
Krisecentret
må trække
nye grænser- Krisecentret i Allegade

47 er først og fremmest be-
regnet til at huse volds-
ramte kvinder. Det er vi
nødt til at understrege ef-
ter at have haft åbent  i en
måneds tid, siger Zanitha
Calyford fra

kriseeenter-foreningen.
- Af de 15 kvinder, vi har

været i kontakt med, har
flertallet været kvinder, der
har været udsat for psykisk
void, mens mindretallet har
været decideret voldsramte.

- Vi underkender ikke, at
psykisk void er et problem,
fortsætter Zanitha Clayford,
men det er ikke kvinder med
dette problem, vi først og
fremmest skal hjælpe, det er
de voldsramte.

- I den tid krisecentret har

været åbent, har vi ikke har
været dygtige nok til at
trække grænser for, hvem
der skulle optages i krise-
centret, og hvem ikke skulle,
fortsætter Zanitha. Men det
må vi lære. Ellers kommer
centret ikke til at fungere
som det skal.

- Kvinder, som har behov
for den hjælp og støtte , vi
kan yde, vil vi ikke skubbe
fra os. De er velkomne til at
komme her i dagtimerne og
være her, snakke og få råd-
givning. Men huse dem, kan
vi kun, hvis de har været ud-
satte for void, slutter Za-
nitha Clayford.

Socialrådgiver
tiltræder onsdag

Krisecentret i Allegade
byder i øvrigt en ny medar-

bejder velkommen onsdag d.
1. august. Der drejer sig om
socialrådgiver Solveig Ko-
fod, som herefter vil være at
træffe i centret 4 timer dag-
ligt.

- Vi har truffet den aftale
med Solveig Kofod, at hun i
august er til stede i centret
alle hverdage undtagen tors-
dag fra kl. 10 til 14 og tors-
dag fra kl. 14 til 18, oplyser
Kirsten Pedersen, formand
for krisecenterforeningen.

- Derefter vil vi planlægge
socialrådgivernes  arbejdstid
- der er på 22 timer om ugen
- efter behov. Det indebærer
bl.a., at der vil were mulig-
hed for at tilkalde socialråd-
giveren, hvis der er brug for
hende - noget vi er meget
glade for, siger Kirsten Pe-
dersen. (lr.)
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