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Stop voldsmændene
Voldsmænd skal stoppes,
før de slår første gang. Det
mener amerikanske David
S. Lee, der har specialiseret
sig i forebyggelse af vold
Side 4
mod kvinder.

Mentorsucces
Unge mentorer giver
kvinder med minoritets
baggrund hjælp, håb og
netværk, når de har brudt
med familien. LOKK og
Ungdommens Røde Kors
Side 5
står bag.

Til Vietnam fra LOKK
I Vietnam er det meget
udbredt og accepteret, at
mænd slår deres koner.
LOKK har været med til at
få det allerførste krise
center i Vietnam på
Bagsiden
benene.

NYT

Forældrelov svigter
voldsramte familier

Den nye forældreansvarslov giver automatisk delt forældremyndighed. Formålet
er at sikre børns ret til at have to forældre. Men loven betyder, at selvom mor og
børn er flygtet til et krisecenter, har den voldelige far stadig forældremyndighed,
indtil sagen er behandlet. Det betyder, at barnet lever i usikkerhed i månedsvis,
fordi myndighederne ikke er ordentligt forberedte på at håndtere sager med
voldsramte børn. Det viser det første års erfaringer med den nye lov.

Selvom en kvinde bliver udsat for vold og tager
på krisecenter med sine børn, skal hun stadig
dele forældremyndigheden med sin voldelige
mand. Det er en konsekvens af den nye
forældreansvarslov, der trådte i kraft 1. oktober
sidste år. Loven betyder, at voldsramte kvinder
ikke tør sende deres børn i institution eller skole,
fordi faren har lige så meget ret til at hente
børnene, da han har delt forældremyndighed.
Desuden skal kvinden, ifølge loven, kommu
nikere med børnenes far for at aftale samvær.
Ellers risikerer hun at blive anklaget for samværs
chikane - et begreb, der blev introduceret med
den nye lov. Loven tager altså ikke højde for de

skilsmisser, hvor der er vold, alkohol eller et
meget højt konfliktniveau indblandet.
”Den automatik, der deler forældremyndigheden
mellem forældrene, burde ikke gælde, når der er
vold involveret. Men det gør den,” fortæller jurist
Peter Michael Toft fra LOKKs sekretariat.

Langsom sagsbehandling

Voldelige parforhold er dog tænkt ind i admini
strationen af forældreansvarsloven, viser
baggrundsdokumenter fra Familiestyrelsen.
Loven giver nemlig mulighed for at give en mor
eller far midlertidig forældremyndighed i særlige
situationer, hvis ”den ene forælder er flyttet på
Fortsættes side 3
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spørgsmål og svar

Kære Læser
Den nye lov om skilsmisser hedder
forældreansvarsloven. Det er desværre
meget retvisende, for med den nye lov har
vi som samfund reelt lagt ansvaret for
skilsmisser i hænderne på forældrene
selv. Dermed svigter vi de børn, der er de
første ofre i konfliktfyldte skilsmisser.
I dag er det de voldsramte børn, der
kommer allermest i klemme, når loven
automatisk deler forældremyndighed
mellem mor og far. På krisecentrene ser vi
hver dag kvinder og børn, der er bange for,
hvad den nye lov betyder for dem. Vi ser
børn, der forhindres i at komme i skole og
institution, og vi ser, hvordan de lange
ventetider i forældremyndighedssagerne
slider i forvejen tyndslidte nerver endnu
tyndere.
Politikerne, statsforvaltningerne og
domstolene har alt for lidt erfaring med
voldsramte familier til, at de har kunnet
lave en lov, der virker. De ved ikke, hvad
det vil sige at være så bange for sin
partner, at man ikke tør sige ham imod,
når man sidder i statsforvaltningen eller
er indkaldt til mægling ved domstolen. De
har ikke taget højde for, at sagsbehand
ling af en midlertidig forældremyndighed
kan tage så mange måneder, at kvinder
og børns liv går helt i stå.
Forældreansvarsloven kan lige nu fejre et
års jubilæum. Men der er ikke meget at
fejre, for loven sikrer ikke kvinder og børn
godt nok. Derfor vil LOKK arbejde for, at
loven ændres, så den ikke automatisk
giver forældremyndighed til begge
forældre, hvis der er vold i parforholdet.
Birgit Søderberg,
Forkvinde, LOKK

Vi følger kritikken
nøje
Den nyudnævnte justitsminister
Brian Mikkelsen (K) om forældre
ansvarsloven.
Hvilket indtryk gør kritikken af loven fra
organisationer som Børns Vilkår, LOKK og
Mødrehjælpen på dig?

Da loven blev lavet, lyttede vi til de pågældende
organisationers viden og erfaring, og Familie
styrelsen har løbende kontakt med dem.
Styrelsen har blandt andet været med til at
udarbejde LOKKs nye krisecentererklæring.
Men også på konkret sagsniveau er der
kontakt. Så den rejste kritik bliver fulgt nøje, og
vi er meget lydhøre over for den.
Hvad gør I for at sikre, at voldsramte kvinder
ikke skal dele forældremyndigheden med en
voldelig mand?

Hvis barnet eller andre i familien bliver udsat
for vold, kan det betyde, at fælles
forældremyndighed ikke er i barnets interesse.
Derfor kan domstolene vælge at ophæve den
fælles forældremyndighed, hvis en af
forældrene beder om det. Der er desuden taget
højde for, at der vil være sager med særligt
behov for at træffe en hurtig afgørelse om
midlertidig forældremyndighed. For eksempel i
sager hvor en forælder er flyttet på krisecenter
med barnet på grund af vold. Ellers vil den
anden forælder kunne få barnet udleveret fra
skole, daginstitution eller lignende.
Hvordan evalueres forældreansvarsloven?

Alle partier bag loven følger dens anvendelse
og implementering nøje - særligt effekten af de
nye muligheder i loven. Familiestyrelsen er
derfor ved at iværksætte en undersøgelse af
domstolenes administration af forældre
ansvarsloven.
Derudover ved jeg, at Familiestyrelsen i
samarbejde med statsforvaltningerne løbende
følger forældreansvarslovens virkninger tæt.
Dette indebærer blandt andet, at der på
centrale områder vil blive indhentet statistiske
oplysninger, herunder om virkningerne af
fælles forældremyndighed.
Vil I ændre den automatiske delte
forældremyndighed, når loven revideres?

Det er endnu for tidligt at udtale sig om
eventuelle ændringer af forældreansvarsloven.
Vi afventer en evalueringsrapport, som vi
forventer er klar i 2011.

foto: klaus holsting
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Justitsminister Brian Mikkelsen (K)
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forældreansvarslov

Fortsat fra forsiden

krisecenter med barnet, og volden er
tilstrækkeligt dokumenteret.” Men både krise
centre, LOKK og advokater med lignende sager
har erfaret, at det går alt for langsomt med at
tildele den midlertidige forældremyndighed.
”Det tager mellem fire og seks måneder at få
afgjort en midlertidig forældremyndighed, og i
den tid kan børnene ikke komme i institution
eller skole,” fortæller Hanne Thiim, stedfortræder
på Roskilde Kvindekrisecenter.
Skoler og institutioner vil som regel ikke have
børnene, fordi barnets far har ret til at hente, og
pædagoger og lærere ikke ønsker at stå med
ansvaret for at udlevere børnene. Flytter kvinden
til en anden kommune for at komme på krise
center væk fra sin voldelige partner, kan hun
heller ikke udmelde børn fra institutioner eller
skoler, da hun ikke har den fulde
forældremyndighed.
”Kvinderne bliver derfor nødt til at sygemelde sig
fra deres arbejde, så de kan passe deres børn, og
de ender ofte med at blive fyret,” fortæller Hanne
Thiim.

første år med for
ældreansvarsloven
• Forældreansvarsloven
trådte i kraft den 1. oktober
2007 og skal efter planen
evalueres dette efterår.
• Som noget nyt har alle
krisecentre og statsforvalt
ninger i august i år fået en
skabelon til en krisecen
tererklæring, der skal gøre
det lettere og hurtigere, at
videreformidle viden om
familien fra krisecentret til
myndighederne. LOKK har
deltaget i det forbere
dende arbejde sammen
med Familiestyrelsen.
• I første kvartal af 2008 var
der 2840 uenighedssager
om forældremyndighed og
bopæl. Det viser redegørel
ser til Folketingets
Retsudvalg. Man registre
rer ikke, hvor mange sager,
der indeholder anklager
om vold, incest og
misbrug, men en række
statsforvaltninger skønner,
at det drejer sig om mindst
10 procent af alle sagerne.
Kilde: Familiestyrelsen,
Folketinget

Mægling uden fagkundskab

Advokat Pia Deleuran arbejder med familieret og
er rystet over effekterne af den nye lovgivning.
Derfor udgiver hun sammen med Dansk
Kvindesamfund og DJØF et hæfte om loven og
dens konsekvenser, der lanceres på et debatmøde
den 22. oktober. Målet er at få ændret loven, så
kvinder og børn opnår bedre beskyttelse.
Statsforvaltningerne, der administrerer
forældremyndigheds- og samværsspørgsmålet,
har nemlig ikke tilstrækkelig viden om dyna
mikkerne i voldsramte familier, mener advokaten.
”Når familien er sammen, ser vi det som et
problem, at far slår. Men når forældrene går fra
hinanden, er det pludselig i barnets interesse at
se sin voldelige far. Han skifter fra at have et
problem til at blive set som en ”god nok far”.
Derfor indkalder statsforvaltningerne volds
ramte kvinder til forligsmøder med deres
eks-partner uden at tage højde for, hvor vanske
ligt det er for kvinderne at sige fra. Hvis
kvinderne udebliver, får det konsekvenser
juridisk. Kvinderne kan ses som usamarbejdsvil
lige, og i sidste ende kan de blive anklaget for
samværschikane, hvis de holder sig væk fra deres
voldelige partner,” fortæller Pia Deleuran.
Hæftet om forældreansvarsloven indeholder en
lang række beretninger fra det virkelige liv om
familier med et højt konfliktniveau, hvor det er
børnene, der ender med at komme i klemme.
”Normalt finder man en endelig løsning ved
domstolene, hvis folk ikke kan forhandle sig til
rette selv. Men her fastholder vi familier i

konflikter, fordi de kan dømmes til fælles
forældremyndighed,” siger Pia Deleuran. Hun
mener, at det er uacceptabelt, at en kvinde kan
ende med at være tvunget til at dele
forældremyndighed med sin voldelige eks-part
ner og til at skulle samarbejde på alle mulige
måder om børnene.

Fastholdt i konflikt

Selv når moderen har fået tildelt
forældremyndigheden, giver den nye lov faren
vidtrækkende rettigheder. Også en voldsud
øvende far vil således have ret til at blive
orienteret om og komme til alle arrangementer
på børnenes institutioner og skoler. Først når det
er gået galt, og det kan bevises at faren har
misbrugt sin ret, kan man tage den fra ham. Det
betyder igen, at mor og børn skal leve i et
vakuum i den tid, hvor sagen verserer. Reglerne
om orientering og kontakt gør, at det kan være
svært for børnenes mor f.eks. at skjule sin adresse,
da fx klasselister cirkulerer frit.
På krisecentrene efterlyser personalet, at
myndighederne får et større indblik i voldspro
blematikkerne og de særlige behov hos børn og
kvinder, der er ramt af vold.
”Der burde sidde medarbejdere i statsforvaltnin
gerne som ved, hvorfor mægling ikke er en oplagt
mulighed. Nogen, der ved, hvad volden betyder
for børn, og hvilke mekanismer, der er mellem
kvinde og mand,” siger Hanne Thiim fra Roskilde
Kvindekrisecenter.
Hun efterlyser også en langt hurtigere reaktion
fra statsforvaltningerne i forhold til de nu
værende måneders sagsbehandlingstid.
”Den midlertidige forældremyndighed burde
kunne gives i løbet af max en måned, så børnene
kan komme videre med deres liv,” siger Hanne
Thiim.
Næstformand i folketingets retsudvalg Anne
Baastrup mener, at en midlertidig
forældremyndighed bør kunne gives endnu
hurtigere.
”Hvis der er vold i forholdet, og det er politian
meldt, bør det ikke tage mere end et par dage at
tildele en midlertidig forældremyndighed,” siger
hun.
Anne Baastrup mener ikke, at det er loven, der er
problemet, men administrationen af den.
”Forældreansvarsloven er klokkeklar. Det, der er
brug for, er, at de forskellige statskontorer
begynder at bruge loven, som den er tænkt. At de
også begynder at læse bemærkningerne i loven
og handle efter dem. Hvis det er sådan at
bemærkningerne ikke følges, så har justitsmini
steren et problem. Loven handler om, at barnet
skal i centrum. Punktum,” siger hun.
af stine carsten kendal
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forebyggelse

Voldsmænd skal stoppes,
før de slår første gang
Man skal forebygge mænds vold mod kvinder, inden det første slag falder. Det
mener amerikaneren David S. Lee, der arbejder med at ændre rammerne for unge
mænd i Californien, så volden slet ikke opstår.

Amerikaneren David S. Lee siger tingene, som de
er, og han ved, hvad han snakker om. Han har
beskæftiget sig med vold mod kvinder hele sit
voksenliv - og også en del af sin barndom med en
mor, der var aktiv i kvindebevægelsen og frivillig
på de første kriselinjer for voldsramte kvinder i
70’erne. LOKK Nyt møder ham, da han er i
Danmark for at holde foredrag om netop
forebyggelse af vold mod kvinder.
”Som teenager blev jeg og mine brødre opdraget
med, at vold mod kvinder, er et meget vigtigt
emne. Langt de fleste tilfælde af partnervold og
seksuelle overgreb er mænds overgreb mod
kvinder. Derfor er mænd nødt til at være i stand
til at tale om det,” mener David S. Lee, der er
direktør for forebyggelse i CALCASA (Den
Californiske Sammenslutning mod Seksuelle
Overgreb).
De sidste tre år har han blandt andet været med
til at lede kampagnen ”MyStrength” under
sloganet: Min styrke skal ikke gøre skade.
Kampagnen, der er rettet mod 14 til 18-årige
drenge, har til formål at forebygge førstegangs
overgreb.

Vold skal slet ikke opstå

”Løsningen er ikke at stoppe den konkrete
situation, men at forhindre den i at opstå i første
omgang. Når vi skal sætte en kampagne i søen, er
det første vi gør at kortlægge styrkerne i det
lokalsamfund, vi vil påvirke. Det kræver en
systematisk proces, der fremmer et sundt miljø
og en opførsel, der mindsker sandsynligheden
for, at der overhovedet opstår voldssituationer,”
forklarer David S. Lee.
Han mener, at hvis et forebyggelsesprojekt skal
have effekt, er det vigtigt at sætte ind på alle
fronter og at sikre en lokal forankring af projek
tet. Derfor er det altid et lokalt krisecenter, der
leder kampagnen og skræddersyr den, så den
passer til netop det område. For de lokale
krisecentre kender deres lokalsamfund og ved
hvilke problemer, der er i området. Ved hjælp af
markedsundersøgelser, finder CALCASA ud af,
hvor der er behov for at skabe forandringer, og
hvilke ressourcer, der er til rådighed. Ud over
massive kampagner med plakater og radiospots
arbejder man med skoler, sportsklubber og
religiøse organisationer. Der bliver også oprettet
klubber, hvor unge mænd lærer, hvordan de kan
være med til at gøre en forskel.

Trænere og lærere kan forhindre vold

I ”MyStrength”-kampagnen ser vi på, hvordan
unge mænd bliver formet i de institutioner, der

foto: solveig willum

”Vi kan ikke bygge nok fængselsceller, og
krisecentre løser ikke problemet. Vi bliver nødt til
at ændre forholdene i samfundet for at komme
problemet med vold mod kvinder til livs.”

David S. Lee har netop været i
Danmark
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mentorhjælp

er med til at opdrage dem. Sportsklubber spiller
for eksempel en central rolle. Her lærer de unge
traditionelt set, at det handler om at vinde, og at
det er lige meget, om der er nogen, der kommer
til skade undervejs. Det er den slags omstæn
digheder, der er med til at skabe rammerne for, at
vold mod kvinder opstår,” siger David S. Lee og
fortsætter:
”Ved at få trænere og lærere til at være med i
kampagnen, sikrer vi, at mennesker, der allerede
er forbilleder for de unge, er med til at forstærke
budskabet og sikre en kontinuerlig indsats. Når
træneren går ud og siger, at vold mod kvinder
ikke er i orden, bliver han en del af løsningen i
stedet for en del af problemet.”

David S. Lee bruger sine mange års erfaring med
forebyggelse af vold fremadrettet, men han
lægger vægt på, at man ikke bare kan bruge
tidligere erfaringer som skabelon og overføre
dem direkte til fremtidige tiltag.
”I alle samfund skal man se på, hvilke ressourcer
der er, og hvor det bedst kan betale sig at sætte
ind. Jeg tror ikke, at det, der virker i Californien,
nødvendigvis er det samme som det, der virker i
Danmark. Men jeg tror, at processen med at
kortlægge sine styrker og svagheder vil virke
overalt.”
af solveig willum

Mentorer hjælper unge
kvinder på benene igen
En jævnaldrende mentor kan være en uvurderlig støtte for unge kvinder med
anden etnisk baggrund, der har brudt med deres familie og været på krisecenter.
LOKK har sammen med Ungdommens Røde Kors lavet en mentorordning, hvor
kvinderne bliver sat sammen med jævnaldrene mentorer, når de skal i gang med
livet igen.

om mentorprojektet
• Mentorordningen
henvender sig til krise
ramte kvinder med anden
etnisk baggrund end
dansk mellem 18 og 25 år.
• Mentorerne er unge
kvinder mellem 20 og 30
år.
• Mentorordningen har i
øjeblikket fem kriseramte
kvinder tilknyttet i
Københavnsområdet – og
tre på venteliste.
• Projektet bliver nu også
startet op i Århus.

Måske drikker de bare en kop kaffe eller går i
biografen. Det kan også være, at de skriver en
jobansøgning eller sammen finder ud af, hvor
elmåleren i den nye lejlighed skal aflæses. Uanset
hvad kan en mentor være en nøgleperson for
kvinder med anden etnisk baggrund, der har
brudt med deres familie og skal til at skabe sig et
nyt liv og netværk.

Et frirum

For det er hård kost at gøre op med familien
og/eller et tvangsægteskab og flytte på krisecen
ter. Men næsten lige så hårdt er det at etablere et
helt nyt liv efter krisecenteret. Derfor har LOKK
sammen med Ungdommens Røde Kors lavet en
mentorordning kaldet Connect. Ordningen går
ud på, at de unge etniske minoritetskvinder får
tilknyttet to mentorer, som er unge kvinder lige
som dem selv.

LOKK står for at uddanne de frivillige gennem et
to-dages introkursus samt supervision og
efteruddannelse fire gange om året. Da
kvinderne, de frivillige skal hjælpe, tit er på flugt
fra deres familie, er der nogle helt klare sikker
hedsmæssige foranstaltninger i projektet,
fortæller Anna Hagsted Olsen, der sammen med
Sisse Gry Olsen er aktivitetsansvarlig for Connect
hos Ungdommens Røde Kors.

”Det er meget ensomt at være på flugt, og
kvinderne er meget alene, når de har sagt farvel
til deres netværk. Mentorerne kan hjælpe med at
skabe nye kontakter. De tilbagemeldinger, vi får,
viser, at det er meget frugtbart både for de
frivillige og for de kriseramte,” fortæller Farwha
Nielsen, der er tværkulturel projektleder hos
LOKK.

”Vi har fået virkeligt positive tilbagemeldinger
fra kvinderne om, at de er glade for den ekstra
støtte og opbakning, de får fra mentorerne.
Møderne er et frirum for kvinderne, hvor de kan
snakke med nogen, der udelukkende er der for
deres skyld,” siger Anna Hagsted Olsen.

Kvinden og mentoren mødes typisk tre timer
hver 14. dag. Mentorerne er selv unge kvinder
mellem 20 og 30 år – typisk studerende, der både
har en personlig og en faglig interesse i det
frivillige arbejde. Projektet har kørt i et år og er så
stor en succes, at der er brugere på venteliste og
ved at blive hvervet flere frivillige.

af solveig willum og signe eriksen tonsberg
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frivillige

Frivillige handymænd
hjælper på krisecenter
En gruppe frivillige går til hånde på Århus Krisecenter, hvor de fungerer som alt fra
havemænd til flyttefolk. For krisecenteret er hjælpen uvurderlig.
De skruer i væggene, luger i bedene og agerer
flyttemænd. Opgaverne er mange og blandede,
når en gruppe frivillige fra Valgmenigheden i
Århus hjælper til på Krisecenter Århus den første
søndag i hver måned. De hjælper blandt andet
med at gøre rent, ordne have og rydde op. Andre
gange står de for det praktiske, når kvinderne fra
krisecenteret skal flytte i egen bolig.
”Krisecenteret har ikke mange ressourcer. Derfor
er det fantastisk for os at komme ud og mærke, at
vi gør en forskel for kvinderne,” siger Peter
Madsen fra Valgmenigheden, der er en kristen
menighed uden for folkekirken.
Han har blandt andet været med til at ordne
krisecenterets have, og sidst satte han reoler op
på væggen. De frivillige har også organiseret en
indsamling af møbler, som kvinderne på
krisecenteret kan vælge fra, når de flytter i egen
bolig. Ofte mangler kvinderne selv det mest
basale udstyr til boligen. På et tidspunkt flyttede
de frivillige for en kvinde, der hverken havde
kaffekopper eller en seng at sove i, fortæller Peter
Madsen.

Sidder længe i flyttekasserne

Det er Anne Kjeldgaard, der som døgnmedarbej
der på Krisecenter Århus har startet samarbejdet
med de frivillige fra Valgmenigheden, som hun
kun har ros til overs for. Fra begyndelsen, har det
været vigtigt for hende, at de ikke skulle
missionere over for kvinderne.
”Men jeg oplever, at Valgmenigheden har meget
stor respekt for krisecenterets værdier. De er helt

afklarede med, at det er os, der er de profes
sionelle,” siger Anne Kjeldgaard.
Problemet for mange af de kvinder, der flytter fra
krisecenteret, er, at de sidder rigtig længe med
uudpakkede flyttekasser, når de er flyttet ud i
egen bolig. Ofte kan de ikke overskue at komme i
gang med at opbygge et nyt hjem, fortæller hun.
”Jeg ville selvfølgelig ønske, at vi fik ressourcerne
til selv at håndtere situationen for kvinderne,
men som tingene er nu, er de frivilliges indsats
helt uundværlig,” siger Anne Kjeldgaard.

Mænd er også i orden

Hendes bekymringer ved at tilknytte
Valgmenigheden er blevet gjort til skamme.
”Det er lidt spøjst, men man kan vel sige, at de er
som sendt fra himlen. Vi har som sagt ikke
ressourcer til at hjælpe kvinderne med livet efter
krisecenteret, og derfor er det flot, at de frivillige
stiller op. De kommer med de bedste intentioner,
og jeg er imponeret over deres entusiasme,” siger
hun.
Udover den praktiske hjælp er sidegevinsten ved
samarbejdet med de frivillige, at kvinderne får et
indtryk af, at det ikke er alle mænd, der er
voldelige og opfører sig dårligt. Og det er Peter
Madsen fra Valgmenigheden meget bevidst om.
”Vi gør vores bedste for at optræde venligt, lytte
til kvinderne og vise interesse for deres situation.
Det er vigtigt for os at signalere, at vi er der for at
hjælpe dem, og derved viser vi også, at mænd
godt kan opføre sig ordentligt,” siger han.
af claus georg kjær

Udgivelser
Hviskelegen. En nyudgivet børnebog af Morten Dürr med illustrationer af Peter Bay Alexandersen. Bogen sætter
temaet vold i familien på dagsordnen - på børnenes præmisser. Anna er den nye pige i klassen. Hun siger aldrig
noget. En dag vil Sarah og hendes veninder have hende med til hviskeleg. Anna hvisker: ”Min far slår mig.” Sarah
vil gerne hjælpe. Men hvordan? Bogen henvender sig til børn fra 2. til 5. klasse og er udgivet på Forlaget Carlsen.
Pris: 169,95 kr. Læs mere på www.hviskelegen.dk

7

nyt

Brobyggeren er landet

foto: claus boesen

LOKKs nye sekretariatsleder Lene Johannesson er garvet i krise
centerverdenen - men ny i LOKK. Hendes mission er at bygge bro
mellem LOKK og den hverdag, krisecentrene lever i.

Lene Johannesson ser sig selv som
brobygger mellem krisecentrene og
LOKKs organisation.

Den 15. august i år skiftede Lene Johannesson
jobbet som souschef på Kvindehjemmet i Lyngby
ud med posten som konstitueret sekretariats
leder i LOKK.
”Selvfølgelig er det noget helt andet at arbejde i
LOKK end på et krisecenter – og dog. For målet er
jo det samme: At bekæmpe mænds vold mod
kvinder,” forklarer Lene Johannesson.
Hun ser brobyggerrollen, som en af sine vigtig
ste.
”Efterhånden som LOKK vokser, er rollen som
brobygger mellem sekretariatet, krisecentrene
og bestyrelsen blevet vigtigere. Jeg kommer ude
fra krisecenterverdenen og havde ikke på
forhånd et særligt detaljeret kendskab til de
mangeartede arbejdsopgaver, sekretariatet løser.
Ligesom jeg ikke tror, at sekretariatet altid helt
ved, hvordan hverdagen ser ud på krisecentrene.
Dér kan jeg bygge bro,” forklarer hun.
Lene Johannesson har arbejdet inden for
familieområdet, siden hun blev færdiguddannet
socialrådgiver i 1976. Hun har arbejdet på forskel
lige behandlingshjem og institutioner, i social
forvaltningen og senest otte år i Kvindehuset i
Lyngby.
Foreløbig er hun ansat som konstitueret
sekretariatsleder i LOKK indtil næste generalfor

samling i marts næste år. Her skal det besluttes,
hvordan LOKK skal organiseres fremover.
”Min vision er, at være med til at videreudvikle
LOKK og være med til at sætte de problemer og
mærkesager, der er, på dagsordnen,” siger hun.
Hun mener, at en af LOKKs største styrker er, at
krisecentrene samlet har en kæmpe erfaring,
viden og magt.
”Det er klart en af LOKKs styrker, og det skal vi
fastholde ved fortsat at være synlige og sætte
problemer med vold i familien på dagsordnen i
medierne og over for politikere og myndigheds
personer,” siger hun.
Lene Johannesson er 56 år, gift, har to voksne
sønner og bor i Espergærde.

Arbejdet med at udvikle og fremtidssikre
LOKK er i fuld gang. LOKKs organisations
udviklingsgruppe holder seminar lørdag
den 29. november i Vejle. To repræsen
tanter fra hvert krisecenter, LOKKs

sekretariat og bestyrelsen er indbudt til
at deltage.

Telefonhjælp til forældre
Er det i orden, at min datter dyrker sport og går
til fester? Kan jeg sende mine børn på lejrskole?
Hvad skal jeg gøre, når min søn ikke vil tage den
uddannelse, jeg ønsker?
Den slags spørgsmål og alle mulige andre kan
forældre med flygtninge- og indvandrerbag
grund få sparring til at løse ved at ringe til LOKKs
anonyme forældretelefon. Telefonen er åben to
gange om ugen og har eksisteret i knapt et år.
Projektmedarbejder Eva Bøgelund fra LOKK har
arbejdet med flygtninge og indvandrere i mange
år.
”Vi har ekspertisen og kender de særlige
problemstillinger, der kan være i flygtninge- og
indvandrerfamilier. Forældregruppen har været

overset. Men vi ved, at der er et behov for
rådgivning, for vores anden telefonrådgivning,
der er målrettet unge med anden etnisk
baggrund, er en stor succes. Forældretelefonen er
oprettet ud fra devisen, at når unge har proble
mer, vil der også være nogle forældre involveret.
Det er de forældre, vi gerne vil have fat i med
forældretelefonen,” forklarer Eva Bøgelund.
Telefonen er oprettet med støtte fra Ministeriet
for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den
er åben mandag fra klokken 12-14 og onsdag fra
klokken 20-22. Forældretelefonens nummer er:
70 27 03 66.
Find pjecen om Forældretelefonen på
www.lokk.dk

internationalt

LOKKs folk sammen med en hollandsk
kollega og repræsentanter for Womens
Union Vietnam. Det er Mette Volsing
siddende til venstre og Anette Rye stående
i midten og ved siden af Anne Mau,
tidligere sekretariatsleder i LOKK.

privatfoto

telefoner

Fra LOKK til Vietnam

De danske krisecentre er langt fremme - også set med internationale øjne.
LOKK har brugt erfaringerne til at hjælpe det første krisecenter i Vietnam på
benene. For vietnamesiske kvinder skal også have et sikkert sted at gå hen, når
hverdagen krakelerer.
Vietnamesiske kvinder, der er udsat for vold, har
indtil nu ikke haft nogen steder at gå hen. Men
det er der blevet lavet om på nu, hvor LOKK – i
samarbejde med lokale organisationer i landet
– har været med til at etablere det første krise
center i Vietnam nogensinde.
Det er Mette Volsing og Anette Rye, der har ledet
Vietnam-projektet i fællesskab. Mette Volsing
har den analytiske erfaring fra sit job som
projektmedarbejder i LOKKs sekretariat, og
Anette Rye har den praktiske erfaring fra sit
arbejde som leder af krisecenteret i Nørresundby.
Deres fælles vision var, at gøre det første
krisecenter i Vietnam til prototypen på et godt
krisecenter.
”Vi tog til Vietnam med tre mål: For det første
skulle krisecenteret gøres i stand til at køre uden
hjælp udefra og ende med at fungere som
skabelon for fremtidige centre i landet. For det
andet skulle vi hjælpe dem til at skabe et
netværk i forhold til politi og sundhedsmyndig
heder. Og for det tredje skulle vi hjælpe dem i
gang med en systematisk dataindsamling, som
de kan bruge fremadrettet,” fortæller Mette
Volsing.

Uden kvinder falder familien sammen
I Vietnam er kvinderne det nærmeste, man

kommer på et socialt sikkerhedsnet. Det er dem,
der tager sig af familiens syge, gamle og børn. Så
hvis en kvinde forlader sit hjem, falder hele
familien sammen.
”Derfor var det meget kontroversielt at starte et
krisecenter i Vietnam. Mange steder mødte vi
den opfattelse, at krisecentre er steder, der lærer
kvinder at forlade deres mænd,” fortæller Anette
Rye og peger på en anden væsentlig kulturfor
skel:
”Det er stadig meget udbredt i Vietnam, at en
mand har ret til at slå sin kone, og vold er ingen
grund til at forlade sin mand.”
Men udviklingen arbejder for de vietnamesiske
kvinder: Samtidig med at LOKK første gang rejste
til Vietnam for at arbejde med det nye krisecen
ter, blev der vedtaget en ny vietnamesisk lov, så i
november 2007 blev det forbudt at slå kvinder i
Vietnam.
”Så timingen kunne ikke være bedre,” fortæller
Mette Volsing.
I dag kører krisecenteret i Hanoi med plads til
mellem 15 og 20 kvinder, og fungerer som
skabelon for fremtidige krisecentre i Vietnam.
af solveig willum
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