
Åbent brev til Socialminister Karen Ellemann og socialordførerne:  
 
Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK) må sikres 
en central plads, når man skal realisere visionen om at 
styrke indsatsen for personer, som udsættes for ”Vold i de 
nære relationer”, og når man skal oprette en national enhed 
mod vold i de nære relationer.  
 
 
Satspuljeforliget for det sociale område truer eksistensgrundlaget for LOKK 
(Landsorganisationen for kvindekrisecentre), fordi organisationen ikke har fået midler fra den 
særlige Socialpulje, som den de sidste 14 år har fået som tilskud til driften. Vi er bekendt med, 
at der er anmodet om midler til opretholdelse af LOKK, men det er ikke kommet med i forliget.   
 
Vi hilser velkommen, at der i forliget er afsat en pulje i de næste fire år til en ”Samlet indsats 
mod vold i nære relationer”, og at der i den forbindelse er midler til at oprette en national 
enhed, der skal styrke dette arbejde på flere måder. En forstærket indsats og oprettelsen af 
den særlige enhed er meget væsentlig for målsætningen om at bekæmpe vold i de nære 
relationer, en målsætning vi selvfølgelig deler. Vi mener dog, at det står i skærende kontrast 
til LOKK’s aktuelle situation. Organisationen er truet i en sådan grad, at den risikerer at lukke, 
inden det planlagte center kan etableres. Dermed vil det blive umuligt for LOKK at indgå i eller 
at bidrage til etableringen af den nye organisation. 
 
Det kan få stor betydning for både feltet, fagligheden og den konkrete indsats for voldsudsatte 
kvinder og børn, hvis LOKK ikke får sikret sit eksistensgrundlag. Det vil være fatalt, hvis den 
omfattende viden og ekspertise, som organisationen har oparbejdet, går tabt, og det vil 
vanskeliggøre realiseringen af de initiativer, som SATS-forliget lægger op til.  
	
LOKK har	i	årtier	haft	en	central	rolle for udvikling, indsamling og formidling af faglig viden på 
nationalt niveau, og organisationen har medvirket stærkt til at sikre forståelse for indsatsen for 
voldsramte kvinder og børn. LOKK har synliggjort fagområdet og behovet for en 
helhedsorienteret indsats. Den viden, der er oparbejdet i LOKK, har gjort organisationen til et 
samlingspunkt og et videnscenter, som har genereret udvikling af fælles indsatser til gavn for 
både målgruppen og kvindekrisecentrene. LOKK har samtidigt sikret en kvalificeret og 
fortløbene formidling om vold i de nære relationer til øvrige aktører og samarbejdspartnere. 
Senest har LOKK gjort en stor indsats for en mere	ensartethed	i	praksis	på	krisecentrene	ved	
udarbejdelse	af	Grundpakken. 
 
De voldsramte kvinder og børn, kvindekrisecentrene og samarbejdspartnerne mister ved en 
lukning af LOKK en unik og meget værdifuld organisation, der har præcis de kompetencer og 
den viden, som SATSpuljepartierne ønsker at fremme med en national enhed mod vold i de 
nære relationer. 
 
LOKK har altid været en anerkendt NGO, som har indgivet høringssvar og været i direkte 
dialog med ministre, KL, enkeltkommuner mm. om indsatsen over for voldsramte kvinder.  Det 
vil få afgørende betydning, at kvindekrisecentrene og samarbejdspartnerne ikke længere vil 
have mulighed for at søge viden, vejledning og sparring i LOKK. Konkret indebærer en lukning, 
at LOKK ikke vil kunne varetage opgaven som bindeled mellem landets mange 
kvindekrisecentre. 
 
For hvis LOKK lukkes, så vil det betyde en lukning af intranettet på LOKKs hjemmeside, hvilket 
vil medføre, at kvindekrisecentrene vil miste overblikket over den samlede pladssituation.  Et 
overblik, der i dag giver dem mulighed for at henvise direkte til steder, som har ledige pladser. 



Dette samarbejde hjælper alle parter, så hvis pladsoversigten på LOKKs intranet forsvinder, så 
vil det være nødvendigt at etablere en ny. Den bør være en intern enhed for krisecentrene, 
knyttet til en organisation som LOKK. Krisecentrene har særlige forudsætninger for at anvise 
pladser til kvinderne/familierne, fordi vi er specialiseret i at værne om deres sikkerhed og i at 
tænke risiko og beskyttelsesfaktorer ind i en helhedsorienteret indsats omkring både kvinden 
og børnene. 
 
En af konsekvenserne af LOKKs lukning vil være, at muligheden for at realisere det mål, der 
opstilles i SATS-forliget, om at bekæmpe vold i nære relationer på nationalt plan svækkes, 
hvilket i sig selv bør give anledning til stor bekymring Vi frygter, at vigtig viden og et kreativt 
og meget aktivt fagligt miljø kan gå tabt, hvis LOKK ikke tænkes ind som en afgørende faktor i 
opbygningen af den nye nationale enhed mod vold i de nære relationer. Derfor vil vi 
understrege, at LOKK fortsat bør være en central aktør i det fremadrettede arbejde, og at der 
må findes måder at fortsætte LOKKs meget betydningsfulde arbejde i den nye nationale 
enhed.  
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