
 

LIVa – forening mod skadevirkninger af prostitution

Halvårsberetning 1. juli 2015 - 31 december 2015

R E H A B  



Ansvarshavende redaktør: Flora Ghosh 

Redaktør: Charlotte Lund 

Konsulent: Marion Pedersen 

Tryk: Christensen Grafi sk

Oplag: 200 eksemplarer

Stor tak til alle dem, som har støttet os og været med til at 

gøre en forskel for udsatte menneskers liv! 



Forord
Et halvt årti. Når vi her ved slutningen af 2015 

gør status over LivaRehab, kan vi samtidig se 

på næsten fem år med fremgang. Det der star-

tede som en lille fl ok græsrødder har nu groet 

sig stor, og fremstår nu som en lille park, hvor 

vores deltagere, trods hårde odds, i stigende 

grad får lov til at blomstre.  

Vi startede med få medlemmer og færre penge, 

men bliver i dag betroet penge i millionklassen 

fra kommuner, ministerier og af socialt sindede 

fonde, til at støtte vores deltagere i at genvinde fodfæste i samfundet, på arbejdsmarkedet 

og ikke mindst i eget liv. Det er et stort ansvar – menneskeligt såvel som økonomisk - på 

en lille forenings skuldre, men vi tager det på os med både ydmyghed og stolthed. For si-

den vores spæde start har mere end 500 mennesker med skadevirkninger fra prostitution, 

vold og seksuelle overgreb, fået hjælp og støtte fra LivaRehab til et få et bedre liv.   

Som forperson er jeg ikke kun stolt, men også meget glad og taknemlig for disse frem-

skridt. Succes kommer dog ikke af sig selv og vi har endnu ikke opnået at få en fast bevil-

ling. Men jeg er fortrøstningsfuld, for jeg ved at LivaRehabs medarbejdere arbejder hårdt 

for at nå dette mål, trods usikkerhed i deres arbejde og trods det, at vi står i en situation, 

hvor vi altid har brug for bedre økonomi og fl ere hænder til at løse opgaverne. 

Men økonomiske begrænsninger må aldrig blive en undskyldning for at gå på kompromis 

med kvalitet eller troværdighed, det er sagen alt for vigtig til. Vi har med vores arbejde og 

evalueringerne heraf, formået at overbevise befolkningen, politikere og samarbejdspartne-

re om at indsatsen både er nødvendig og nytter. 

I vores årsberetning for 1. juli 2015 til 31. december 2015 kan du læse mere om os og om 



vores arbejde. Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke alle de medlemmer, 

politikere, venner og samarbejdspartnere, der har vist interesse for vores arbejde. 

Jeg vil også sige en stor og hjertelig tak til de enkelt personer og fonde, der har støttet os 

økonomisk, uden jer ville vi ikke kunne udføre dette vigtige arbejde. En stor tak til alle 

medarbejdere og frivillige. Og sidst men ikke mindst, tak til alle deltagerne på LivaRehab. 

Vi glæder os til det videre samarbejde.

Yildiz Akdogan, forperson



Livas bestyrelse:

Yildiz Akdogan, forperson

Medlem af folketinget, hvor er psykiatriordfører for Social-

demokraterne. Hun er uddannet Cand.scient.pol fra Aarhus 

Universitet og har især beskæft iget sig med udsatte kvinders 

mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet.  

Jakob Barfred, næstforperson

Medejer af det socialfaglige konsulentfi rma Refl eks, som arbejder 

inden for det beskæft igelsesrettede område med udsatte ledige. 

Han er uddannet i socialt entreprenørskab og har arbejdet med 

fattigdomsbekæmpelse i en årrække.

Marion Pedersen

Tidligere medlem af folketinget for Venstre og har beskæft iget sig 

med prostitutionsspørgsmålet i mange år. I modtog i 2010 Dansk 

Kvindesamfunds Mathildepris for sit arbejde på netop dette 

område.



Lole Møller

Tidligere landssekretær for socialpolitisk forening, og har været 

engageret i det socialfaglige arbejde samt det socialpolitiske 

arbejde i Enhedslisten i en årrække. 

Susanne Søndergaard  

Lægesekretær og aktiv igennem mange år arbejdet med margina-

liserede mennesker på Vesterbro. Eksempelvis i Projekt Udenfor, 

der blandt andet organiserer mad til hjemløse.

Susanne Arnskjold, suppleant

Socialrådgiver og tidligere områdechef for socialforvaltningen i 

Københavns Kommune, hun arbejder nu som specialkonsulent 

på Børnefamiliecenter København. 



Medarbejdere

Flora Ghosh

Stift er og direktør på LivaRehab. Hun er uddannet socialrådgiver 

og cand.scient.soc. og sidder i Rådet for Socialt Udsatte.  

Lisbet Ernager

Socialfaglig koordinator og stedfortræder for direktøren. Hun er 

socialrådgiver og har tidligere været forstander for Alexandrakol-

legiet.

Birgit Peterson

Psykiater. Hun er lektor og speciallæge i psykiatri og har tidligere 

modtaget HKs forskningspris for sin forskning i kvindesundhed



Sofi e Stender

Psykolog med fokus på identitet og forandring.

Nina Pavlovski

Aktivitetsmedarbejder. Hun er ansvarlig for måltider og en rolig, 

struktureret og hyggelig atmosfære for deltagerne

Ken Poulsen

Regnskabsmedarbejder for LivaRehab og en række andre sociale 

foreninger, herunder Det Grønlandske Hus



Helena G. Hansen

Udviklingskonsulent. Hun er uddannet cand.ling.merc og arbej-

der især med fondssøgning og LivaRehabs frivillige

Charlotte Lund

Kommunikationskonsulent. Hun er udannet cand.com og arbej-

der især med den udadvendte kommutation 

Liza Tuperna Itzchaky 

Socialfaglig medarbejder. Hun er uddannet antropolog og arbej-

der især med deltagere med grønlandsk baggrund 



Julie Platz

Sekretær med ansvar for arkivering, dokumentation og organise-

ring

Phillip Pihl

Underviser i kampsport. Han er militært uddannet og har fokus 

på selvtillid og fysisk kropsbevidsthed.



Foreningen LIVa
Liva er forkortelse for Liv, Integritet, Viden og Arbejde. Navnet blev skabt på den stift ende 

generalforsamling af LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution den 14. sep-

tember 2009. LivaRehab henvender sig til kvinder, mænd og transpersoner, men det store 

fl ertal er kvinder.  

Foreningen er en almennyttig forening med et sygdomsbekæmpende, socialt og velgøren-

de formål. Foreningen har ansøgt om at blive godkendt som socioøkonomisk virksomhed 

i februar 2016. Foreningens bestyrelse bliver valgt af medlemmerne på generalforsamling 

hvert år og er øverste myndighed eft er generalforsamlingens bestemmelser. Foreningen 

ejer og driver LivaRehab.

Grundværdier
Anerkendelse 

I LIVas forståelse af begrebet tager vi afsæt i den tyske fi losof Axel Honneth, der mener at 

et menneske skal have opfyldt tre grundlæggende forhold: kærlighed (følelsesmæssig og 

kropsbaseret anerkendelse), retlig (en respekt for rettigheder i praksis) og social værd-

sættelse (anerkendelse af at en person besidder visse evner der har værdi for et konkret 

fællesskab). Mange deltagere på LivaRehab har igennem deres liv manglet disse tre ting. 

Det er derfor også hårdt arbejde for en deltager at genopbygge tilliden til det socialfaglige 

system, om at vi vil og kan hjælpe dem. LivaRehabs opgave er derfor at støtte op, og sikre 

at den enkelte deltager bliver set som en selvstændige, unikke personlighed med individu-

elle problemer og dermed også med individuelle behov for hjælp. 



Empowerment 

Ønsket om at få det bedre må komme fra deltageren selv. Vi tror på det værdifulde i at 

støtte den enkelte deltager til at blive hovedaktør i eget liv. Den britiske teoretiker Mal-

colm Payne defi nerer begrebet som: ”hjælp til at opnå handlekraft  og beslutningsmagt 

over deres egne liv ved at reducere konsekvenserne af sociale eller personlige forhindrin-

ger for at udøve magt, øge klienternes handlekapacitet og selvtillid til at udøve magt og 

overføre magt fra grupper og enkeltpersoner” Vi ser, lytter og tager vores deltagere alvor-

ligt i LivaRehab. Vores mål er at hjælpe og ikke dømme. Samt at støtte deltagerne i at blive 

mere opmærksomme på sig selv og deres behov, så de får indsigt i egne grænser, styrker 

og handlemuligheder. 

Rehabilitering 

Vi tager udgangspunkt i Rådet for Socialt udsattes defi nition fra 2011: ”Rehabilitering er 

en helhedsorienteret proces, hvori et menneske, som har eller er i risiko for at få eller blive 

fastholdt i betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og / eller sociale funktionsevne, 

får mulighed for at opnå og opretholde fysiske, psykiske og social formåen. Målet for den 

samlede rehabilitering fastlægges med den enkelte ud fra dennes egne behov”. Rehabili-

tering er dermed den metode, hvorpå vi målrettet kan støtte vores deltagere i at genvinde 

fodfæstet i eget liv.

LivaRehab
LivaRehab er et rehabiliteringscenter, der tilbyder helhedsorienteret hjælp og støtte til 

mennesker med skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. 

Det har eksisteret i fem år og har hjulpet omkring 500 mennesker med at genfi nde fod-

fæstet i eget liv.  Mennesker, der henvender sig til og får støtte på LivaRehab kaldes ikke 



klienter. De er derimod deltagere, fordi det er LivaRehabs vision at støtte op om folk, så de 

selv bliver i stand til at mestre eget liv. 

Året der gik
Politisk arbejde

Sidste halvdel af 2015 bød blandt andet på møder med embedsværket i Indenrigs-og 

Socialministeriet omkring behovet for en national handleplan på prostitutionsområdet. 

Derudover har en række folketings-, regions- og kommunalpolitikere besøgt LivaRehab, 

senest afh oldt Socialudvalget i Frederiksberg Kommune møde i vores lokaler.

 

LivaRehab i medierne 

Vi har en ambition om at være synlige i den danske mediedagsorden gennem kronikker 

og kommentarer til aktuelle sager. I den sidste halvdel af 2015 deltog vi blandt andet i den 

debat, der fulgte i kølvandet på Amnesty Internationals nye prostitutionspolitik samt i den 

virale kampagne ”Voldtægt er ikke din skyld #nejbetydernej”.  

Livacreation.dk

I november åbnede LivaCreation.dk – en hjemmeside. LivaCreation er en socioøkono-

misk designvirksomhed drevet af og for deltagerne på LivaRehab. I LivaRehab mener vi, 

at alle mennesker har noget at bidrage med – i dette tilfælde bidrager deltagerne selv til at 

skaff e penge til julehjælp samt til deres egne behandlingsforløb. Vi er stolte af deltagerne 

og det store arbejde de har udført for at få virksomheden stablet på benene. 



Foredrag 

Som et led i at udbrede viden om LivaRehabs arbejde og viden prioriterer centeret at sen-

de direktør Flora Ghosh ud og tale til diverse arrangementer. I det sidste halve af år 2015 

har hun blandt andet gæstet Odense og Svendborg.

Generalforsamling 

I september afh oldt vi generalforsamling for perioden 1 juli 2014 – 30. juni 2015 på Liva-

Rehab, her blev blandt andet vedtaget at gøre LivaRehab til en socioøkonomisk virksom-

hed, det gjorde det muligt for os i november at stift e LivaCreation. 

Fundraising 

I oktober arrangeredes der en reception med henblik på at skaff e fl ere medlemmer og støt-

te til LivaRehabs arbejde. Vi har brug for økonomisk støtte til at kunne sikre vores arbejde 

og derfor vil vi fortsat arbejde målrettet med vores fundraising. 

Juleaktiviteter

Traditionen tro uddelte LivaRehab også i 2015 julehjælp til deltagere – primært deltagere 

med hjemmeboende børn - til mere end 40 familier. 

Derudover holdt vi også en velbesøgt julefrokost for vores deltagere, som vi endnu en 

gang var så heldige at Søren Gericke og hans dygtige medkokke lavede maden. Det blev en 

rigtig god oplevelse for de mange fremmødte med lækker mad og smuk operasang af Nina 

Pavlovski. 



Arrangementet - og den øvrige julehjælp til kvinderne blev støttet af blandt Bikubenfon-

den, Københavns Kommune, Pilgrim Smykker og bidrag fra private. 

Den 25 november slog LivaRehab dørene op for den tredje julebazar, hvor vores deltagere 

solgte julepynt, smykker og brugskunst. 

Status på 2015
I løbet af 2015, har LivaRehab igangsat 200 forløb, mange deltagere har været i mere end 

et forløb. For størstepartens vedkommende er vejen ind i LivaRehab gået gennem den 

anonyme rådgivning. 

Herudover har mange af LivaRehabs deltagere modtaget mentorstøtte, danskundervis-

ning, gældsrådgivning, jobcoaching samt hjælp til at søge enkeltydelser, opgaver der er 

forestået af frivillige medarbejdere.

Indsatser i 2. halvår af 2015

Anonym rådgivning: Støttetilbud over email og telefon. Varetages af socialfaglige og 

frivillige medarbejdere. 

Socialrådgivning: Koordinering af, interne såvel som eksterne, social- sundheds- og 

beskæft igelsesfremmende eksterne tilbud i samarbejde med den enkelte deltager og de 

relevante aktører såsom kommune, uddannelsessted, hospital eller jobcenter. 

Psykologisk/psykiatrisk bistand: I gruppeforløb såvel som individuelle samtaler. Ud 

over samtaleterapi laves der udredninger, statusrapporter og handleplaner for den 

enkelte deltager. 

Rehabiliteringsforløb: Koordineret forløb som indeholder fl ere af ovenstående tilbud. 

Indholdet i rehabiliteringsforløbene sammensættes dermed ud fra den enkelte delta-



gers behov 

Den grønlandske indsats: Rådgivning, gruppesamtaler, bisidderordning, inklusion 

og socialfaglig indsats målrettet udsatte kvinder med grønlandsk baggrund på deres 

modersmål. 

Gældsrådgivning: Støtte fra relevante fagpersoner til at få styr på gæld, der er en af 

de tungeste fastholdelsesmekanismer i udsathed. Der er tre frivillige gældsrådgivere 

tilknyttet LivaRehab

Træning i selvforsvar: Fokus på kropslig bevidsthed og konkrete redskaber til at bear-

bejde frygt og traumer samt at bekæmpe vold.

Danskundervisning: Undervisningstilbud ved frivillig sproglærer.

Jobcoaching: Forberedelse til arbejdsmarkedet ved frivillig jobcoach. 

Netværksdannelse: Mulighed for at deltage i undervisningsdage med ligesindede og 

frivillige.

Den samlede indsats for hele 2015 blev internt evalueret i begyndelsen af 2016, på bag-

grund af samtaler med deltagere ud fra tre typer spørgeskemaer – et henvendelsesskema 

(Informationer givet ved første henvendelse), et opstartskema (Informationer givet ved 

påbegyndt forløb) samt et statusskema (Informationer givet under igangværende forløb) – 

og det viste: 

Deltagerne har primært fundet frem til LivaRehab gennem job- og rådgivningscentre.

LivaRehabs deltagere har massive komplekse problemer. 

LivaRehabs deltageres sundhedstilstand er dårlig sammenlignet med den generelle 

sundhedstilstand i Danmark.  

LivaRehabs deltagere har i de fl este tilfælde mere end et problem, der fastholder dem i 



en udsat position.

Deltagerne har haft  stort behov for en helhedsorienteret indsats.

Det tyder på, at der er en sammenhæng mellem at være i prostitution, at have en bag-

grund med gæld, og have oplevelser med incest og seksuelle overgreb.

LivaRehabs deltagere kan komme ud af deres fastlåste position.

Deltagerne oplever mærkbar forbedring af deres situation eft er at være kommet i 

forløb hos LivaRehab.

Målsætninger for 2016
At sikre en kontinuerlig og permanent bevilling, f.eks. ved at få LivaRehab på Finansloven. 

At arbejde for at få etableret fl ere centre og/eller partnerskaber, samt joint ventures med 

relevante samarbejdspartnere i andre dele af Danmark. Vi ønsker bæredygtig vækst og 

udvidelse med fokus på kvalitet. 

At udvikle og styrke LivaRehabs videns-og metodeopsamling. Vi skal være endnu bedre 

til at opsamle viden, eff ekter af vores arbejde og være bedre til at formidle den ud. 

At styrke LivaRehabs kerneopgaver: At styrke vores helhedsorienteret tværfaglige støtte til 

den enkelte. 

At styrke vores arbejde for at forebygge, så børn og unge ikke havner i gråzoneprostitution 

og prostitution. 

At arbejde som fortalervirksomhed blandt politikere, andre interessenter og indfl ydel-

sesrige mennesker. Det er vores opgave at synliggøre Liva-deltagernes vilkår, hvor vores 

budskab er, at prostitution skader. 



At udvikle LivaCreation som en god og bæredygtig forretning, der kan ansætte Liva delta-

gere i ordinær og støttet beskæft igelse. 

At styrke vores fundraising og skaff e fl ere medlemmer til foreningen. 

At fastholde det gode arbejdsmiljø, de fl ittige medarbejdere og de dedikerede frivillige.

Planer for 2016
Professionel designer på LivaCreation

Arbejdet med selv at lave eget design til et voksende publikum giver selvtillid, sam-

menhold og et sikrere fodfæste i samfundet. LivaRehabs socioøkonomiske virksomhed 

LivaCreation får i 2016 en stor saltvandsindsprøjtning. Takket være økonomisk støtte fra 

OAK Foundation Denmark kan vi ansætte en professionel designer, der skal hjælpe os 

med at fi nde LivaCreations eget unikke design, samt at medvirke til, at vores produkter 

kommer ud til så mange potentielle købere som overhovedet muligt. LivaCreation skal 

være styret af kvinderne selv, for det kan de sagtens. De kan meget mere, end både de selv 

og samfundet tror. I LivaRehab tror vi, at dette initiativ vil medvirke til at give deltagerne 

en bevidsthed om deres egen værdi.  

LivaRehab Vordingborg - Tryg Ungdom 

Udsatte mennesker fra Syd- og Vestsjælland har ligeså mange problemer som alle andre. 

Men de har ikke de samme muligheder for at få behandling og støtte, som der fi ndes i 

landets store byer. Derfor åbner LivaRehab et toårigt projekt i Vordingborg i februar 2016. 

Projektet regner med årligt at kunne tilbyde minimum 60 unge mellem 18 og 30 år støtte 

og vejledning. Blandt andet i form af anonym frivillig rådgivning, beskæft igelsesvejled-

ning og psykologforløb. 



LivaRehab har allerede fået mange positive tilmeldinger fra nærliggende kommuner til 

Vordingborg, heriblandt Næstved Kommune, som allerede har indledt et samarbejde med 

LivaRehab. Det er TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, der står bag donationen 

som et led i TrygFondens samlede arbejde for at støtte udsatte og sårbare grupper. 

Jubilæum

LivaRehab fylder fem år. LivaRehab fylder fem år den 8. marts 2016 og det skal naturligvis 

fejres. Vi vil fejre jubilæet med taler fra relevante politikere og kulturelle indslag

Vidensdeling

I 2016 planlægger vi at holde to temadage for vores samarbejdspartnere om vores meto-

diske tilgang og arbejde. Derudover deltager Flora Ghosh og medarbejdere i forskellige 

konferencer både som deltagere og oplægsholdere. Vi planlægger at søge midler til at 

undervise personalet på bosteder i værktøjer til at undgå gråzoneprostitution blandt ud-

satte unge, baseret på den undersøgelse ”Unge Til Salg” vi fi k lavet i forbindelse med at vi 

modtog Tine Bryld Prisen i 2013. 




