmus Lauge og Simon Makienok, stod frem og
tilkendegav, at der skal være fair play på og udenfor
banen – hermed også i par- og kæresteforhold. LOKK
støtter op om og deltager i denne kampagne, som
munder ud i et arrangement den 8. marts 2013.

Det Nationale Voldsobservatorium
LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium sammen med andre organisationer og forskere,
der arbejder aktivt for at bekæmpe vold mod kvinder.
Voldsobservatoriet tager initiativer, der kan forebygge
vold mod kvinder og skal sikre, at regeringen lever op
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”

Noget af det jeg
elsker ved at arbejde på krisecentret
er, at vi arbejder
mod et positivt mål.
Det er et anerkendende og opbyggende arbejde”

Claus, krisecenterkonsulent, har tidligere være politiassistent i 15 år
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Samarbejde

til nationale og internationale handlingsplaner. I 2012
har LOKK sammen med Voldsobservatoriet arbejdet
på at få en dansk underskrift på Europarådets konvention om vold mod kvinder, der er underskrevet af 25
lande, men endnu ikke af Danmark. Justitsministeriet
er i gang med at vurderer konsekvenser i forhold til
dansk lov. Den vurdering forventes færdig i løbet af
foråret 2013.

Nordiske Kvinder Mod Vold
I 1994 blev der i Norge holdt en fælles nordisk konference for krisecentre. Det var startskuddet til Nordiske Kvinder Mod Vold – et netværk, hvor de nordiske
krisecenterorganisationer på skift er vært for en årlig
konference. I september 2012 dannede Helsinki således ramme for en konference med fokus på stalking.
Her var 211 deltagere samlet til oplæg, diskussion og
workshops. Danmark har fået en stalking-lov i 2012,
men mange steder i Norden lever kvinder og børn i
skjul på hemmelige adresser på grund af manglende
lovgivning og beskyttelse.

Det Europæiske Voldsobservatorium
LOKK repræsenterer Kvinderådet i Det Europæiske
Voldsobservatorium. Her har det ligesom i det danske
voldsobservatorium været fokus på at få Europarådets
konvention om vold mod kvinder underskrevet og ratificeret. Der er et årligt møde med repræsentanter fra

Voldsformer som kvinder på krisecenter
har været udsat for (2011)
95

100

alle medlemslande. I år deltog FN’s særlige observatør for vold mod kvinder Rachida Manjoo i mødet, da
hun havde besluttet at lave en rapport med fokus på
Europa. LOKK bidrog til rapporten med en beskrivelse
af arbejdet med børn på krisecentrene og kampagner vedr. kærestevold. I den endelige rapport blev
den danske indsats over for kærestevold fremhævet.
Det Europæiske Voldsobservatorium er i gang med en
kortlægning af indsatsen i de europæiske lande mod
voldtægt.

Verdenskonference
Krisecentre fra hele verden deler værdigrundlag, udfordringer og metoder. Derfor er det nyttigt med erfaringsudveksling på globalt plan. Canada var i 2008
vært for den første verdenskonference for krisecentre. I februar 2012 var LOKK blandt de 1.500 deltagere
i den anden verdenskonference for krisecentre, der
blev holdt i Washington DC. Der var mange interessante oplæg, workshop og mulighed for at danne netværk
på tværs af landegrænser. Et afgørende resultat af
verdenskonferencerne er Global Data Count; en årlig
opgørelse over, hvor mange kvinder, der på en enkelt
dag er på krisecenter på verdensplan. Det er med til at
dokumentere omfanget af problemet.

Voldsformer som børn på krisecenter
har været udsat for (2011)
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Palæstina
Inden for de senere år har der fra udlandet været bud
efter de danske krisecentres erfaringer med at bekæmpe vold mod kvinder. Det gælder særligt lande i
Mellemøsten, Asien og Afrika, hvor der er stort potentiale for udvikling. Regeringsprogrammet Det Arabiske Initiativ har også haft betydning for, at Mellemøsten
har ønsket at få kendskab til erfaringer fra de danske
krisecentre. LOKK har i 2011-2012 sammen med Dansk
Palæstinensisk Venskabsforening og en palæstinensiske landbrugsorganisation bidraget til at opbygge rådgivning om partnervold i otte landsby på Vestbredden.
Projektet er afsluttet juni 2012, men der er grundlag for
at fortsætte indsatsen på Vestbredden.

Tunesien
LOKK blev i sommeren 2012 indbudt af Danner til at
deltage i et projektforberedende arbejde i Tunesien.
Den tunesiske familieminister havde besluttet, at landet skulle have sit første kvindekrisecenter. Danner og
LOKK var i den anledning i september måned i Tunis
for at fremlægge grundpakken, der beskriver fælles målsætninger og faglige standarder på de danske
krisecentre. I november var en delegation med re-
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præsentanter fra Familieministeriet og flere tunesiske
ngo’er på studietur i København, hvor de besøgte flere
krisecentre, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Dialog
Mod Vold og andre relevante institutioner. Det første
krisecenter i Tunesien blev åbnet i december måned
med inspiration fra de danske krisecentres grundpakke. Samarbejdet fortsætter med kapacitetsopbygning
med støtte fra Udenrigsministeriet.

Medier, henvendelser og besøg
LOKK har et løbende samarbejde med medierne. Sekretariatet henvender sig til de relevante medier, når vi
har nyheder og starter nye kampagner. Men det sker
lige så ofte, at det er journalister, der henvender sig til
LOKK for at få oplysninger og interview om aktuelle sager. Sekretariatet tager også løbende imod henvendelser fra studerende og skoleelever, der skriver opgave
om vold mod kvinder. Det er rigtig positivt med bevågenhed om emnet. LOKK tager også mod fra delegationer, der gerne vil høre om vores arbejde. I løbet af
2012 var der blandt andet besøg fra en gruppe socialarbejdere fra Ungarn, ngo’er og ministerieansatte fra
Tunesien, og en gruppe på 35 udvekslingsstuderende
fra Pædagogseminaret i Odense.
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Økonomi
LOKK møder megen velvilje blandt både
ministerier, fonde og private bidragydere,
der gør det økonomisk muligt at styrke
krisecentrenes arbejde og synliggøre og
bekæmpe vold mod kvinder.
LOKK har mødt megen velvillighed fra såvel ministerier som private fonde, der har støttet mange af de projekter, som vi har ønsket at sætte i søen. Den økonomiske støtte, LOKK har modtaget, er med til at forebygge
og afhjælpe følgerne for kvinder og børn, der er udsat
for vold i nære relationer.
LOKK varetager krisecentrenes faglige interesser over
for såvel Folketinget som myndigheder. De 42 kvindekrisecentre, der er medlem af LOKK, er enten kommunale, selvejende med driftsaftale eller private. Langt de
fleste krisecentre mærker den økonomiske krise i samfundet og har været tvunget til at finde besparelser.
Som landsorganisation har LOKK et sekretariat, der
tager sig af en række foreningsmæssige opgaver, afholder seminarer, konferencer, kurser og temadage for
medarbejdere på krisecentrene, udfører rådgivningsopgaver i forhold til etniske minoritetsunge udsat for
æresrelaterede konflikter samt udarbejder oplysningsog informationsmateriale.

Finansiering

samarbejdet på såvel det formelle som det uformelle
plan.
Diagrammet viser, at LOKK modtager midler fra Socialog Integrationsministeriet samt Ministeriet for Ligestilling og Kirke. En del midler er fra Satspuljen eller Tipsog Lotto-puljen. Midlerne er af afgørende betydning
for driften af sekretariatet, for afholdelse af kurser for
frivillige, for den juridiske rådgivning til voldsudsatte
kvinder og kvindekrisecentre, for hotline til såvel kvinder udsat for vold som til unge udsat for kærestevold.
Midlerne blev også brugt til at færdiggøre og lancere
fem korte dokumentarfilm målrettet voldsudsatte kvinder, pårørende og andre, der møder partnervold.
Social- og Integrationsministeriet finansierer LOKKs
arbejde med rådgivning til unge udsat for æresrelaterede konflikter, herunder konference, temadage og
informationsmateriale.
Uden alle disse tilskud var LOKKs arbejde ikke muligt.
LOKK har i 2012 haft fornøjelsen af at kunne admini-

LOKKs indtægter 2012
1%

12%

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

29%

Social- og Integrationsministeriet
(æresrelateret)

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

Social- og Integrationsministeriet
3%

LOKK samarbejder med flere ministerier: Ministeriet
for Ligestilling og Kirke, Social- og Integrationsministeriet samt Justitsministeriet. LOKK sætter stor pris på

42%
13%

(social indsats)
Forsknings & Innovationsstyrelsen
Private fonde, honrarer, øvrige
indtægter
LOKK kontingenter
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En særlig tak til
strere fonden i Elisabeth Egmont Petersens Navn, idet
LOKK i alt har videreformidlet omkring to millioner
kroner. Disse midler er uddelt til 224 kvinder med i alt
403 børn. Midlerne går til kvinder med børn, som i forbindelse med reetablering har behov for psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter samt basalt indbo.
LOKKs støttekasse har modtager midler fra Erik Thunes Legat af 1954, så børnene på krisecentre med deres mødre kan få nogle positive oplevelser sammen.
Det har i alt 403 børn fra kvindekrisecentrene fået
glæde af i 2012. De har været i Zoo, på restaurant, i biografen m.v. – alt sammen oplevelser, som de ellers ikke
ville have fået.
Arbejdsmarkedets Feriefond har endnu et år tilgodeset kvinder og børn på kvindekrisecentre. I alt har 96
kvinder og 165 børn været af sted på ferie i 2012. Kvinder og børn på kvindekrisecentrene udtrykker stor
glæde og taknemmelighed over, at der er nogen, som
tænker på dem og yder et bidrag til at gøre tilværelsen
lidt lettere.
Tryg Fonden bevilgede midler til udarbejdelse af ”Et
Godt Liv”, en håndbog til kvinderne i forbindelse med
udflytning fra krisecentret. Håndbogen blev meget vel
taget imod af kvinderne i 2012.

Mary Fonden
Rygsække til børn, der kommer på kvindekrisecentre.
Råd Til Livet, rådgivning til kvinder om økonomi og jura.

Arbejdsmarkedets Feriefond
Støtte til ferieophold for kvinder og børn på kvindekrisecentre.

Erik Thunes Legat af 1954
LOKKs støttekasse, som uddeles til børn på kvindekrisecentre , så de kan få positive oplevelser med deres mor.

Fonden i Elisabeth Egmont-Petersens navn
Til psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter og basalt indbo i forbindelse med reetablering til kvinder på
kvindekrisecentre.

Marie Christensens Legat
(administreret af FOA)
Støtte til arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn på
og udenfor kvindekrisecentre.

The Body Shop
Informationsmateriale til voldsudsatte kvinder og deres
pårørende samt julegaver til børn på krisecentre.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Tilskud til udgivelse af LOKKs 25 års jubilæumsskrift.

Medlemskontingenter udgør en meget lille del af
LOKKs samlede budget. Kvindekrisecentrenes økonomi er generelt beskeden, men kontingentets størrelse
er afhængig af kvindekrisecentrenes samlede omkostninger.
LOKK vil sige tak for alle de tilskud og bevillinger, der
er blevet tiltænkt arbejdet med at synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af vold mod kvinder og børn.
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”

Når medarbejderne og beboerne sidder sammen omkring
morgenbordet er det
en god lejlighed til at
snakke om noget andet end alt det dårlige,
kvinderne har været
udsat for”

Lisbeth, køkkenmedarbejder, husalf
og blæksprutte, får
ofte en hjælpende
hånd af kvinder og
børn
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Landsorganisation af
Kvindekrisecentre
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Bestyrelse og udvalg
Bestyrelsen i LOKK

Birgit Søderberg

Kirsten Hejnfelt

Kirsten Moth

LOKKs bestyrelse 2012
• Formand Birgit Søderberg, forstander
Kvindehjemmet, København
• Næstformand Kirsten Hejnfelt, leder
Ringsted Krisecenter
• K irsten Moth, frivillig Krisecentret
Røntofte, Helsingør
• Birgitte Bruun, frivillig Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Frederiksberg
• Maja Christensen, pædagog på
Frederiksværk Krisecenter
• L ise Von Seelen, eksternt bestyrelsesmedlem
• P ia Deleuran, eksternt bestyrelsesmedlem
• Suppleant Sabine Heun, forstander
Krisecentret Hjemmet, Nykøbing F.
Siden generalforsamlingen marts 2012 er
Azra Hasanbegovic (bestyrelsesmedlem
Vejle Krisecenter) udtrådt af bestyrelsen.

Videns- og
udviklingsgrupper
Børnegruppen
• Marie Møller Christensen,
Kvindehjemmet
• F ie Møller, Viborg Krisecenter
• C harlotte Steenbjerg, Silkeborg
Krisecenter
• Malene Nielsen, Danner
• Heidi Kjær Hansen, Krisecenter Odense
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Birgitte Bruun

Maja Christensen Lise Von Seelen

• Susanne Larsen, Dansk Kvindesamfunds
Krisecenter
• K irsten Hejnfelt, LOKKs bestyrelse
Socialrådgivergruppe
• L onnie Jørgensen, Danner
• A nnette Jensen, Aabenraa Krisecenter
• Ditte Bruun Olsen, Krisecentret Røntofte,
Helsingør
• P ia Junker, Roskilde Krisecenter – udtrådt
af gruppen 31.12.2012, pga. jobskifte
• T ina Østerby Nielsen, Hellerup Krisecenter
• Maja Christensen, LOKKs bestyrelse
Statistikgruppen
• M ia Falconer, Danner
• L inda Kaas, Kvindehuset i Lyngby
• Susanne Stoklund, Horsens Krisecenter
• Johanne Breunning, Hjørring Krisecenter
• Birgit Søderberg, LOKKs formand
Intranetgruppen
• Evy Abelsen, Århus Krisecenter
• P ia Strøh, Dansk Kvindesamfunds
Krisecenter
• Vibeke Kynde, Egmontgården
• Sabine Heun, LOKKs bestyrelse
Redaktionsgruppen
• K arin Houmann, Holstebro Krisecenter
• E lse-Marie Johansen, frivillig på Bornholm Krisecenter
• K irsten Moth, LOKKs bestyrelse

Pia Deleuran

Sabine Heun

International gruppe
• K arin Houmann, Holstebro Krisecenter
• I nge Bergsted Jensen, Frederikshavn
Krisecenter
• K arin Juhl, Kvindehuset Kolding
• Vibeke Jørgensen, Århus Krisecenter
• A nne Zacho Møller, Danner
• Sira Støhman, Reden International
• L ise Von Seelen, LOKKs bestyrelse
Etikgruppen
• Maja Christensen, LOKKs bestyrelse
• P ia Deleuran, LOKKs bestyrelse
• Sabine Heun, LOKKs bestyrelse
• L ise Krogh Løvschal, Medusa
25 års jubilæumsgruppe (ad hoc)
• Jette Sølvhøj, tidl. Århus krisecenter
• L is Vahlun, tidl. Roskilde krisecenter
• Marianne Munk, Kolding krisecenter
• Susanne Bramstrup, tidl. Århus krisecenter
LOKKs sekretariat
• L ene Johannesson, sekretariatschef
I 2012 var der 17 medarbejdere heraf tre
studentermedhjælpere. Tre medarbejdere
var på barsel. Se alle medarbejdere i sekretariatet på www.lokk.dk
LOKK har kontor i København og Vejle.
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Medlemmer pr. 1/1-2013
Region Nordjylland:

Region Sjælland

Frederikshavn Krisecenter, Frederikshavn
Hjørring Krisecenter, Hjørring
Hobro Krisecenter, Hobro
Krisecenter for Kvinder, Nørresundby

Hanne Mariehjemmet, Roskilde
Hera Døtrene, Kalundborg
Herfølge Krisecenter, Herfølge
Krisecenter Hjemmet, Nykøbing Falster
Medusa - Et liv uden vold, Holbæk
Nakskov Krisecenter, Nakskov
Næstved Krisecenter, Næstved
Ringsted Krisecenter, Ringsted
Roskilde Kvindekrisecenter, Roskilde

Region 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
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Region Hovedstaden
Hellerup Krisecenter, Hellerup
Bofællesskabet Rosenly, Hellerup
Danner, København K
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Frederiksberg C
Egmontgården, København Ø
Frederiksværk Krisecenter, Frederiksværk
Hillerød Kvindecenter, Hillerød
Klostermosegård, Helsingør
Krisecentret Røntofte, Helsingør
Kvindehjemmet, København N
Kvindehuset i Lyngby, Lyngby
Kvindekrisecenter Bornholm, Rønne
R.E.D.
Reden International, København V

Kontaktoplysninger:
LOKK
c/o 3F, Kampmannsgade 4
1790 København V.
Mail: sekretariat@lokk.dk
Tlf.: 32 95 90 19
www.lokk.dk

Rådgivning
Hotline for voldsudsatte kvinder: 70 20 30 82
Hotline for Etniske Unge:
70 27 76 66
Forældretelefonen:
70 27 03 66
Rådgivning til fagfolk:
32 95 90 19
www.etniskung.dk
www.hjerteogsmerte.dk
www.lokk.dk/Raadgivning/Raadgivningssiden
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