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Forord
LivaRehab vil gerne sige tak til TrygFonden for den økonomiske støtte, der har 
muliggjort projektet Tryg Ungdom fra januar 2016 til december 2017. Med jeres 
støtte har vi kunnet hjælpe unge, som grundet oplevelser med prostitution og 
seksuelle overgreb har komplekse sociale problemer som f.eks. misbrug, hjem-
løshed, social isolation samt fysiske og psykiske skader. Vi har forhåbentligt vist 
dem nye veje i livet trods deres udfordringer. Jeres bidrag har været uundværligt. 

LivaRehab vil også gerne rette en tak til alle vores samarbejdspartnere i 
Vordingborg, Guldborgsund, Næstved og Faxe Kommune, samt uddannelsesst-
eder på Syd- og Vestsjælland. Uden jer, jeres indsigt og viden, samt jeres kendsk-
ab til de unge, ville projektet ikke være lykkedes. En særlig tak til LivaRehabs frivil-
lige, medarbejdere og bestyrelsen, som har bidraget på hver deres unikke måde.

Sidst men ikke mindst tak til de unge mennesker, der søgte råd, vejledning og 
støtte hos os og de unge, der opfordrede mig til at hjælpe dem på egnen den 
14. januar 2014. På baggrund af deres opfordring har vi kunne gøre op med en 
skadelig myte: Nemlig, at det kun er i storbyerne, at udsatte mennesker, med 
skadevirkninger fra vold, prostitution, incest og seksuelle overgreb, har behov for 
hjælp og støtte. 

Tak til SIVIL - Danmarks socialøkonomiske kommunikationsbureau 
og Camila Schwalbe for indsatsen i udarbejdelsen af rapporten.

—  Flora Ghosh
Direktør i LivaRehab 
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Illustration: Af de 60 unge, der henvendte sig til Tryg Ungdom- 
projektet i 2017, var 39 af dem kvinder og 7 af dem var mænd, 
mens 14 valgte ikke at oplyse deres køn. I 2016 var der 62 unge, 
hvoraf 49 kvinder, 12 mænd og 1 transperson.
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Rådgivningstilbuddet er sat i verden af Liva-
Rehab, og det er finansieret af TrygFonden. 
LivaRehab rehabiliterer mennesker med senfølg-
er af seksuelle overgreb, prostitution, incest, 
kønsrelateret vold, undertrykkelse og komplek- 
se sammensatte psykosociale udfordringer. 
LivaRehab blev stiftet i 2011 og har hjulpet over 
700 kvinder, mænd og transpersoner med at 
genfinde fodfæste i deres eget liv.  

Tilbuddet er målrettet unge i Region 
Sydsjælland, og rådgivningscentret har til huse 
i Vordingborg og et lokale i Næstved, hvor 
projektmedarbejderen kan være til stede et par 
gange om måneden. Vores medarbejdere tager 
også ud til de unge, hvis det passer dem bedre. 
Det handler om at møde de unge dér, hvor de er. 

Det er sket på de unges foranledning, da 
mange af dem ikke har mulighed for at rejse 
til København, ligesom mange af dem ikke 
har lyst til at gå til myndighederne og få hjælp. 
Mange unge opsøger os pga. vores respekt-
fulde og ligeværdige tilgang til målgruppen, 
vores ekspertise og vores gode samarbejde 
med forskellige organisationer. De unge, der 
søger rådgivning hos LivaRehab, ved, at de kan 
henvende sig hos os uden at blive mødt med 
fordomme og stigma. 

Formålet med Tryg Ungdom-projektet er at yde 
frivillig, anonym, telefonisk og personlig råd- 
givning samt at støtte målgruppen med at danne 
sociale netværk med frivillige og andre unge 
mennesker i lignende situationer. Indsatsen er 
indrettet efter at understøtte de unges forand- 
ringsprocesser, og den skal bygge bro mellem 

de udsatte unge mennesker og de eksisterende 
offentlige tilbud, så de unge kan få den rette 
støtte.

Når vi rådgiver de unge, tager vi udgangspunkt i 
den enkelte, og vi har altid fokus på deres behov, 
mestringsstrategier, empowerment og øget 
selvværd samt at give dem redskaber, så de kan 
sætte grænser over for yderligere overgreb. Det 
er en væsentligt del af rådgivningen, at de unge 
får flere muligheder i livet og bliver i stand til at 
træffe egne bevidste valg. Projektet tilbyder 
de unge støttende forløb i form af individuel og 
gruppebaseret rådgivning, psykologsamtaler, 
jobcoaching, netværksaktiviteter, fysiske akti-
viteter mv. Samlet set handler Tryg Ungdom-
projektet om at give de unge en målrettet, let 
tilgængelig samt bro- og forebyggende indsats.

Det har også været en væsentlig del af projektet 
at få udbredt kendskab til de problemer, der 
knytter sig til gråzoneprostitution og hævnpor-
no. Derfor har vi gennemført en række spørge- 
skemaundersøgelser blandt de unge, der har 
benyttet sig af Tryg Ungdom-projektet. Vi har 
ligeledes holdt oplæg for unge, der vurderes at 
være i farezonen, på uddannelsesinstitutioner 
i Vordingborg Kommune, Næstved Kommune, 
Guldborgsund Kommune samt i Faxe Kommune. 
Dette er sket i tæt samarbejde med relevante 
lokale aktører, herunder sundhedsplejen, 
ungdomspsykiatrien, jobcentre, uddannelses- 
steder og medarbejdere i de forskellige 
kommuners social- og sundheds- samt børne- 
og ungeforvaltninger. 

Vi håber således, at denne rapport kan danne 

1. Indledning
I denne rapport præsenterer vi en kortlægning, analyse og evaluering af projektet Tryg Ungdom. 
Tryg Ungdom-projektet er et anonymt rådgivningstilbud målrettet unge mellem 18-30 år, der har 
erfaring med prostitution og har været udsat for seksuelle overgreb og incest i barndommen.
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grundlag for en oplyst debat om udsathed 
blandt unge i landdistrikterne samt (gråzone)
prostitution og konsekvenserne for de unge, der 
kommer i berøring med gråzone- eller ungdoms-
prostitution. Ligesom den forhåbentlig kan give 

indsigt i nogle af de faktorer, der fører til, at unge 
kan bryde mønstre, danne nye sociale relationer, 
finde nye positive veje og på den måde gøre os 
i stand til at lave en bedre forebyggende indsats 
for unge i risikogruppen.

3. Struktur
Rapporten er opbygget i otte kapitler. Rapporten rummer kvantitative og kvalitative data, to 
casefortællinger, der baserer sig på samtaler med psykolog samt projektmedarbejder med 
socialrådgiverbaggrund. Casefortællingerne er idealtypiske i den forstand, at de netop viser 
kompleksiteten i de unges vanskelige livsvilkår og er således repræsentative for de unge, der 
har deltaget i projektet. 

I forbindelse med rådgivningstilbuddet 
Tryg Ungdom har LivaRehab gjort brug af 
registrering af alle, der har henvendt sig. 
Derudover bliver alle opfordret til at udfylde 
et eksternt start- og slut-evalueringsskema 
anonymt. Her har deltagerne udfyldt spørge- 
skemaer angående deres køn, alder, bopæls- 
kommune og de forskellige udfordringer, de 
hver især slås med. Spørgeskemaerne er udfyldt 
både inden og efter deltagelse i projektet for 
at effektmåle på indsatsen og de fremskridt, 
de unge opnår ift. deres sociale og psykiske 
tilstand.  Hensigten er at disse data vil give en 

række kvantitative og kvalitative data til brug 
for denne rapport og et stærkt vidensgrundlag 
for det videre arbejde. Deltagelse i spørgeske-
maundersøgelsen er frivillig, og pga. emnets 
følsomme karakter er det ikke alle deltagere, der 
har ønsket at medvirke. De unge har desuden 
gennemført samtaler med både psykolog og 
socialfagligt personale om deres livshistorier, 
overlevelsesstrategier og livsmuligheder. 

Resultaterne er præsenteret i afsnittet 
Kortlægning og analyse og skal bruges til at 
evaluere og forbedre vores indsats og metode. 

2. Vision
Tryg Ungdoms vision er, at projektet medvirker til: Forebyggelse af udsathed blandt unge 
i Sydsjælland. Forebyggelse af unges negative adfærd. Vise unge, at der er alternativer til 
gråzoneprostitution/prostitution. Fremme trivsel, tryghed og give de unge en ny chance.

Disse visioner bliver realiseret gennem følgende aktiviteter:

• Minimum fem støttende rådgivnings- 
samtaler med medarbejdere fra 
LivaRehab i Sydsjælland.

• En psykolog assessment- 
samtale med 
autoriseret psykolog.

• Gruppesamtaler med 
autoriseret psykolog.
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Derudover kan de være med til at gøre os klogere 
på unge udsattes udfordringer uden for storbyer.  
Den viden findes i denne rapport, der skal danne 
grundlag for en høring i Folketinget i 2018  og 
det videre arbejde.

Rapporten er et resultat af en intern og en ekstern 
evaluering. Den eksterne evaluering er udarbej- 
det af Camilla Schwalbe fra det socialøkonomi-
ske kommunikationsbureau, SIVIL.

Rapporten har haft fokus på de fagprofes-
sionelles arbejde samt  på de unges udfordringer. 
Rapporten har fokus på kvalitative interviews og 
førstehåndsberetninger fra de fagprofessionelle, 
der har været i kontakt med de unge. 

Med baggrund i rapportens kortlægning og 
analyse er der fremlagt en række anbefalinger 
til, hvilke tiltag, der kan sættes i værk, hvis man 
ønsker at give de unge på Sydsjælland bedre 
livsvilkår og flere valgmuligheder i tilværelsen. 
Blandt de vigtigste anbefalinger bør nævnes: 

4. Resumé & anbefalinger
Rapporten handler om rådgivningstilbuddet LivaRehab: Tryg Ungdom, der er målrettet unge 
mellem 18-30 år, som har været udsat for prostitution eller seksuelle overgreb og har komplekse 
sociale problemer som f.eks. misbrug, hjemløshed, social isolation, fysiske og psykiske skader, 
ledighed eller mangel på uddannelse mv.

• At den sociale infrastruktur  på Sydsjælland 
bør styrkes, herunder tværfaglighed på 
tværs af sektorer, så de unge får flere handle-
muligheder i livet

• At Tryg Ungdom-projektet  bør fortsætte, 
så de unge får en målrettet, let tilgængelig 
samt bro- og forebyggende indsats

• At der bør tilføres flere ressourcer  til områd-
et, så den forebyggende og opsøgende 
indsats kan prioriteres både hos de private 
og de offentlige aktører

Vores analyse peger på følgende udfordringer til 
at inddrage frivillige i 2016 og 2017: 

• De unge har massive komplekse problemer, 
der gør det særdeles vanskeligt at matche 
dem med frivillige.

• Der var ikke overensstemmelser mellem fri- 
villiges ønsker og medarbejdernes behov. 

5. Metode
Rådgivningstilbuddet, der er særligt målrettet unge i Region Sydsjælland, omfatter op til fem 
samtaler med en projektmedarbejder, en psykologsamtale samt gruppesamtaler med en autor-
iseret psykolog. Projektet havde en målsætning om at inddrage frivillig rådgivere fra lokalområ-
det, men det lykkedes ikke.

• Medarbejdere havde mere fokus på at kunne 
håndtere henvendelser fra de unge og havde 
derved ikke ressourcer nok til at hverve frivil-
lige til projektet.

• Der var meget få frivillige, der meldte sig, 
pga. karakteren af det frivillige arbejde med 
så udsat en målgruppe. 
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Siden oktober 2017 er der blevet hvervet frivil-
lige blandt tidligere deltagere, som har relevante 
forudsætninger. Ikke mindst har de egne er- 
faringer, og de forstår at handle hensigtsmæs-
sigt ift. målgruppen med et indefra-perspektiv, 
der har vist sig at være afgørende.

Målgruppe
Tryg Ungdom er målrettet unge mellem 18 og 30 
år, der bor på Sydsjælland og Lolland/Falster og 
har kørt i 2016 og 2017. Samlet for begge år har 
størstedelen fået kontakt til LivaRehab via sagsbe-
handler, psykiatrien eller en anden myndigheds- 
person, men der er også kommet henvendelser 
gennem den unge selv eller via dennes nære 
relationer. De har enten fået viden om Tryg 
Ungdom gennem myndigheder, sociale medier 
eller direkte kontakt, når LivaRehab har afholdt 
oplæg eller deltaget i socialfaglige arrangement-
er.

Individuelle og gruppeforløb
De unge, der har været i kontakt med Tryg 
Ungdom-projektet, har deltaget i særligt tilpas-
sede, individuelle forløb. Forløbene har omfattet 
følgende:

• Anonym rådgivning med fokus på at bryde 
isolation, brobyggende funktion ift. at sikre 
indsigt i muligheder, rettigheder og forpligt- 
elser, etablere kontakt til offentlige instanser, 
mobilisere øget handlekompetence samt 
opbygge et eventuelt netværk. 

• Psykologisk forløb: Et forløb hos en psykolog 
bestående af én eller flere samtaler. Metoden 
i grupperne er schematerapi, som er en 
udløber af kognitiv adfærdsterapi. Hver 
gruppe mødes 10-20 gange. 

• Psykologisk assessment-samtale.

• Psykosocialt forløb: Et forløb i samarbejde 
mellem psykolog og socialfaglig medar- 
bejder, der består af en kombination mellem 
psykologisk forløb og socialfaglig støtte.

• Socialfagligt forløb: Et samlet og forpligt-
ende forløb bestående af rådgivning, vejled-
ning og støttende samtaler med henblik på at 
blive i stand til at mestre eget liv med fokus på 
handlemuligheder, agens og selvmobilise- 
ring. Eksempelvis i form af uddannelsesvej- 
ledning, ledsagelse til relevante instanser, 
gældsrådgivning, afklaring af interesser og 
mobilisering af netværksfremmende stra- 
tegier. 

• Netværksdannende arrangementer: Der 
blev i projektperioden afholdt flere sociale 
arrangementer, blandt andet fællesspisning, 
julefrokost, julehygge, besøg til LivaRehab 
i København, der alle havde til formål at 
styrke de unges bevægelsesmuligheder 
og mulighed for at have social kontakt i en 
anden sammenhæng.

Rådgivningen har enten haft form af et samlet 
forløb af 10-20 gruppesamtaler med 4-6 deltag-
ere, individuelle forløb bestående af minimum 
fem samtaler eller en kombination af de to. Det 
er vigtigt for Tryg Ungdom-projektet at sikre 
det individuelle handlerum, men samtidig at 
etablere fællesskaber, så kontakten mellem 
LivaRehab og de unge  fortsætter i forlængelse af  
gruppeforløbene, da der er tale om unge med et 
sparsomt, svagt og konfliktfyldt netværk.  

Deltagerne har haft mulighed for at få flere 
samtaler med Tryg Ungdom. Et tilbud, som 
størstedelen af vores deltagere efterspørger og 
gør brug af.

Et forløb kan omfatte:

• Anonym rådgivning

• Psykologisk forløb

• Psykosocialt forløb

• Socialfagligt forløb
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Tryg Ungdom i tal  2016/2017 
Tryg Ungdom modtog
i   2016 / 2017  i alt

62/60
henvendelser med efter- 
følgende rådgivning. 

Disse henvendelser 
fordelte sig alders- og 
kønsmæssigt på 
følgende måde

Under 18 år Alder uoplystOver 30 år

3/3 1/1927/1

18-30 år

31/37

K    M     T     ?
Kvinde UoplystTranspersonMand

49/39 0/141/112 /7

Hovedparten af henvendelserne kom fra personer bosiddende 
i Vordingborg Kommune (50). Derudover var der 3 fra 
Guldborgsund Kommune, 4 fra Næstved Kommune, 4 fra Faxe 
Kommune samt 1 fra Københavns Kommune.   

–——›

2016 - Geografi

Hovedparten af henvendelserne kom fra personer bosiddende 
i Guldborgsund Kommune (24). Derudover var der 15 fra 
Vordingborg Kommune, 7 fra Faxe Kommune samt 1 fra 
Aalborg Kommune. 13 undlod at oplyse kommune.

 Geografi - 2017
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Resultater efter forløb
De individuelle samtaler går i dybden med bear-
bejdning af de individuelle traumer - ligesom 
de har til formål at imødegå selvmordsimpulser, 
selvmordstanker og selvskadende adfærd. Flere 
har tilkendegivet, at de er flyttet hjemmefra og 
er undervejs i forløbet begyndt at møde mere 
stabilt på deres uddannelser. Den ene er flyttet til 
Aarhus for at starte på universitet.

Den første gruppe har oprettet en facebook-
gruppe, hvor de skriver sammen, og har aftalt 
med psykologen, at de i fællesskab vil skrive 
en introduktion til Tryg Ungdoms arbejde, og 
således gøre det nemmere for de unge at dele 
med deres pårørende. 

De unge overvejer også i den forbindelse at 
arrangere en pårørendeaften. Deltagerne har 
givet udtryk for, at det var gavnligt for dem at 
mødes i gruppen, fordi de får rigtig meget ud af 
at spejle sig i hinanden. Her ser de både de uhen-
sigtsmæssige overlevelsesstrategier og de mere 
sunde, balancerede tilgange de selv og andre 
benytter sig af. Aktiviteterne, der understøttede 
netværksdannelsen, har for nogles vedkom-
mende medført, at de har været uden for deres 
begrænsede lokale kontekst og givet dem en 
større mobilitet.

”De arbejder rigtig hårdt med deres udfordringer 
og står – måske for første gang – op for sig selv, 
fordi de vil noget andet med deres liv, end de 
har været i stand til indtil nu”, udtaler psykolog 
tilknyttet Tryg Ungdom.

Mine erfaringer fra første 
gruppeforløb er, at det er gavnligt at 
inkludere et par individuelle samtaler 
undervejs i gruppeforløbet. De indi-
viduelle samtaler går i dybden med 
bearbejdning af de individuelle traum-
er - ligesom de har til formål at imøde-
gå selvmordsimpulser, selvmordstank-

er og selvskadende adfærd.

—  Randi Øibakken
Psykolog tilknyttet Tryg Ungdom 

“

  Terapien er et af de få 
lys punkter udover min kæreste, 
jeg har i mit liv lige nu.

—  Deltager 
Tryg Ungdom 

“
Målrettet indsats mod risiko-
gruppen og fagpersonale
Det har været en væsentlig prioritet for Tryg 
Ungdom-projektet at få udbredt kendskab til 
problemstillingerne angående udsathed og 
gråzoneprostitution såvel som de metoder, 
vi arbejder med. Derfor har vi gennemført en 
række oplæg for i alt 370 unge. Oplæggene 
er foregået på uddannelsesinstitutioner i 
Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Faxe 
Kommune. Dette er sket i tæt samarbejde med 
relevante lokale aktører, herunder sundheds- 
plejen, ungdomspsykiatrien samt medarbejdere 
i de forskellige kommuners social- og sundheds- 
samt børne - og ungeforvaltninger. 

Derudover er der etableret samarbejde med en 
lang række institutioner samt bo- og opholds- 
steder. Det har været en væsentlig hjørnesten 
i Tryg Ungdom-projektet at sikre forankring og 
vidensdeling, med hvert sit fortegn, rettet mod 
risikogruppen og fagpersonale. Derfor er der 
også udviklet særskilt oplæg og undervisnings- 
materiale, som er blevet anvendt på ugebasis, 
hvor Tryg Ungdom er blevet inviteret ud som 
ekspert og brobygger på området.  
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Det er en god, homogen gruppe 
mht. livsomstændigheder og alder, og 
jeg oplever også, de kan bruge hinanden 
både som spejl og som stedfortrædende 

korrektion.

—  Randi Øibakken
Psykolog tilknyttet Tryg Ungdom 

“

6. Kortlægning & analyse
Tryg Ungdom-projektet henvender sig til unge mellem 18-30 år, som grundet oplevelser med 
prostitution og seksuelle overgreb har komplekse sociale problemer som f.eks. misbrug, hjem-
løshed, social isolation, fysiske og psykiske skader og står uden for fællesskabet uden uddan-
nelse eller job.  Projektet tilbyder de unge, der befinder sig i Region Sydsjælland, og som ikke 
har midler til at komme til København, at modtage et behandlingsforløb og støtte i form af gratis, 
anonym rådgivning samt individuelle og gruppebaserede psykologforløb.

Samtlige adspurgte har oplevet vold – både 
fysisk og/eller psykisk i familien og i nære rela-
tioner. Samtlige adspurgte har været udsat for 
incest i barndommen, seksuelle overgreb og/
eller voldtægt begået af et nært familiemedlem, 
(eks)kæreste eller bekendte. Og samtlige 
adspurgte har problemer med lavt selvværd og 
manglende selvtillid.

Mange af de unge har én eller flere diagnoser 
(depression, borderline, angst). De fleste har 
været tilknyttet psykiatrien én eller flere gange. 
Størstedelen af de unge har problemer med 
arbejdsløshed og/eller uddannelse. De fleste er 
på overførselsindkomst (kontanthjælp eller SU) 
og har begrænset økonomi. De fleste har dårlig 
eller manglende relationer til familie og venner, 
og mange har udfordringer ved fysisk kontakt og 
intimitet. 

Det har været afgørende i både den individuelle 
og gruppebaserede indsats at give de unge 
indsigt i de sociale problemer og deres konse-
kvenser, så de får afindividualiseret oplevelserne 
og erfarer, at andre har samme oplevelser og 
erfaringer. Det er således afgørende at arbej-
de med den isolation, ensomhed og skam, der 
har været karakteristisk for mange af de unge 
deltagere og sikre, at de i et trygt fællesskab kan 
udveksle erfaringer, indsigt og handlestrategier.

Komplekse problemstillinger
Tryg Ungdom-projektet henvender sig til unge 
mellem 18 og 30 år, der kæmper med gråzo-
neprostitution, vold, omsorgssvigt, incest, 
seksuelle overgreb og ensomhed. De unge slås 
ikke kun med en enkelt udfordring men er ofte 
fanget i et komplekst net af udfordringer. Derfor 
blev de unge bedt om at udfylde et spørgeske-
ma, da de blev tilknyttet rådgivningen, som vi 
løbende har kortlagt til brug for evaluering og 
det videre arbejde.

Hvad er gråzoneprostitution?

LivaRehab  anvender følgende definition 
af gråzoneprostitution:
»salg eller bytte af seksuelle ydelser«

(NOVA:2006)

Gråzoneprostitution blandt børn og 
unge sker i en udveksling, hvor: 

»... seksuelle ydelser bliver givet for mod-
tagelsen af penge, gaver, euforiserende 
stoffer, husly, mad, voksenkontakt, om-
sorg, beskyttelse, udforskning af 
seksualitet og bekræftelse« 
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• De har været udsat for incest i barndom-
men, seksuelle overgreb og/eller voldtægt 
begået af nært familiemedlem, (eks)
kæreste eller bekendte

• De fleste har problemer med arbejdsløshed 
og/eller uddannelse

• De fleste har været tilknyttet psykiatrien én 
eller flere gange 

• De fleste er på overførselsindkomst (kon- 
tanthjælp, SU) og har begrænset økonomi

• De fleste har dårlige eller manglende rela-
tioner til familie og venner

• Mange har udfordringer ved fysisk kontakt 
og intimitet

Social ulighed
Unge i Sydsjælland er udfordret af de socioøkon-
omiske og uddannelsesmæssige forhold.  Unge i 
Region Sjælland er den gruppe, hvor færrest har 

Systemet kan sjældent håndtere disse komplek-
se problemer; de forskellige problemer skal løses 
tværfagligt og tværsektorielt, og derfor falder 
de unge ofte mellem to stole og bliver tabt på 
gulvet. Det er en udfordring LivaRehab kender 
fra sit arbejde med både voksne og unge med 
følgevirkninger af vold og prostitution.

Karakteristika for unges 
udfordringer
• Alle har oplevet vold, både fysisk og/eller 

psykisk i familien og i nære relationer

• Alle har problemer med lavt selvværd og 
manglende selvtillid

• En oplevelse af ensomhed og isolation

• De fleste, der er i risikozonen for at havne i 
gråzoneprostitution, er unge kvinder

• Mange har én eller flere diagnoser (depres-
sion, borderline, angst)  

Illustration: Der blev i 2017 ændret i navngivningen af problematikker på  henvendelser 
på baggrund af første års erfaringer.

Registrering af problematikker ved førstegangshenvendelser i 2016/2017

Gråzone-
prostitution; 41Udsathed; 20

Prostitution; 3Fysisk/
psykisk vold; 29

Incest/seksuelle
overgreb; 14

Gråzone-
prostitution; 7

Prostitution; 3

Fysisk/psykisk
vold; 21

Incest/seksuelle
overgreb; 36

Dårligt selvværd; 7

Dårlige relationer; 11

Ledighed; 5

Psykiske
problemer; 24
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Karla er en ung kvinde, der er opvokset i en 
større provinsby i et på overfladen kærligt og 
trygt hjem, hvor familien var det vigtigste i 
livet, og hvor man naturligt hjalp hinanden. 
Karla levede i mange år i den tro, at det var 
sådan, verden hang sammen. Men lige før 
teenageårene forandrede nogle begivenheder 
i familien hendes liv, og trygheden forsvandt.

Karla havde svært ved at få barndommens 
fortælling om den gode familie til at hænge 
sammen med de svigt og psykiske overgreb, 
hun senere blev udsat for. Hun følte sig forkert 
og anderledes ift. resten af familien og søsken-
deflokken, og i en alder af 12-13 år søgte hun 
nærhed og trøst hos en væsentlig ældre ven 
af familien, der udnyttede Karlas sårbarhed 
seksuelt.

en videregående uddannelse: Kun 37 procent 
af de 35-årige i 2015 ifølge Danmarks Statistik. 
Antallet af unge uden for arbejdsmarkedet i 
Vordingborg Kommune udgjorde i 2015 mere 
end 14 procent, hvilket placerer kommunen 
blandt de fem dårligste i landet sammen med 
Guldborgsund. Til sammenligning er landsgen-
nemsnittet cirka 10 procent. Den gennemsnit-
lige årsindkomst pr. indbygger i Sydsjælland var 
i 2016 mellem  240.000-260.000 kr. Til sammen-
ligning var den gennemsnitlige årsindkomst pr. 

indbygger i hele Danmark 271.300 kr. Samme 
år havde indbyggerne i gennemsnit en gæld på 
12.114 kr.. Det er væsentligt højere end lands-
gennemsnittet på 9.842 kr. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i 
2017 udarbejdet en rapport, der undersøger 
uligheden mellem de danske kommuner på 10 
forskellige parametre.1 Guldborgssund ligger 
7. sidst, når det kommer til beskæftigelses-

Som Karlas case viser, er overgreb og misbrug ofte 
en del af en større fortælling. Karla søgte, som 
de fleste andre børn og unge, efter tryghed og 
nærhed midt i en kaotisk familie.  Desværre var den 
voksenkontakt, hun fik, ikke af den sunde slags. 
Og det forhold har påvirket hende i mange år efter 
og har ført til selvskade, misbrug, dysfunktionelle 
forhold, etc. Karlas historie er kompleks, og den er 
også en fortælling som mange andres om, hvordan 
utryghed, misbrug, seksuelle overgreb, vold m.v. 
bliver en del af den unges selvfortælling, som det 
kan være svært at komme overens med. 

Case 1:  Karlas tro på kernefamilien brast

Den omsorg, hun efterspurgte, fik hun aldrig. 
I stedet blev relationen begyndelsen på en 
række år med dysfunktionelle forhold, selv-
skade, spiseforstyrrelse, misbrug og selvmord-
stanker. 

I dag har Karla et stort ønske om en kerne-
familie med gensidig respekt og omsorg. Hun 
arbejder med at lægge sine gamle overlevel-
sesstrategier bag sig, men gennemlever lige 
nu den smerte, svigt og mistillid, hun har været 
udsat for gennem sit liv. Karlas tro på sig selv og 
egne rettigheder er endnu meget skrøbelige, 
men hun er langsomt begyndt at genkende 
og håndtere både de sårbare sider, overlev-
elsesstrategierne og de krævende sider af sig 
selv. I den proces får Karla lov at folde sig ud på 
en sund, balanceret og omsorgsfuld måde. 

 Målgruppen beskriver ofte sig 
selv og deres udsathed ved, at de ikke føler 
de har kunnet få den rette hjælp, hverken i 
psykiatrien eller i det offentlige system. De 
beskriver skyld og skam, som noget, der 
ikke er legalt at tale om, fordi folk ikke ved, 
hvordan de skal tackle og håndtere prob-
lemet.

—  Maria Lorentzen 
Socialrådgiver og projektleder hos LivaRehab

“
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frekvens, Vordingborg ligger 11. sidst, Næstved 
ligger i den nederste tredjedel, mens Faxe klarer 
sig lidt over middel.  Vordingborg ligger 3. sidst 
og Guldborgsund 6. sidst, når det kommer til 
andelen af borgere på overførselsindkomst, og 
både Næstved og Faxe klarer sig under middel. 
Når der spørges til antal mønsterbrydere2 er 
Guldborgsund den 6. dårligste kommune i 
landet, og hvad angår middellevetid ligger både 
Vordingborg og Guldborgsund blandt de ti 
dårligst placerede kommuner. Alt i alt klarer de 
fire kommuner, der er en del af Tryg Ungdom-
projektet, sig dårligt på alle ti parametre.

Tryg Ungdom gør en forskel
LivaRehabs erfaring med målgruppen er, at 
et anonymt rådgivningstilbud ofte er stærkt 
medvirkende til at bryde tabu og er derfor en 
stærk løftestang til, at de rådgivningssøgende 
tager første skridt til at ændre deres livsvilkår. 
Samtidig er deltagelse i gruppeforløb med til 
at bryde deres isolation. Anonym rådgivning i 
trygge rammer er for mange det første skridt til 
at komme ud af udsathed. 

Mange af de unge føler sig ensomme, og at de 

Malene er en ung kvinde, der er opvokset hos 
sine biologiske forældre i en større provinsby. 
Malene har en yngre søster, som hun altid 
har passet på. Tidligt i Malenes barndom blev 
hendes bror dødsyg, og hendes mor var meget 
væk – enten på sygehuset hos Malenes bror 
eller på arbejde. 

I denne periode begyndte overgrebene mod 
Malene, og Malene opdagede hurtigt, at hun 
kunne trøste sin stedfar ved at lade ham komme 
ind på sit værelse om natten og tilfredsstille sig 
selv seksuelt. Hun vidste, det var forkert, men 
i starten blev overgrebene en form for erstat-
ning for den tryghed, nærhed og omsorg, hun 
hungrede efter.  

Case 2:  Malene lod sig misbruge for at beskytte sin familie

Som Malenes historie viser, er de unge ofte både de 
mest udsatte og de stærkeste i deres aldersgruppe. 
Allerede som ung pige har Malene taget ansvar, 
ikke blot for sit eget liv, men for hele sin families 
velbefindende. Malene udviser en styrke som ung, 
der som voksen vil blive en svaghed, fordi Malenes 
styrke udspringer af omsorgssvigt. Stedfarens 
overgreb blev et nødvendigt onde, som hun måtte 
udholde for at beskytte sin mor og sin søster. 
Derfor er det også svært for de unge at erkende 
misbrug og overgreb som forkerte og ulovlige, da 
de ofte føler, at de selv gik med til det og tager stort 
ansvar for begivenhederne. Der ligger derfor et 
stort arbejde i at gøre de unge opmærksomme på, 
at det er de voksnes ansvar at sikre børns ret til en 
ordentlig barndom. Børn og unge, der bliver udsat 
for seksuelle overgreb, er ensomme og skamfulde.

Fortællingen om, at det var en måde at hjælpe 
hele familien på, blev også indoktrineret af 
stedfaren. Samtidig opdagede Malene i takt 
med, at hun blev ældre, at stedfarens over-
greb både skånede hendes mor for fysiske og 
psykiske overgreb og skånede lillesøsteren for 
seksuelle krænkelser. Stedfaren var ofte i bedre 
humør og mere rolig i dagene efter et overgreb. 

Malene levede 10 år med sin stedfars seksuelle 
krænkelser og kæmper fortsat med at indse og 
dermed anerkende dem som kriminelle, for- 
kerte og et udtryk for magtmisbrug. 

står alene med deres udfordringer. De skammer 
sig over deres situation og har svært ved at tale 
om det. LivaRehab tager afsæt i at møde de unge, 
hvor de er samt vise en fordomsfri og anerkend-
ende tilgang, mmed udgangspunkt i deres egen 
forforståelse. LivaRehab tager ligeledes afsæt i, 
og deler en viden med de unge om, at de ikke er 
alene, men at andre har levet i samme situation.  
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7. Konklusion & forankring
blive opmærksom på andre valgmuligheder, og 
arbejde på at blive følelsesmæssigt forbundet 
med kroppen. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder 
med intimt medborgerskab og seksuel sundhed, 
så de kan få værktøjerne til at blive kropsligt og 
seksuelt autonome. 

Sydsjælland er et område i Danmark, der er ramt 
af høj arbejdsløshed og manglende uddannelse 
– ikke mindst blandt de unge. Dette er faktor-
er, der kan være med til at presse de unge ud i 
gråzoneprostitution f.eks. for at få mad, tag over 
hovedet, omsorg eller noget fjerde. De unge 
har for få handlemuligheder taget deres sårbare 
position i betragtning. Der er behov for at sikre 
en bedre social infrastruktur på Sydsjælland for 
at afhjælpe problemet og give de unge en ny 
chance i livet 

Tryg Ungdom-projektet fortsætter endnu et par 
år, hvor der er fokus på at forankre projektet, så 
projektet kan støtte flere unge i målgruppen. Det 
er vores håb, at et stærkt partnerskab mellem 
kommuner, regionen og LivaRehab kan bane 
vejen for en bæredygtig forankring af projektet. 

Alle de unge, der har været i kontakt med Tryg 
Ungdom-projektet slås med komplekse kombi-
nationer af en række sociale problemer. Det kan 
være fysisk og psykisk vold, lavt selvværd, incest 
i barndommen, psykiatriske diagnoser som 
depression, angst eller borderline, manglende 
uddannelse og arbejdsløshed, gæld og dårlige 
eller manglende sociale relationer. De unge 
oplever ofte konsekvensen af, at det tværfaglige 
og tværsektorielle arbejde blandt de offentlige 
institutioner ikke fungerer optimalt. Der er derfor 
et akut behov for at tænke de forskellige dele af 
den socialfaglige indsats sammen i et helheds- 
orienteret perspektiv.

Disse unge har behov for individuelt tilpassede 
og sammensatte forløb, der tager afsæt i deres 
forskellige erfaringer og tidligere handlemøns-
tre. De har ofte brug for støtte til at formidle deres 
erfaringer og til at forstå systemet, dets logik og 
rationaler. Det skal være, som ofte dokumenteret 
i forskningen. Det er afgørende, at der etableres 
en gensidig tillid mellem den enkelte unge og 
hjælpeapparatet. Derfor møder LivaRehab de 
unge i øjenhøjde. Der skal være, som ofte doku-
menteret i forskningen, en naturlig og integreret 
del af det tværfaglige og tværsektorielle arbejde 
for at kunne hjælpe de unge på bedst mulig vis. 

Mange af de unge er skamfulde og føler sig 
stigmatiserede pga. deres fortid – og nogle af 
deres nutid. De er opmærksomme på de forvent-
ninger, der er til unge generelt, og er som unge 
i dag meget individualistiske og performan-
ceorienterede. De unges grænsesætning er 
udfordret, og de skal støttes i at mærke dem selv, 

Nu er jeg startet her, 
og for første gang har jeg håb.

—  Deltager 
Tryg Ungdom 

“

Det er vigtigt at skabe en kontakt, der på sigt 
bliver til en tillidsfuld relation. Desuden arbejder 
LivaRehab med gruppesamtaler, netværksaktiv-
iteter og fællesspisning som en del af forløbet. 
På den måde kan de unge spejle sig i hinanden, 

dele deres historier, udfordringer og tanker med 
hinanden og støtte hinanden i den svære proces. 
LivaRehab sikrer adgang til den viden og de 
erfaringer, der har givet andre i samme situation 
bedre handlemuligheder og øget agens.
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______
1 AE: Arbejdsmarked: Hvor mange er i beskæftigelse? Hvor mange borgere på overførselsmodtagere? Hvor stor en del af kommunens borgere vil være 
over 65 år i 2025?  Uddannelse: Hvor mange unge med forældre uden uddannelse får selv en uddannelse? Hvor lang uddannelse har kommunens borgere? 
Indkomst: Hvad er den gennemsnitlige indkomst for personer i den arbejdsdygtige alder? Hvad er indkomsten for +65-årige i kommunen? Hvor mange 
fattige børn er der i kommunen?  Leveforhold i øvrigt: Hvor længe lever borgerne i gennemsnit? Hvor ofte går borgerne til lægen?

2 AE: En mønsterbryder er her defineret som en person med to ufaglærte forældre, der selv får mindst en ungdomsuddannelse.

Damm, Emilie Agner og Jacob Østerman, Store sociale forskelle mellem 
kommunerne, for Arbejdernes Erhvervsråd, 2017 

Danmarks Statistik, Indkomststatistik (A-indkomst) 2016, Nyt fra 
Danmarks Statistik Nr. 186, 2017

Johnson, Nikita  og Annelise Murakami, Hvorfor er hun sådan? Hvorfor 
er hun så vred? Ingen spurgte mig...,  Social årsrapport 2017, Center for 
Alternativ Samfundsanalyse, 2017

9. Referencer
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Mental Sundhed, 2012

Vedeler, Janikke Solstad m.fl., Ungdom som selger eller bytter sex – en 
faglig veileder til hjelpeapparatet, Norsk institutt for forskning om 
oppvekst (NOVA), Velferd og Aldring, 2006

8. Anbefalinger
Med afsæt i LivaRehabs arbejde, kortlægning og analyse af deltagerne og de generelle 
socioøkonomiske forhold, fremlægger LivaRehab en række anbefalinger til, hvilke tiltag, der 
kan sættes i værk, hvis man ønsker at give de unge på Sydsjælland bedre livsvilkår og flere valg-
muligheder i tilværelsen.

• At man arbejder målrettet med at styrke de 
unges deltagelse, uddannelsesaktiviteter og 
netværksdannelse

• At forebyggelsespakken »Seksuel Sundhed« 
bredes ud og integreres i arbejdet med 
udsatte børn og unge

• At samarbejdet mellem bo- og opholdssted-
er samt den kommunale forvaltning styrkes

• At de kommunale ansatte gennem efterud-
dannelse styrkes i at få blik for kompleksitet-
en ved senfølger af prostitution og seksuelle 

overgreb

Læs mere om LivaRehabs arbejde på
www.livarehab.dk

• At infrastruktur på Sydsjælland styrkes, 
tvær-faglighed på tværs af sektorer, så de 
unge får flere handlemuligheder i livet

• At Tryg Ungdom-projektet fortsætter, så de 
unge får en målrettet, let tilgængelig, bro- 
og forebyggende indsats

• At der tilføres flere midler til området, så den 
forebyggende og opsøgende indsats kan 
styrkes og prioriteres

• At det sociale arbejde med børn og unge 
opkvalificeres – særligt med henblik på at 
styrke de unges (intime) medborgerskab, 
kropslige selvbestemmelse, personlige 
agens og trivsel samt mindske den psykiske 
sårbarhed blandt anbragte børn og unge



De unge mennesker, der kommer til os, 
oplever ofte en lettelse over at være 

blevet hørt og taget alvorligt, og at det er okay at tale 
om det, de har været udsat for.

Tit har de oplevet, at det andre steder 
ikke var noget, de måtte tale om, og det blev til den 
lyserøde elefant henne i hjørnet, der bliver til mere 

skyld og skam, fordi det ikke er okay at tale om.

—  Maria Lorentzen

Socialrådgiver og projektleder 
hos LivaRehab

“

WWW.LIVAREHAB.DK


