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Årsberetning 2014—2015

En lille forening, der påbegyndte sin rejse med blot 200
kr. og 14 medlemmer som har
vist, at vi kan forvalte millioner
af kr. med omhu, kan skabe
politisk bevidsthed om mennesker med prostitutionsskader og arbejde målrettet for at
forbedre vilkår for disse mennesker. Som forperson er jeg
ikke kun stolt, men også meget
glad og taknemlig for disse
fremskridt.

Kære
medlemmer,
samarbejds
partnere,
bidragydere og
Liva-deltagere

J

eg er stolt af at være en
del af LIVa – Forening
mod skadevirkninger
af prostitution. Her kan jeg se
hvordan en lille græsrodsbevægelse med tiden har formået
at spire og vokse sig større og
større, og jeg kan se at vi gør
en forskel for udsatte mennesker.
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Succes kommer dog ikke af
sig selv og vi har ikke opnået
at få en fast bevilling endnu.
Men jeg er fortrøstningsfuld,
for takket være dygtige og
flittige medarbejdere og frivillige, så opnår vi også dette mål
en dag. Jeg ved at LivaRehabs
medarbejdere arbejder dag ud
og dag ind 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 flere
hænder til at løse opgaverne.
Vi har skrevet mange nye
kapitler i Livas historie siden
2009. Vi arbejder på at skabe
bedre forhold for de mennesker der søger hjælp hos os. Vi
bestræber os på at yde kvalificeret støtte til dem, trods økonomiske begrænsninger.
Vi er troværdige og har vist
vores værd ved at arbejde med
og for de udsatte med komplekse problemer. Vi har med
vores arbejde og evalueringerne heraf, formået at overbevise befolkningen, politikere
og samarbejdspartnere om at
5

indsatsen nytter. Her kan jeg
nævne rapporten fra februar
2015 ”Unge til salg?” og den
dugfriske evidensbaserede
evaluering af vores arbejde i
2014/15.
For os er det yderst vigtig at
fokusere på, hvordan vi konkret
og bedst muligt kan hjælpe de
mennesker, der har fået skader
af prostitution. Det er vigtigt
for os, at vi bruger de bedste
metoder til at hjælpe dem, så
de kommer videre og blive
hovedaktører i deres eget liv.
I vores årsberetning for juli
2014 til juni 2015 kan du læse
om alle sider af Livas arbejde.
Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke alle
de medlemmer, politikere 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 det arbejde
vi gør. En stor tak til alle medarbejdere og frivillige. Og sidst
men ikke mindst, tak til alle
Liva deltagerne, der benytter
Liva for at få det bedre.
Vi ser frem til det
videre samarbejde.
Yildiz Akdogan

Årsberetning 2014—2015

LIVa’s bestyrelse
2014–2015
Yildiz
Akdogan

Jakob
Barfred

Forperson siden 2012 og medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, før det sad
hun i Københavns Borgerrepræsentation.
Yildiz har i mange år været engageret i
arbejdet for at sætte marginaliserede kvinder og socialt udsatte på dagsordenen.

Næstforperson i Foreningen LIVa siden
2014. Medstifter og medindehaver af
Refleks, som er et socialfagligt konsulentfirme med base i København. Refleks har
gennem 9 år samarbejdet med offentlige-,
private- og frivillige aktører inden for
social- og beskæftigelsesområdet.

✚

✚
Marion
Pedersen

Lole
Møller

Tidligere medlem af Folketinget for
Venstre og nu selvstændig erhvervs
drivende. Marion har igennem mange år
været en aktiv stemme i prostitutions
debatten, og var bl.a. også den eneste
borgerlige politiker der holdt tale ved
indvielsen af LivaRehab.

Tidligere landssekretær i Socialpolitisk
forening og medlem af Enhedslistens
Hovedbestyrelse. Lole har i mange år
været aktiv i kampen for socialt udsattes
vilkår og fortaler for at anse prostitution
som et socialt problem.

✚

Årsberetning 2014—2015 

✚

Susanne
Søndergaard

Pernille
Stefansen

Aktiv i det sociale arbejde med hjemløse
og marginaliserede. Hun har arbejdet som
lægesekretær i praksis på Vesterbro i næsten 30 år og har derfor haft kontakt med
udsatte grupper. Susanne er p.t. frivillig
i Projekt Udenfor, Den mobile Café, hvor
hun kører med mad til de hjemløse.

Er valgt som suppleant og har tidligere
været ansat i LivaRehab som social
rådgiver. Nu er Pernille ansat som
socialrådgiver for hjemløse kvinder i
Københavns Kommune.
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LivaRehab
medarbejdere
Flora Ghosh

Lisbet
Ernager

Stifter og centerchef af LivaRehab.
Flora har en bred baggrund i forhold til arbejde med socialt udsatte.
Blandt andet som socialrådgiver i
Mødrehjælpen og som sekretariatsleder i Settlementerne. Hun er medlem af Rådet For Socialt Udsatte
og aktiv debattør på det sociale
område. Flora er uddannet
socialrådgiver og cand.scient.soc.
Flora har modtaget Tine Bryld prisen og et jubiluæmslegat fra Dansk
Socialrådgiverforening.
 ail flora@livarehab.dk
➺M
Telefon 53 71 61 00

Socialfaglig koordinator og
ledelsesstedfortræder. Lisbet har
som forstander været med til
opbygge Mødrehjælpens Alexandrakollegie og har arbejdet med
udsatte unge i kommunalt regi.
Blandt andet på Døgnkontakten og
i U-turn. Lisbet er uddannet i Teoretisk pædagogik fra Københavns
universitet og har flere relevante
efteruddannelse i baggagen.
➺ Mail social1@livarehab.dk
Telefon 53 69 61 07

Birgit
Petersson

Agga
Petersen

Charlotte
Lund

Helena
G Hansen

Lektor og speciallæge i psykiatri.
Birgit står for individuelle terapiforløb med deltagere og bidrager
med sin forskning og viden til Livas
metodeudvikling. Birgit har modtaget en række priser for sit arbejde.
Heriblandt HKs forskningspris.

Socialpædagog og er i øjeblikket ved at videreuddanne sig til
psykoterapeut med gestaltterapi.
Agga arbejder med de grønlandske deltagere både individuel og i
gruppe. Hun har en baggrund i det
opsøgende sociale arbejde blandt
nogle af de mest udsatte grønlandske borgere for bl.a. Københavns
Kommune og Det Grønlandske Hus.
Aggas ansættelse er ophørt den
30. juni.

Kommunikations- og frivillig
medarbejder. Charlotte er cand.
com. i journalistisk og menneskerettigheder og har en baggrund i
kønspolitisk arbejde, blandt andet
som konsulent for Kvinderådet og
som redaktør for Kvinde Kend Din
Krop. Charlotte er på barsel til
november 2015.
➺ Mail kommunikation@livarehab.dk
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Kommunikations- og frivillig
medarbejder, barselsvikariat.
Helena arbejder med fondssøgning
og projektkoordination i LivaRehab.
Hun er uddannet cand.ling.merc
i engelsk og europæiske studier
og laver sideløbende kønspolitisk
arbejde i blandt andet Dansk Kvindesamfund og Best.Women. Hun
har tidligere arbejdet i Kvinderådet
og har modtaget Suzanne Gieses
mindelegat.
➺ Mail udvikling@livarehab.dk
Telefon 53 71 61 02
9
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LivaRehab
medarbejdere
Anette Saxe
Anderasen

Nina
Pavlovski

Værkstedsassistent ansat i løntilskudsordning. Anette er ansvarlig
for at producere produkter i LivaCreation – i vores socioøkonomisk
virksomhed i samarbejde med forskellige designere. Anette er også
hjælpelærer på selvforsvarsholdet.
➺ Mail livashop@livarehab.dk
Telefon 53 71 61 01

Oprindeligt uddannet operasanger
på Det Kongelige Teater og arbejder på deltid som aktivitetsmedarbejder på LivaRehab. Nina er
ansvarlig for måltider, hygge og for
at skabe en tryg og rolig atmosfære
for deltagerne.
➺ Mail aktivitet@livarehab.dk
Telefon 53 71 61 05

Sofie Stender

Julie Platz

Ken Poulsen

Kristine
Valentin
Weiskopf

Autoriseret psykolog, der har mange års erfaring fra ansættelser i den
ambulante psykiatri. Sofie arbejder
med individuelle- og gruppeterapiforløb med Livadeltagere. Hun arbejder med coaching i identitet og
forandring. Sideløbende driver hun
privat psykologpraksis.
➺ Mail psykolog@livarehab.dk
Telefon 53 69 61 09

Sekretær. Julie er student og
arbejder hos Liva på deltid mens
hun sparer op til at rejse. Hun har
tilbragt et halvt år
i London og taler engelsk flydende.
Julie tager sig af diverse opgaver så
som arkivering,
organisering, oversættelser m.v.
➺ Mail sekretaer@livarehab.dk
Telefon 53 71 61 01

Kasserer og regnskabsfører. Ken
er uddannet i regnskabsførelse og
laver regnskab for en række foreninger, der udfører socialt arbejde,
heriblandt Det Grønlandske Hus.

Ansat som udviklingskonsulent
frem til februar 2015 og har arbejdet på projektet ’Unge til salg?’ om
gråzoneprostitution.

Cecilie Riis
Gadegaard

Phillip Pihl

Underviser ugentligt deltagere
i selvforsvar og fysisk krops
bevidsthed. Phillip har en
bagrund i militæret og mange års
erfaring som udøver og underviser i
forskellige former for kampsport.

Socialrådgiver. Hun tager side
løbende en kandidatuddannelse på
Roskilde Universitetscenter i socialvidenskab og psykologi.
Cecilie er ophørt som social
rådgiver den 30. juli, men er fortsat
tilknyttet som evaluator.
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Værdier
Medarbejdergruppen og bestyrelsen har arrangeret tre seminarer
siden september 2014, hvor formålet var at skærpe vores værdier.
Grundlæggende, stammer vores værdier fra vores vedtægter og i
dagligdagen samt i praksisarbejdet betyder det:

Anerkendelse
En anerkendende tilgang ser
vi som grundbetingelsen for
overhovedet at få Liva del
tagerne i tale, og for at de kan
opnå et ejerskab til de forløb,
der sættes i værk. Ligeledes vil
den anerkendende tilgang
i mødet med det andet menneske være afgørende for, at
eliminere eller reducere noget
af den modstand, som de
fleste Liva deltagere nærer
mod det offentlige system.
Vores brug af begrebet anerkendelse tager afsæt i den tyske filosof Axel Honneth. Kort
sagt indbefatter anerkendelse
iflg. Honneth en tanke om at et
menneske skal have opfyldt tre
grundlæggende forhold for at
føle sig anerkendt; kærlighed (en
følelse og kropsbaseret anerkendelse), retlig (en respekt for borgernes rettigheder i praksis) og
social værdsættelse (anerkendelse af at en person besidder
visse evner der har værdi for et
konkret fællesskab. Det kan oversættes således, at såfremt man
som individ ikke får opfyldt disse
tre former for anerkendelse, vil
der opstå tre modsatte former
for disrespekt/krænkelser, som
vil nedbryde den enkeltes personlige identitet.
En af hovedpointerne ved
Honneths teori om anerkendelse, og som er centralt for
Årsberetning 2014—2015 

LivaRehabs anerkendende
arbejde er, at individet, den
enkelte deltage ikke må blive
usynlig for medarbejderne.
Usynlighed er en af de største
farer (disrespekt/krænkelse)
ved manglende anerkendelse,
da individet derved ikke bliver
set som et individ med en unik
personlighed. Det vil sige, at
der i LivaRehab bliver arbejdet
meget med, at se den enkelte
selvstændigt, og anerkende
den enkeltes unikke personlighed, problematikker og behov
for hjælp. Vi praktiserer et
miljø, som er fordomsfrit og
solidarisk.
Empowerment
For os i LIVa – Forening mod
skadevirkninger af prostitution
og i LivaRehab betyder empowerment: Støtte til at blive
hovedaktør i eget liv. Den britiske socialarbejder og teoretiker
Malcolm Payne definerer empowerment således:

“Anerkendelse - er for
mig at se den tilgang vi
har til Livadeltagerne
og bredere set til de
kvinder der er aktive i
prostitution. Vi ser,
lytter og tager dem
alvorligt i LivaRehab.
Vores mål er at hjælpe
dem og ikke dømme
dem. Anerkendelse
betyder også at aner
kende de små skridt
og motivation til
forandring.“


”Empowerment søger at
hjælpe klienter med at opnå
handlekraft og beslutningsmagt over deres egne liv ved
at reducere konsekvenserne af
sociale eller personlige forhindringer for at udøve magt, øge
klienternes handlekapacitet og
selvtillid til at udøve magt og
overføre magt fra grupper og
enkeltpersoner. ”
12

Liva medarbejder

→
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For medarbejderne betyder
det at støtte individet i at opnå
handlekraft over eget liv. Bl.a.
definerer vores medarbejdere
empowerment således:

måen. Målet for den samlede
rehabilitering fastlægges med
den enkelte ud fra dennes egne
behov” (Rådet for Socialt Udsatte, Årsrapport 2011).

”Det skal være den ’gode
historie’ vi fortæller, som viser
at deltagerne bliver styrket
efter at have været her. Empowerment er for mig at se
nemlig tæt knyttet til Liva’s
eksistensberettigelse, hvor vi
hjælper den enkelte til et bedre
liv og til et liv hvor de selv er
hovedaktør. ”

Kort sagt er rehabilitering støt
te til at få kontrol over eget liv.
Det gør vi i samarbejde med
Liva deltagere ud fra en helhedsorienteret tilgang.
Medarbejderne definerer
rehabilitering i praksis således:
”Det er kernen i hvad vi gør og
det som sikrer at deltagerne får
en reel hjælp her. Den helhedsorienterede indsats gør at
alle får tilbudt den hjælp de
behøver og at der ikke kun
fokuseres på ét enkelt problem.
Rehabilitering og empowerment går hånd i hånd. ”
”Rehabilitering er et forslag til
en måde, hvorpå vi kan støtte
kvinderne i at nå deres mål,
at alle medarbejdere kender
til kvindernes udviklingsmål/
handleplan, så vi i det daglige
(implicit eller eksplicit) kan
styre samtaler og handling i en
hensigtsmæssig retning. ” ●

”Empowerment er for mig at
støtte og invitere til refleksion
med henblik på at deltagerne
bliver mere opmærksomme på
sig selv og deres behov, bliver
bevidstgjorte og får indsigt
omkring egne grænser, styrker
og handle muligheder. ” - Liva
medarbejder
Rehabilitering
Rehabilitering betyder i sin oprindelige form generhvervelse
af borgerrettigheder mod at
blive en ligeværdig borger i
samfundet. Vi i foreningen og i
LivaRehab tager udgangspunkt
i Rådet for Socialt udsattes
definition af rehabilitering. ”
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 forÅrsberetning 2014—2015 
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”Det skal være den
GODE HISTORIE vi
fortæller, som viser
at deltagerne bliver
styrket efter at have
været her.
Empowerment er
for mig at se nemlig
tæt knyttet til Liva’s
eksistensberettigelse,
hvor vi hjælper den
enkelte til et bedre liv
og til et liv hvor de
selv er hovedaktør.”


15

Liva medarbejder

Årsberetning 2014—2015

Året der gik
Siden den sidste generalforsamling i september 2014 har
bestyrelsen og medarbejderne
arbejdet ihærdigt på at gøre
Foreningen mere synlig for politikere, befolkningen og samarbejdspartnere samt arbejdet
effektivt for de mennesker, der
søger hjælp og støtte hos os.
Det har været et travlt år, men
et godt år på næsten alle områder. Bestyrelsen og medarbejderne har i fællesskab arbejdet
for at bevare det gode arbejdsmiljø. Bestyrelsen har arbejdet
for at føre sine visioner fra den
sidste generalforsamling ud i
livet. Der har været godt gang i
fortalervirksomheden, i vidensdelingen og i deltagelsen i den
offentlige debat. Sidst men ikke
mindst, kan vi med stolthed
sige, at fra januar til december
2014, har vi støttet over 134 der
har henvendt sig. Alene i 2015
i perioden fra januar til juni er
tallet oppe på 57. Bestyrelsen
er stolte af at kunne fremlægge
årsberetningen, da den viser,
at vi sammen kan skabe forandringer for mange mennesker,
så de kan komme ud af deres
udsathed.
Bestyrelsesmødeaktiviteter
og arbejde
Ifølge de gældende vedtægter
skal der afholdes minimum fire
bestyrelsesmøder i valgperioden. Bestyrelsen har holdt flere
møder end de fire. Bestyrelsen
deltog i et visionsseminar sammen med medarbejderne for at
diskutere og finde fælles visioner for foreningen i fremtiden.
Årsberetning 2014—2015 

Under den mundtlige beretning
på den seneste generalforsamling i 2014 blev der bl.a. lagt
vægt på:
• At der fremover skal arbejdes
hårdt for at hverve flere
medlemmer til foreningen.
• At der skal arbejdes på at
skabe en socioøkonomisk
virksomhed.
I forlængelse af fremlæggelsen
af beretningen var der en debat
blandt foreningens medlemmer
om, hvorvidt Liva skal være en
aktiv politisk fortaler for forbud
mod køb af sex og gå aktivt ind
i kampen for implementering af
FN´s kvindekonventions artikel
6 i dansk lovgivning.
Der var dog overvejende enighed om, at Liva ikke aktivt
deltager i debatten for forbud
mod køb af sex. Samtlige bestyrelsesmedlemmer gjorde opmærksom på, at de ikke lægger
skjul på deres holdninger for et
forbud, men at det samtidig er
vigtigt, at Liva fastholder fokus
på at være en forening mod
skadevirkninger af prostitution.
Det er vigtigt for bestyrelsen,
at Liva er til for kvinderne og er
med til at dokumentere skadevirkningerne.
Beretningen blev enstemmigt
godkendt.
Efterfølgende har bestyrelsen
ihærdigt arbejdet på at hverve
flere medlemmer. Men vi oplever samtidig, at det er en svær
opgave. Derfor blev der indledt
samarbejde med OPERATE A/S,
16

en anerkendt PR og kommunikationsvirksomhed til at udarbejde målrettet kommunikation
til at hverve flere medlemmer.
Her kan det nævnes at Operate
A/S medarbejdere har valgt at
støtte vores forening og LivaRehab med pro bono-arbejde efter
en afstemning blandt flere andre
organisationer. Vi takker dem
for at vælge os.
Bestyrelsen har fået faglig sparring af Advokat Line Barfod
ved Advokaterne Foldschack
& Forchammer Dahlager til at
vælge mellem forskellige former
af socioøkonomiske virksomhedskonstruktioner og derefter
forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen mener, at det giver
mening at hele foreningen bliver
en socioøkonomisk virksomhed,
da vi på den måde kan sikre de
gode intentioner og økonomien,
der skal gavne de mennesker vi
arbejder med og for.
For både bestyrelsen, ledelsen
og medarbejdere betyder det
meget at skabe en behagelig
stemning for alle, der kommer
hos os og også for dem, der er
ansat her.
Bestyrelsen har været med til
aktivt at støtte op omkring en
arbejdspladsvurdering, hvorefter medarbejdere og ledelsen
er blevet interviewet af Arbejdstilsynet. Her kan det nævnes at Arbejdstilsynet har givet
LivaRehab grøn smiley i august
2014, fordi LivaRehabs arbejdsmiljø er i orden. Den grønne
smiley er ifølge Arbejdstilsynet
også et signal til omverdenen
17

om, at vi har orden på vores
arbejdsmiljø.
For at kunne bevare det gode
arbejdsmiljø, har bestyrelsen
og ledelsen ændret på ansættelsesproceduren. Derudover er
det obligatorisk på arbejdspladsen at modtage supervision.
Vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremlægger forslag
om vedtægtsændringer til september 15 generalforsamlingen.
Der er brug for modernisering
af foreningens vedtægter, så
de bliver mere tidssvarende og
dermed åbne over for andre end
kun kvinder, idet vi i de sidste
par år har oplevet at mænd og
tranpersoner søger støtte hos
LivaRehab. Den væsentligste
ændring er under § 2.4 ”Foreningens formål er almennyttigt/
velgørende, og endvidere har
foreningen valgt at lade sig registrere efter lov om registrerede
social økonomiske virksomheder,
og der er således tale om en
social økonomisk forening.”
Medlemmer
På foreningens general
forsamling i 2014 var ambitionen at det efterfølgende år
skulle bringe mere synlighed til
LivaRehab og flere medlemmer
til LIVa Forening. Foreningen og LivaRehab
er blevet meget mere
synlige takket være
Tine Bryld prisen,
men også takket
være forpersonen og
centerchefens ihærdige indsats for at blive

→
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Folkemøde Bornholm

hørt af medier og politikere. I
2014 og 2015 er det heldigvis
blevet sådan, at LivaRehab ikke
bliver overset i prostitutions
debatterne mere. Det er vi
meget stolte over. Desværre er
antallet af medlemmer af foreningen ikke fulgt med vores
synlighed, og målet om minimum 300 medlemmer er ikke
nået endnu. Pr. 31. juni 2015 har
vi 121 betalende medlemmer af
LIVa. 2015-2016 bliver derfor
året, hvor vi skal udvikle en
medlemsstrategi, der kan sikre
en stærk platform for vores
fremtidige arbejde.
Jul i Liva 2014
Vi er vidne til at flere og flere
bliver fattige og ikke har råd til
at holde en jul med deres børn.
I 2012 holdt vi julebazar for første gang for at samle penge ind
til Liva deltagernes jul. I 2014
arrangerede vi en éndags julebazar, hvor venner og gæster
kom forbi. Der blev solgt
designer produkter fra LivaCreation, og pengene gik til
32 kvinder og deres børn, og
det var med til at sikre at de fik
en glædelig jul.
Der blev doneret en stor julefrokost til Liva deltagerene af
kendiskokken Søren Gericke og
Jona Thunberg Hansen.
Gericke og hans assistenter
lavede grønlandske retter samt
retter fra alle danske egne. Det
var en god dag og Liva del
tagerene var glade. Vi er meget
taknemmelige for kokkeholdets
gavmildhed.
Pilgrim A/S sendte smykker til
Årsberetning 2014—2015 

Kok Søren Gericke sørgede sammen med sit kokkehold for at lave
Julefrokost for Liva deltagerne.
Nytårskoncert

over 40 deltagere som julegaver, hvilket vi er meget taknemmelige for. Derudover kom der
donationer fra Bikuben Fonden,
Københavns Kommune og fra
flere private bidragydere, så vi
kunne skabe jul hos flere familier. Tak til alle der bidrog, I har
været med til at gøre en stor
forskel for mange mennesker.
Nytårskoncert
Nina Pavlovski, som er verdenskendt operasanger og ansat
i LivaRehab arrangerede en
støttekoncert med bl.a. operasanger Leif Jone Ølberg, pianist
Christen Stubbe Teglbjærg og
Pavlovskis Balalajkaorkester i
Lindevangskirken på Frederiksberg i februar. Der var godt fyldt
op i kirken og stemningen var
i top. De fremmødte viste stor
interesse for vores arbejde. Tak
til Nina og de andre kunstnere
for at arrangere koncerten og
bevæge alle lyttere med sin
smukke stemme og gode musik.
Foredrag til hele Danmark
Flora Ghosh har det sidste år
været rundt i hele Danmark for
at dele ud af sin viden om prostitutionens skadevirkninger og det
sociale arbejde med socialt udsatte. To af highlightsene var bl.a.
da Flora deltog i Dansk Kvindesamfunds Mathildepris uddeling
og i Folkemødet på Bornholm.
Dansk Kvindesamfund ud18

paneldeltager hos Radikale
Venstre og Alternativet, hvor
emnerne var socialt udsatte,
prostitution og kontanthjælp.

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

deler årligt en ligestillingspris,
Mathildeprisen, hvor prismodtageren i 2015 var politiker og
europaparlamentariker Britta
Thomsen. Til denne fejring var
der bl.a. en paneldialog om
racialisering og feminisme i
Danmark. Afsættet var, at ligestillingskampen i Danmark
i overvejende grad har været
ført af og med udgangspunkt i
hvide kvinders liv, hvor kvinder
med et andet udseende eller en
anden baggrund end vesteuropæisk oplever stereotypisering,
fordomme og usynliggørelse.
Til denne paneldialog var Flora
inviteret som centerchef af
LivaRehab, både med personlig
viden og erfaringer fra arbejdet
med etniske minoritets kvinder,
samt pga. sin store viden om
intersektionalitet.
LivaRehab deltog i Folkemødet
på Bornholm, hvor Flora Ghosh
og kommunikations- og frivillighedsmedarbejder Helena G.
Hansen repræsenterede LivaRehab. Flora var bl.a. inviteret som
19

Socialpolitisk arbejde
Møderne med politikere er vigtige for Livas arbejde, både ift.
at sikre fremtidig drift og for
at oplyse om problematikken
vedrørende prostitution, skadevirkningerne heraf og de sociale
problemer, som prostitution
medfører. Vi ser det som vores
opgave, at give konkret viden og
saglige indspark, så politikerne
kan forstå de komplekse problemer, prostitution medfører
og hvilke situationer mennesker
med prostitutionsskader står i.
I løbet af året har både bestyrelen og ledelsen modtaget
flere politikere på LivaRehab,
hvor de har fået et førstehåndsindtryk at de problemer
og skadevirkninger som følger
af prostitution. Derudover har
LivaRehabs centerchef deltaget
i flere møder bl.a. på Christiansborg, i Region Hovedstaden
og har mødtes med flere kommunale politikere i forskellige
dele af landet. Derudover
har Flora Ghosh været
til møder med en
række folketings
politikere bl.a. med
Liv Holm Andersen
(R), Pernille Skipper
(Ø) og Fatma Øtkem
(V).

→
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”Udsatte børn og unge har mere risiko for at blive
udnyttet. Disse børn og unge behøver ikke ende
som udsatte, hvis de får hjælp og støtte undervejs.
Fordi man har været i gråzoneprostitution er det
ikke naturgivent at man ender i prostitution. Får
børn og unge den rette støtte, kan de hjælpes til
et bedre liv.”


Flora Ghosh fra sin tale til konferencen

I forbindelse med hørings
konferencen ’Unge til salg’ på
Christiansborg, fik LivaRehab
produceret tre korte informations film hos Film & TV
Compagniet med støtte fra
OAK Foundation. De tre film
omhandler vores arbejde,
vores tilbud og gældsrådgivning, samt gråzoneprostitution
og behovet for en national
handlingsplan på området. De
tre film kan ses på vores hjemmeside: livarehab.dk
LivaRehab fik foretræde for
Region Hovedstadens Psykiatri
udvalg, da vi får flere og flere
henvist af Region Hovedstaden
uden økonomisk bevilling, vi
fortalte om vores arbejde og
behovet for støtte til vores deltagere. Derudover har vi deltaget i både åbne og lukkede
samråd på Christiansborg, hvor
emner som socialpolitik og
prostitution blev debatteret.

Politikere på besøg
I årets løb har LivaRehab haft
besøg af flere engagerede politikere med interesse for vores
arbejde og deltagere. LivaRehab
inviterede bl.a. til vælgermøde
for Liva deltagerne, så de kunne
stille tre politikere spørgsmål.
De tre politikere var vores
forperson Yildiz Akdogan fra
Socialdemokraterne, Neil Bloem
fra Socialistisk Folkeparti
Anne Ginderskov Hansen fra
Konservative.
Høringskonference om
gråzoneprostitution på
Christiansborg
I 2014 har vi gennemført forebyggelsesprojektet ’Unge til
salg’ med støtte fra Tine Bryld
Prisen og Trygfonden. Som
afslutning på projektet, blev der
i februar afholdt en høringskonference i Fællessalen på Christiansborg. Her præsenterede vi

”Man bilder sig selv ind, legaliserer det og siger:
Jeg er jo ikke rigtigt prostitueret, jeg er ikke
luder. Jeg trak bare på en anden måde. Du tror, de
oprigtigt gerne vil have kontakt med dig og give
dig noget, men de vil bare gerne have din krop
og sex. De er ikke oprigtige mennesker. Og det er
meget det, der fører til gråzoneprostitution. Det er
bare sådan et kæmpe tabu, det kunne man så for
håbentligt forebygge – at det ikke kom derud. At
det blev stoppet, så man fik lavet en ny kurs for
de piger, så de får et værdigt liv. For det er det, jeg
føler. At mit liv har været meget uværdigt”


En kvinde der har været i gråzoneprostitution

vores evalueringsrapport ’Unge
til salg’. Til selve høringskonferencen kom der spændende
faglige indspark fra Storbritannien, hvor vi havde inviteret
den anerkendte professor i
kriminologi fra Universitet i
Leicester, Joanna Phoenix, som
oplægsholder. Derudover var
direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl inviteret som opsamlingstaler. Til at debattere
gråzoneprostitution og den
danske lovgivningen på området, havde vi inviteret politikere
fra hele det politiske spektrum.

Politikerpanel bestod af Yildiz
Akdogan (S), Özlem Cekic (SF),
Pernille Skipper (EL), Fatma
Øktem (V), Henrik Dahl (LA) og
Merete Scheelsbeck (C).
På konferencen blev både
politikere, deltagere og oplægsholdere enige om, at
børn og unge ikke bør
være i prostitution
eller gråzoneprostitution, samt at der
er behov for mere
forebyggelse for at
forhindre dette.

→

UNGE TIL SALG
•At der nationalt tages
initiativ til fyldestgørende
undersøgelser om fænome
net gråzoneprostitution.

•At der implementeres en
landsdækkende tværfaglig
handlingsplan med fokus på
den forbyggende indsats.

•At den nødvendige forsk
ning og kortlægning sker i
samarbejde med de organi
sationer, der arbejder med
udsatte børn og unge.

•At der indføres obligatorisk
undervisning i problema
tikken på relevante grund
uddannelser for lærere,
pædagoger og socialråd
givere.

•At der udarbejdes en samlet
handlingsplan og ’pæda
gogisk værktøjskasse’ til
de socialpædagogiske
opholdssteder og tilbud.

•At der fremstilles en guide
over eksisterende hjælpe
muligheder.
Høringskonference om gråzoneprostitution på Christiansborg

Årsberetning 2014—2015 
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Det skal ikke være den enkelte pædagogs per
sonlige holdning og moralske kompas, der skal
afgøre, om man skal handle, når man formoder, at
et barn eller en ung er i gråzoneprostitution. Der
skal være en samlet, koordineret indsats, så so
cialarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig til
problemet.

Evaluerings
rapport
’Unge til salg?
Et projekt
om gråzone
prostitution
blandt udsatte
børn og unge’



Evalueringer i LivaRehab:
I 2014-2015 kunne vi med glæde fremlægge to evaluerings
rapporter ’Unge til salg? - Et
projekt om gråzoneprostitution
blandt børn og unge’ og i februar en intern evaluering om
vores arbejde fra januar 2014 til
december 2015. Rapporten bliver dog først trykt og udgivet i
september 2015.
I 2014 har vi gennemført et
forebyggelsesprojekt ’Unge til
salg?’ med støtte fra Tine Bryld
Prisen og Trygfonden. Vi erfarede med projektet, at der er
et stort behov for undervisning
i problematikken vedrørende
gråzoneprostitution blandt
fagpersonale samt udvikling af
værktøjer, så der kan ydes støtte til det enkelte barn og unge
uden at krænke og stigmatisere
dem. Undersøgelsen blev foretaget blandt en gruppe af 110
erfarne fagpersoner, og deres
besvarelser viser blandt andet:
Med det nævnte projekt er
der blevet foretaget en videns
indsamling om gråzoneprostitution, som bestod af tre komponenter. Der blev foretaget
et litteraturstudie, kvalitative
interviews med 11 kvinder i LivaRehabs rehabiliteringsforløb
samt spørgeskemaundersøgelser med 110 socialarbejdere, der
er ansat på landets opholdssteder. De 11 kvinder har haft
prostitution tæt inde på livet og
ønskede at deltage i projektet,
for at videregive deres historie
om vejen ind i gråzoneproÅrsberetning 2014—2015 

UNGE TIL SALG

75% af de adspurgte har
arbejdet med målgruppen
af udsatte børn og unge i
minimum 6 år.

70%

af de adspurgte er
uddannet enten som pæda
gog, lærer eller socialråd
giver.

90% har i deres arbejde
oplevet eller haft formod
ning om, at børn og unge
indgik i relationer med salg
eller bytte af sex.

60% beskriver, at de
flere gange årligt har ople
vet, at børn og unge indgik
i relationer med salg eller
bytte af sex, mens 70% ka
rakteriserer disse tilfælde
som konstante og tilbage
vendende.

80% af de adspurgte
oplever, at deres uddan
nelse ikke har givet dem
den nødvendige viden til at
håndtere udsatte børn og
unge, der indgår i relationer
med salg eller bytte af sex.

20% oplever, at de har
den tilstrækkelige viden om
gråzoneprostitution i for
hold til relevant lovgivning
og juridisk praksis.

50% oplever, at de har
tilstrækkelige viden om grå
zoneprostitution i forhold til
en pædagogisk håndtering
af emner omkring køn og
seksualitet.

65% oplever at have
tilstrækkelige viden om grå
zoneprostitution i forhold
til viden omkring ungdoms
kultur (f.eks. brug af sociale
medier og lign.).
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Flora Ghosh, centerchef af LivaRehab

stitution/prostitution i håbet
om, at kunne hjælpe andre til
ikke at vælge denne utrygge
livsbane. Efter litteraturstudiet
og de kvalitative interviews,
var den tredje komponent
videreformidling i en række
undervisnings-/workshopforløb på ni socialpædagogiske
opholdssteder i Danmark. 110
socialarbejdere på socialpædagogiske opholdssteder over
hele Danmark modtog et undervisnings-/workshopforløb
om gråzoneprostitution, hvor
de efterfølgende deltog i en
spørgeskemaundersøgelse om
deres viden om og erfaringer
med gråzoneprostitution.
Vores erfaringer viser, at vejen
ind i prostitution er kort for
børn og unge, der i forvejen er
sårbare og udsatte, og at der
ikke eksister en samlet forebyggende indsats på området.
Rapporten kommer afslutningsvis med en række anbefalinger.
LivaRehab intern
evalueringsrapport 2014
I 2014 tog LivaRehab kontakt
til Socialstyrelsen for at få input omkring evidensbaseret
evaluering. I denne forbindelse
blev der afholdt tre workshops
med udvalgte medarbejdere
fra både LivaRehab og Social
styrelsen under daværende
vicedirektør, Steffen Bohni,
som på det tidspunkt var ansvarlig for Kontoret for Udsatte
Voksne. Vi har sat stor pris på
den læring og dialog vi har haft
med Steffen Bohni, dog har
hverken Socialstyrelsen eller
23

dens medarbejdere ansvaret
for denne evaluering. Vi siger
stor tak til Steffen Bohni for
indsatsen.
Udvikling af metoder, spørgeskemaer, ansvaret og gyldighed
ligger alene hos LivaRehabs
medarbejdere. Vi har haft over
134 henvendelser i 2014, hvoraf
36 deltagere er startet i længere forløb i LivaRehab. Grundet
manglende ressourcer er vores
evaluering underregisteret.
Vores interne evaluering har til
formål at kortlægge deltagernes sociale, økonomiske og
helbredsmæssige situation
samt at belyse hvorvidt den
individuelt tilrettelagte indsats i
LivaRehab, virker efter hensigten samt hvordan vi kan gøre
vores arbejde endnu bedre.
Sammenfattet er LivaRehabs
målgruppe hovedsageligt kvinder i alderen 20 – 60, som er
på overførselsindkomst, som er
psykisk sårbare, stigmatiserede
og som tit bliver mødt med
skepsis. De fleste har
massive tilknytningsproblemer
og har som påvist været udsat
for massiv omsorgssvigt og
voldsomt traumatiske oplevelser. Derfor har de mange relationelle problemer og manglende tillid til andre mennesker.
Mange oplever angst,
lav selvtillid og selvværd og mange har
misbrugsproblemer.
Endvidere har mange sporadisk kontakt
med deres familie
eller slet ingen, hvilket
alt sammen medfører,

→
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”Vi skal have retten til at søge og få behandling,
uanset om vi er tidligere eller nuværende
prostituerede. Vores ret skal ikke være betinget
af, om vi har valgt det selv eller ej. Vi vil gerne
have rettigheder til at få sammenhængende til
bud, så man ikke skal cykle rundt i forskellige
systemer og udlevere sit liv gang på gang til 10
forskellige mennesker. ”


Presse udklip om
gråzoneprostitution

at dette generelt er en gruppe,
hvor mange isolerer sig og lever
i ensomhed. Det er derfor en
gruppe, hvor der i høj grad skal
arbejdes med relationer, med
at skabe tillid og med at sætte
trygge rammer for at fastholde
deltagerne i kontakten for dermed at kunne hjælpe på længere sigt. Evalueringsrapporten
understøtter således vores
påstand om, at prostitution
skader og at der er brug for en
helhedsorienteret indsats for at
hjælpe disse mennesker til at få
bedre livskvalitet.
Ud fra denne evaluering, ser vi
en tendens til, at mennesker,
der i barndommen har været
udsat for incest og seksuelle
overgreb, er i risikozonen for
senere i livet at prostituere
sig. Sammenlagt med de henvendelser der har sammenfald
med vold og/eller seksuelle
overgreb, har 46,5% af henvenÅrsberetning 2014—2015 

73,2% af henvendel
serne til LivaRehabs råd
givning omhandler prosti
tution. Dernæst er de mest
hyppige henvendelsesår
sager seksuelle overgreb,
voldelige overgreb, ople
velser med incest, psykiske
lidelser og stof- og alkohol
misbrug, gæld, fattigdom
samt problemer med nær
relationer.

Ca. 80% af henven
delserne om prostitution
har været sammenfaldende
med andre komplekse psy
kosociale problemer, incest,
overgreb, misbrug, gæld,
bolig problemer m.m.
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delserne vedrørt kvinder som
både har prostitutionserfaringer og også har oplevet fysiske
krænkelser.
Det samme gælder sammenfaldene mellem prostitutionsoplevelser og psykiske lidelser, samt
mellem prostitutionsoplevelser
og alkohol- og stofmisbrug.
Grundet manglende viden
omkring den kronologiske
sammenhæng kan der ikke argumenteres for kausalitet, men
i begge tilfælde ser vi, at omkring hver sjette henvendelse
omkring prostitution også
berører psykiske lidelser eller
afhængighed af alkohol eller
rusmidler.

Flora Ghosh i Arbejderen

om socialpolitik og prostitution.
LivaRehab har i perioden udsendt fem pressemeddelelser
via Ritzau og ser man på det
samlet set, så har LivaRehab og
Flora fået en god medie omtale,
fra juni 2014 - juli 2015 får man
82 hits på LivaRehab og 61 på
Flora Ghosh på Infomedia. ●

Presse og medier
I det sidste års tid har Liva
Rehab og Flora Ghosh været
i medierne flere gange, hvoraf
nogle af de mere navngivende
medier er: Politiken, Berlingske,
Kristeligt Dagblad, Information,
Metroexpress, Frederiksberg
dagblad, Jyllandsposten, DR,
TV2 m.fl. Især høringskonferencen, der blev afholdt på
Christiansborg om gråzoneprostitution gav stor medieomtale,
hvor Flora bl.a. blev interviewet
til både Tv2 News og DR. Flora
har også deltaget i P1 Orientering, hvor der blev lavet en
reportage fra LivaRehab, med
oplæste fortællinger fra Livadeltagernes liv og erfaringer
med prostitution. Derudover
er Flora startet som paneldeltager i P1 Netværket og som
klummeskribent hos Dagbladet
Arbejderen, hvor hun skriver
25
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Status
LivaRehab
I 2013 modtog vi i alt 117 henvendelser, i 2014 steg det til
over 134. Det skyldes blandt
andet Liva medarbejderes
imødekommenhed, Livas omdømme og presseomtale. 2014
var et år med mange nye tiltag,
hvilket vi kan takke følgende
for: Socialministeriets 15M pulje,
Satspulje (Exit prostitution),
PUF midler og Tips og Lottomidler, Københavns Kommune
§ 18 midler og midler til jul, Tine
Bryld Prisen, Tryg Fonden, OAK
Foundation, C.N.M. Christensens Legat, Bikuben Fonden,
Scheelars Fonden, Frimurerlogen København, 3F media og
kulturfonden, samt flere private
bidragydere.
Indtil juni 2015 har vi modtaget
bevillinger fra bl.a. Socialministeriet PUF midler til at styrke
både frivillig og anonym rådgivning og vores grønlandske
indsats, Paragraf 18 puljer fra
Københavns Kommune, Inger
P. Kunst Hansen Fond, Socialministeriets 15M pulje i forhold
til LivaRehab Inklusion og
Satspuljemidler til Exit prostitution i samarbejde med Københavns Kommune. Man kan læse
mere om, hvad disse bevilliger
og bidrag er med til at realisere
under 'igangværende tiltag'.

Årsberetning 2014—2015 

Deltagere på LivaRehab
I 2014 har vi haft over 134 henvendelser. Når vi siger over, er
det pga. mangel på ressourcer,
at ikke alle henvendelser er
blevet registreret. Fra den 1.
januar til den 30 juni 2015 har
LivaRehab haft 57 henvendelser. Vi modtager henvendelser
fra hele landet.
Frivillige hos LivaRehab
Der er tilknyttet ca. 30 fri
villige hos LivaRehab, som kan
inddeles i fire overordnede
kategorier. Man kan være én
type eller flere - fælles for det
at være frivillig hos LivaRehab
er, at frivillige er enige i vores
grundholdning: prostitution
skader. Frivillige skal være enige i vores værdiggrundlag og
de bidrager til de opgaver, som
de har lyst i samarbejde med
medarbejderne.
De fire frivillige opgaver:
1) Støttefrivillige. Det er
typisk socialrådgivere,
socialrådgiverstuderende,
sygeplejersker, jobcoaches,
gældsrådgivere mv.   
2) Frivillige til anonym
rådgivning. De er social
rådgivere, studerende og
personer, der selv har
været i prostitution.
3) Frivillige, der hjælper med
vores kommunikation,
layout, kampagner.
4) Event frivillige, der hjælper
med at arrangere og afvikle
events for LivaRehab,
som f.eks koncerter og
konferencer. ●
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”Jeg har altid godt kunne lide
at arbejde med mennesker
– specielt børn og kvinder.
For mig skal frivilligt arbejde
give mening og det gør det i Liva
Rehab, hvor man møder menne
sket i øjenhøjde. Hos LivaRehab
bruger jeg ikke alene min faglig
hed, men jeg får også noget
tilbage på det personlige plan.”



Lone, pensioneret socialrådgiver og frivillig
hos LivaRehab siden begyndelsen.

”Jeg møder kvinder med et
enormt potentiale, og jeg ser dem
blomstre og udvikle sig med en
eksplosiv kraft for hver gang,
vi mødes. Det er en enorm
tilfredsstillelse at være med til
at finde og dyrke potentialer hos
mennesker – og ved gud disse
kvinder har potentiale!.”
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Magdalena, Chefkonsulent og frivillig
hos LivaRehab siden 2013
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Igangværende
tiltag

Siden 2012 har vi tilbudt anonym og frivillig rådgivning.
Mange af vores forløb starter
ved en anonym henvendelse. Vi
modtager i dag opkald fra hele
landet. Den anonyme rådgivning kan kontaktes telefonisk
samt via e-mail og varetages
som udgangspunkt af en soÅrsberetning 2014—2015 

LivaRehab:
Inklusion
I 2014 startede projekt Inklusion, som betyder at LivaRehab
frem til oktober 2016 nu kan
tilbyde et koordineret rehabiliteringsforløb målrettet psykisk
sårbare kvinder med prostitutionserfaring og kvinder, som har
været udsat for overgreb og
vold/levet i voldelige forhold.
Der er plads til 30 personer i
forløbet. Sammen med den enkelte tilrettelægger vi et individuelt rehabiliteringsforløb, hvor
vi sætter fokus på at styrke
kvindernes handlekompetencer
og sociale netværk, forbedre
deres helbreds- og psykosociale tilstand samt berede vejen, så de kan vende tilbage til
arbejdsmarkedet/uddannelse
og komme ud af deres svære
situation. Projektet er støttet af
Social-, Børne- og Integrationsministeriets 15Mpulje. Projektet
har indtil videre lært os at længerevarende målrettet relations
arbejde kan skabe store forandringer hos det enkelte udsatte
menneske.

tilbud, så flere i målgruppen
kan få gavn af det.
Kontaktperson på projektet er
Socialfagligkoordinator Lisbet
Ernager tlf. 53 69 61 07, mail
social1@livarehab.dk.
LivaRehab:
Exit prostitution
LivaRehab har været i gang
med projektet siden november 2013. Vi samarbejder med
Københavns Kommunes Exit
gruppe og Socialstyrelsen i
dette Satspuljefinansierede
projekt. Vi tilbyder samlede
psykolog og gruppeforløb til
Exit-gruppens deltagere og har
plads til 12 personer om året.
Projektet afsluttes i oktober
2015. Projektet bliver evalueret
af SFI. Flora Ghosh er inviteret
til at sidde i den nationale følgegruppe for projektet fra LIVa
– Forening mod skadevirkninger af prostitution
Vores erfaring med projektet er
ret god. Vores samarbejde med

Det er gratis for Københavns
Kommune at henvise deltagere
til LivaRehab, dvs. at jobcentrene let kan sende udsatte kvinder til projektet i længerevarende forløb. Vi arbejder fortsat på
at udbrede kendskabet til dette
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Københavns Kommune fungerer fint, men vi mener at tilgangen til projektet kunne være
endnu større.
Kontaktperson på projektet er
Socialfagligkoordinator
Lisbet Ernager tlf. 53 69 61 07,
mail social1@livarehab.dk.
LivaRehab:
Grønlandske indsats
Tilbud på dansk og grønlandsk
til udsatte grønlandske kvinder,
der har problemer relateret til
prostitutionsmiljøet. Indsatsen
tilbyder blandt andet: Fortrolig
og anonym rådgivning, omsorg
i diskrete omgivelser, bisidderordning, hjælp til inklusion i det
danske samfund samt alternativ
til gaden via arbejde i LivaCreation. LivaRehab deltager i den grønlandske strategi. Det er et
anonymt og frivilligt
tilbud til meget udsatte kvinder med
grønlandsk baggrund.

→

LivaCreation

De fleste førstegangshenvendelser har været per telefon
og per mail, men enkelte har
også henvendt sig personligt,
når personale har været ude
af huset til forskellige arrangementer. Der arbejdes på at få
flere frivillige med ind over de
fysiske førstegangssamtaler
med deltagerne, og disse samtaler lægges så vidt mulig om
eftermiddagen, så dette bliver
muligt. LivaRehab har flere
frivillige, der meget gerne vil
bidrage med førstegangssamtaler og herudover yderligere
frivillige, der kan yde vejledning
og rådgivning inden for specifikke fagområder så som job,
økonomi, mentorstøtte, kropsterapi mm. Anonym og frivillig
rådgivning er støttet af Social
minisiteriet og Københavns
kommune.

cialfaglig medarbejder og frivillige rådgivere, der sammen
med den enkelte kan aftale,
hvilken slags rådgivning, der er
brug for.

LivaCreation

LivaRehab:
Anonym og frivillig rådgivning
Anonym og frivillige rådgivning
er indgang til en bred vifte af
tilbud hos LivaRehab.
Helena G. Hansen er
frivillighedskoordinator og kan
træffes på 53 71 61 02 hver
onsdag mellem kl. 13-17 og på
mail udvikling@livarehab.dk.
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Projektansvarlig er Liza Tuperna
Itzchaky.
Liza kan træffes på 53 71 61 06
og på mail: liza@livarehab.dk.
Den grønlandske indsats er
støttet af PUF-midler af Socialministeriet. Hertil er 17,3% af
henvendelserne til LivaRehab
i 2014 gået til. Dette svarer til
24 henvendelser. Heraf har seks
været i mentorordninger, fem
har været i samtaleterapi og
fire har deltaget i gruppeaktiviteter. Den resterende andel
har modtaget hjælp i form af

rådgivende samtaler og støtte i
mødet med offentlige instanser.
Det er vores erfaring med især
den grønlandske målgruppe, at
de har brug for massiv støtte.
For at kunne optimere støtten,
er der behov for flere medarbejdere og flere økonomiske
ressourcer. Projektet har haft
tilknyttet en grønlandsktalende
frivillig siden 2013. Der arbejdes
på at rekruttere frivillige med
både kendskab til målgruppen
og det grønlandske sprog.

LivaCreation
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LivaRehab:
Selvværd og selvforsvar
Som en del af Livas helheds
orienterede indsats, er der hver
mandag træning i selvforsvar
med selvforsvarstræner Philipp
Pihl. Med fokus på kropslig bevidsthed, selvtillidsopbygning
og konkrete redskaber til at
bearbejde frygt og traumer begyndte vi et selvforsvarsforløb
i 2013. I 2014 blev indsatsen
finansieret af OAK Foundation
og nu er det forankret hos os
selv. Forløbet er målrettet de
af LivaRehabs brugere, der har
oplevet vold og/eller seksuelle
overgreb. Livadeltagerne mener selv, at de har fået gode
konkrete redskaber til at forsvare sig selv, hvilket blandt
andet har gjort, at ’man ikke
længere er bange for at gå ude
om aftenen når det er mørkt’.
Der er endvidere blevet arbejdet med styrkelse af selvtillid
og selvværd og det er blevet
tydeligere for kvinderne, hvilke
kvaliteter og styrker de rummer. Tilbuddet er forankret i
Centrets drift.
Kontaktinfo: Sofie Stender,
telefon 53 69 61 09
psykolog@livarehab.dk.
LivaRehab: Forebyggelse af
gråzoneprostitution
Vi modtog i 2013 den første
Tine Bryld pris på 500.000 kroner, som blev øremærket til en
undersøgelse af gråzoneprostitution blandt udsatte, anbragte
unge. Projektet sluttede i februar 2015 med en høringskonference i Folketinget. Vi rådgiver
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landets opholdssteder og andre
socialarbejdere om emnet til at
forebygge prostitution blandt
børn og unge.
Dette forebyggelsesprojekt er
finansieret af Tine Bryld prisen og Tryg Fonden som Flora
Ghosh modtog sidste år. Gennem projektet får LivaRehabs
deltagere mulighed for, at dele
ud af deres erfaringer og gode
råd til fagpersoner, der arbejder med socialt udsatte unge, i
risiko for at havne i gråzoneprostitution. Projektet er afsluttet
i februar 2015 med en evalueringsrapport og en høringskonference på Christiansborg.
Vi rådgiver dog fortsat flere og
flere unge om gråzoneprostitution og bruger de metoder
og den viden vi har fået via.
projektet. Gråzoneprostitution
er noget vi bliver ved med at
sætte fokus på og vi deler også
ud af vores erfaringer og viden
om de problematikker der er
unikke for gråzoneprostitution
til andre socialarbejdere og fagprofessionelle.
Socialrådgivning: Siden opstarten har deltagerne været
tilknyttet en socialrådgiver, som
koordinerer interne og eksterne
tilbud i samarbejde med
de relevante aktører
og med den enkelte.
Denne koordinerende indsats har til
formål at nedsætte
følelsen af at være
”kastebold” mellem
de forskellige systemer

→
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”Det er fascinerende at se mennesker udvikle sig,
i en kombination af tværfaglig og mange facette
ret indsats. Det er givende for mig at mærke, hvor
dan de selv begynder at tro på, at der også findes
en tilværelse for dem med almindeligt arbejde,
socialt netværk og øget livskvalitet”.

“Der er en fantastisk rummelighed og dermed
også god forståelse for den enkelte deltager i Liva
Creation. De varer vi producerer giver god mening
at lave, både for os der laver dem men også med
henblik på salg, for det er flotte og funktionelle
ting som folk gerne vil købe.“





Sofie, psykolog LivaRehab

samt at give en følelse af ejerskab over eget liv.

at have deltaget i gruppeforløb,
nu er på vej i uddannelse.

Gældsrådgivning: Over 75 % af
de kvinder, der henvender sig til
os for at få hjælp, giver udtryk
for, at de sidder med en uoverskuelig gæld og er i en økonomisk fastlåst situation, der
umuliggør at de kan komme ud
af en udsat situation som f.eks.
prostitution. Der er tre frivillige
gælds- og økonomisk rådgivere
tilknyttet.
Psykolog samtaler og psykiatrisk bistand: Vi har ansat en
autoriserede psykolog og en
psykiater. Deltagerne har mulighed for flere samtaler med
dem, hvilket er et tilbud som
størstedelen af vores deltagere
efterspørger og gør brug af.
Der er mulighed for at rekvirere
udredninger, statusrapporter og
handleplaner.

Jobcoaching: Sammen med
relevante rådgivere vejledes
deltagerne i deres muligheder i
forhold til jobcentre, opkvalificering og karriereplaner. Der er
tilknyttet en frivillig jobcoach.

”Det er fascinerende at se
mennesker udvikle sig, i en
kombination af tværfaglig og
mange facetteret indsats, og
mærke hvordan de selv begynder at tro på, at der også findes
en tilværelse for dem med
almindeligt arbejde, socialt netværk og øget livskvalitet”.
– Sofie, psykolog LivaRehab
Gruppeforløb: Siden 2011 har
vi haft flere gruppeforløb med
psykolog, socialrådgiver, læge,
kropsterapeuter mm. I 2014 har
vi påbegyndt gruppeforløb for
unge kvinder der har været eller er i prostitution og/eller voldelige forhold, som ofte efter
Årsberetning 2014—2015 

’Jeg møder kvinder med et
enormt potentiale, og jeg ser
dem blomstre og udvikle sig
med en eksplosiv kraft for
hver gang, vi mødes. Det er en
enorm tilfredsstillelse at være
med til at finde og dyrke
potentialer hos mennesker
– og ved gud disse kvinder har
potentiale!’. Magdalena,
Chefkonsulent og frivillig hos
Livarehab siden 2013
Mentorforløb: Der er ansat
mentorer, der kan løse opgaver
jfr. Lov om beskæftigelse. Vi har
også mentorer med grønlandsk
baggrund.

boligtilbehør. Det er essentielt
for udvikling af LivaCreation, at
det er deltagernes egen virksomhed og at de føler ejerskab
over for det. Vi har en målsætning om at projektet med tiden
skal kunne finansiere én eller
flere ordinære stillinger eller
stillinger med løntilskuds- og
flexjobordninger, så udsatte
mennesker kan blive selvforsørgende. I 2013 fik vi en aftale
med Pilgrim A/S om et samarbejde, der blandt andet betyder
at Pilgrim gratis har udviklet
og designet charms og låse til
læderarmbånd, som er designet
af Livadeltagere. Der er løbende design udvikling i samarbejde med forskellige designere.

Socialpolitiks arbejde: Vi arbejder for at sætte vilkårene
for mennesker med prostitutionsskader på den politiske og
mediemæssige dagsorden via
kronikker, debatindlæg, konferencer, teamdage, møder og
foredrag. Sidste år udgav vi
bl.a. tre film om prostitutionsskader. Takket være støtte fra
OAK Foundation. Filmene kan
ses på www.livarehab.dk. ●

Supervision og undervisning:
Vi tilbyder supervision og undervisning til socialarbejdere,
psykologer og andre relevante
faggrupper om prostitution,
gråzoneprostitution og særlige
udsatte grønlandske kvinder.

Rehabiliteringsforløb: Siden
2011 og frem tilbyder vi et koordineret forløb målrettet rehabilitering af psykisk sårbare
kvinder med prostitutionsskader i samarbejde med flere
kommuner. Vi får henvendelser
fra mange Sjællandske kommuner som bruger os til at løfte
opgaven.

LivaCreation,
håndknyttede
armbånd med
Liva charms
fra Pilgrim
og stofkurve
fra LivaCreation
christmas
collection.

Socioøkonomisk virksomhed
- LivaCreation: Siden 2012 har
deltagerene fremstillet designerprodukter til videresalg. Det
drejer sig især om smykker og
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Anette, LivaRehab værkstedmedarbejder

33

Årsberetning 2014—2015

Nærmeste
fremtid
Livas visioner
Mangel på ressourcer er efter
fem år stadigvæk en del af
hverdagen og LivaRehab har
ikke fået nogen tidsubestemt
bevilling - endnu. Selvom LIVa
og LivaRehabs medarbejdere
registrerer og dokumenterer
deres arbejde, er det et langt
sejt træk at overbevise politikerne om, at LIVas arbejde
giver mening og at der er behov for en permanent bevilling.
Igen i år i maj samlede bestyrelsen og medarbejdere sig om
at videreudvikle vores visioner
for de kommende fem år. Vi
har ikke kun drøftet, hvordan
vores forening og arbejdsplads
skal se ud om fem år, men
også, hvordan vi når i mål og
hvordan vi kan måle om vi har
nået vores mål.
Fundraising:
I oktober arrangeres der en reception med henblik på at skaffe flere medlemmer og støtte
til LivaRehabs arbejde. Hvis det
bliver en succes, er det vores
hensigt at gentage lignende
event igen i sommer 2016. Vi
har brug for økonomisk støtte
til at kunne sikre vores arbejde
og derfor vil vi fortsat arbejde
målrettet med vores fundraising. Fremadrettet, vil vi bruge
en del af vores ressourcer på at
søge midler fra både offentlige
og private fonde til at kunne
yde bedst muligt forløb for den
enkelte Liva deltager.
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Foredrag og temadag:
I efteråret er Flora booket til
flere foredrag bl.a. i Odense og
i foråret 2016 skal hun holde
tale i Holstebro. Vi håber på
at komme vidt omkring i landet, så vi derved kan udbrede
kendskabet og synliggøre vores arbejde. I 2016 planlægger
vi at holde to temadage for
samarbejdspartnere om vores
metodiske tilgang og arbejde.
Derudover deltager Flora og
medarbejdere i forskellige
konferencer både som del
tagere og oplægsholdere.

Jubilæum:
LivaRehab fylder fem år.
LivaRehab fylder fem år den
1. marts 2016 og det skal naturligvis fejres. Vi håber på at
fejre fødselsdagen med manér
både med faglige indspark og
kulturelle indslag. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at gøre dagen mindeværdig. Hold øje med vores
hjemmeside og Facebook
side, hvor vi vil reklamere for
vores jubilæum. ●

Jul 2015
Julen er jo hjerternes fest, men
julen er også svær for mange,
som ikke har ressourcerne til
at fejre julen som de fleste gør
det. Derfor går vi meget op i,
at kunne sørge for en god jul
for Livadeltagerne. Forudsætningen for at de kan have en
god jul med deres børn er, at
der er råd til at købe julemad
og gaver. For at hjælpe med
dette, indsamler vi penge til
at støtte dem, så de også kan
have en glædelig jul. Derfor arrangerer vi vores årlige julebazar den 25 november og som
noget nyt, så vil man kunne
købe LivaCreation julekollektionen via vores webshop, hvor
støtten vil gå til præcis dette
formål.
Vi bestræber os på at gentage
succesen fra 2014, og vil til jul
i 2015 indgå et samarbejde
med en kendiskok, som vil sørge for en julefrokost til
Livadeltagerne.
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VISIONER OG MÅL FOR FREMTIDEN
•A
 t sikre en kontinuerlig
og permanent bevilling,
f.eks. ved at få LivaRehab
på Finansloven.

• At styrke vores arbejde for
at forebygge, så børn og
unge ikke havner i gråzone
prostitution og prostitution.

•A
 t arbejde for at få etab
leret flere centre og/eller
partnerskaber, samt joint
ventures med relevante
samarbejdspartnere i an
dre dele af Danmark.
Vi ønsker bæredygtig
vækst og udvidelse med
fokus på kvalitet.

• At arbejde som fortalervirk
somhed blandt politikere,
andre interessenter og
indflydelsesrige mennesker.
Det er vores opgave at
synliggøre Liva-deltagernes
vilkår, hvor vores budskab
er at fastholde, at prostitu
tion skader.

•A
 t udvikle og styrke
LivaRehabs videns– og
metodeopsamling. Vi skal
være endnu bedre til at
opsamle viden, effekter
af vores arbejde og være
bedre til at formidle den.

•A
 t udvikle LivaCreation
som en god og bæredygtig
forretning, der kan ansætte
Liva deltagere i ordinær og
støttet beskæftigelse.

• At styrke LivaRehabs
kerneopgaver: At styrke
vores helhedsorienteret
tværfaglige støtte til den
enkelte.
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•A
 t styrke vores fundraising
og skaffe flere medlemmer
til foreningen.
•A
 t fastholde det gode ar
bejdsmiljø, de flittige med
arbejdere og dedikerede
frivillige.
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www.livarehab.dk
Facebook: LivaRehab
Twitter: @LivaRehab
#ProstitutionSkader

Det koster mere
end du tror at købe
et andet menneske
til sex
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