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FORORD

Liva er skabt på udsatte og undertrykte menne-
skers egne præmisser. Så enkelt kan det siges. 

Da en håndfuld fagprofessionelle, brugere og 
forskere tog initiativ til foreningen tilbage i 
2009 var drivkraften at skabe et sted, hvor 
indsatsen overfor udsatte mennesker blev 
udformet efter individuelle behov, hvor der 
blev tænkt tværfagligt, og hvor et højt socialt 
fagligt niveau skulle sikre, at deltagerne fik 
den bedst mulige støtte uden at skulle træk-
kes rundt eller fare vild i systemets jungle.

Den drivkraft ruller stadig i Livas blod. Vi vil 
sikre de bedste vilkår for, at den enkelte kan 
tage ejerskab i eget liv, fordi det er essentielt 
for en god rehabilitering. Ikke mindst i et år 
som det foregående, hvor Corona-epidemien 
medførte at hele verden kørte på nødblus. 

Nedlukningen af landet trækker vist efter-
hånden tænder ud på os alle. Men situationen 
er betydeligt sværere for socialt udsatte end 
for de fleste af os andre. Det gælder de psy-
kisk sårbare, udsatte unge der i månedsvis 
har været alene – ofte med mørke tanker og 
gamle traumer som eneste selskab. Isolation 
og sygdomsfrygt kan forværre en i forvejen 
sårbar situation. 

Det gælder ofre for partnervold, der nu er 
sammen med den voldelige partner, uden 
mange vidner, i døgndrift. Sammen med lan-
dets øvrige krisecentre er vi alvorligt bekym-
ret for, at volden kan eskalere bag de lukkede 
døre. Og det gælder de mennesker, der lever 
det meste af deres liv på gaden, hvor sikker-

hedsafstand og karantænemulighed er nær-
mest ikke-eksisterende.

Det er de mennesker, som er Livas målgrup-
pe, og dem som vi har kæmpet året igennem 
for at finde alternative og sygdomssikre må-
der at nå ud til. Det er svært, men det skal 
lykkes, fordi alle mennesker fortjener støtte 
og muligheder. Også i en krisetid.  

Rekordhøje henvendelsestal i 2020 bekræf-
ter, at der er brug for LivaRehab og LivaShel-
ter, så vores deltagere og beboere får en sik-
ker og socialfagligt forankret stemme. 

Samtidig havde Liva en opgave i at løfte or-
ganisationen op efter en intern krise. I 2020 
har organisationen været igennem en omfat-
tende genopbygnings- og reorganiserings-
proces, som er lykkes. Tak til Flora Ghosh og 
Trine Grünberger, der lagde store kræfter 
sammen med medarbejdere og bestyrelsen i 
denne proces. Der er blevet lagt kræfter i at 
konsolidere personalet, arbejdsmiljøet og be-
lægningsprocenten. Der har derudover været 
fokus på kompetenceudvikling, fagprofessi-
onalitet og voldsfaglighed. I løbet af året er 
der derudover lagt mange kræfter i at udvide 
Livas fysiske rammer, således at der er mere 
plads til børnefaglige aktiviteter.

Bestyrelsen vil gerne rette en varm tak til 
medlemmer, frivillige, medarbejdere, ledelse, 
fonde, samarbejdspartnere og venner af for-
eningen for jeres støtte i det forgangne – og 
mærkelige – år. Og stor tak til de mange der 
har henvendt sig til os for at få hjælp og støt-
te. Jeres tillid og tro på os er grunden til, at 
vi kan udføre vores arbejde. 

Bestyrelsen, april 2021

Kære læser

Du sidder her med årsberetningen for LIVa – 
Forening mod skadevirkninger af prostituti-
on. Foreningen har siden 2010 årligt udgivet 
en årsberetning og siden 2015 årligt også en 
supplerende evaluering med resultater i tal. 
Målet er at dokumentere foreningens indsats, 
målgruppens vilkår og anskueliggøre behovet 
for fokus på området.

Årsberetningen præsenterer Livas værdier, 
aktiviteter, metoder og resultater i det for-
gangne år.

Med flere adresser, et krisecenter, et videncen-
ter, undervisning og landsdækkende opgaver, 
samt en lang række bevillinger, er behovet for 
et samlet overblik vokset med årene.   
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ÅRSBERETNING 2020

Forperson: Jan Lindberg Husum 
Næstforperson: Ulla Lykke Kock 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Marlene Simoni (til december 
2020) 
Christian Brandt Pedersen  

Angela Brink  
Rikke Catrine Rose Larsen  
Lilian Bjørgstein
Yong Sun Gullach

Livas bestyrelse bliver valgt af medlemmerne på generalforsamlingen hvert år og er øverste 
myndighed efter generalforsamlingens bestemmelser. Bestyrelsen bestod i 2020 af: 
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TAK TIL

FORENINGER OG FONDE

OFFENTLIG STØTTE

VIRKSOMHEDER
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ÅRSBERETNING
1. januar til 31. december 2020



 8 9 

”Vores skader skal anerkendes, ligesom ud-
sendte soldaters bliver det.” 

Sådan formulerede en række af Livas aller-
første deltagere deres ønsker for fremtiden 
på Livas stiftende generalforsamling. 

For seksuelle overgreb, vold og skadevirknin-
ger i forbindelse med salg af seksuelle ydel-
ser kan traumatisere og kan trække dybe ar 
mange år ud i fremtiden. Og mødes de med 
ligegyldighed, udskamning eller tabuisering, 
som alt for mange af Livas deltagere og kri-
secenterbeboere desværre har oplevet det 
gennem deres liv, vil dette traume forværres. 
Derfor er det vigtigt med både oplysning og 
en massiv social og tværfaglig indsats på del-
tagerens egne præmisser. 
 
Vi, både professionelle og frivillige, tilbyder 
tværfaglig støtte til kvinder, mænd og trans-
personer med skadevirkninger fra prostitu-
tion, vold og seksuelle overgreb. Vi lægger 
vægt på en anerkendende og empower-
ment-baseret tilgang. Det indebærer blandt 
andet ligeværdige samtaler, anerkendende 
møder, en respektfuld og solidarisk adfærd 
samt en helhedsorienteret og tværfaglig til-
gang, hvor den enkelte kan vælge både tem-
po og løsningsmuligheder i samarbejde med 
medarbejdere og frivillige. 

Både lønnede og frivillige medarbejdere har i 
2020 bidraget til at løse sociale udfordringer 
hos målgruppen med følgende aktiviteter: 

- Anonym, åben og frivillig rådgivning  
- Socialrådgivning 
- Støttende samtaler med psykolog og  
 psykiater 
- Psykologstyrede gruppeforløb
- Nada-behandling 
- Yoga og afspænding
- Sociale og netværksdannende   
 arrangementer 
- Fællesspisning
- Frivillig jobcoaching og studiefremmende  
 træning 
- Frivillig gælds- og økonomirådgivning 
- Bisidderordning 
- Koordinering af indsatser med kommunen
- Efterværn 
- Forløb på designværkstedet LivaCreation
- Ophold på kvindekrisecenter LivaShelter 
- Ungerådgivning 
- Undervisning og videndeling til bosteder,  
 opholdssteder mv.

Formålet med aktiviteterne er, at målgruppen 
af socialt udsatte med prostitutionsskader og 
senfølger efter incest, vold og seksuelle over-
greb kan få støtte og rådgivning til at få det 
bedre og komme ud af deres ofte fastlåste 
situation. 

Livadeltagere og beboere er i høj grad præ-
get af at have et spinkelt netværk, af ensom-
hed og social isolation. Hos Liva får deltage-
re og beboere mulighed for at danne positive 
relationer til andre i samme eller lignende si-
tuationer i et anerkendende og inkluderende 
fællesskab. De bliver samtidig motiveret til at 
søge og/eller fastholde uddannelse, arbejde 
og/eller relevante behandlingsforløb, der gør, 
at man kommer ud af sin udsatte position, så-
som voldens spiral, udsathed med videre. 

Vi arbejder altid for at fastholde vores mål 
om, at vores indsatser skal medvirke til, at 
hver enkelt deltager eller beboer styrkes i 
at lykkes med at genfinde fodfæste i eget 
liv. Vores evalueringer viser, at de, der sø-
ger støtte hos Liva, har en oplevelse af, at de 
får den rette hjælp og rådgivning til at få det 
bedre. Og at de motiveres til at arbejde med 
at opbygge selvværd og tro på sig selv. 

Hvem er Liva

De, der søger ambulant rådgivning 
hos LivaRehab, bliver betegnet som 
’Livadeltagere’. De unge, der søger 
støtte pga. gråzoneprostitutions-
problematikker, bliver betegnet som 
LivaUnge, og de kvinder, der tager 
ophold på §109 institutionen Liva-
Shelter, bliver betegnet som Livabe-
boere’. Den samlede målgruppe  
betegnes som ’Livabrugere’.

Navnet ’Liva – Foreningen mod skade-
virkninger af prostitution’ er valgt på 
foreningens stiftende generalforsam-
ling. Det er en forkortelse for fire vig-
tige grundelementer i vores virke: Liv, 
Integritet, Viden og Arbejde. Det sig-
nalerer både vores værdier og meto-
der, herunder tværfaglighed og fagligt 
samspil. 

Vi er en almennyttig, frivillig forening 
og registreret som socialøkonomisk 
virksomhed (RSV) med et sygdoms-
bekæmpende, socialt og velgørende 
sigte. 
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Indgangen til LivaRehab er den anonyme, fri-
villige rådgivning. Gennem telefon, chat eller 
mail kan man komme i kontakt med en frivil-
lig eller ansat socialfaglig medarbejder. 

De første spørgsmål, man mødes med, er: 
”Det er LivaRehab/LivaShelter, hvad kan vi 
gøre for dig?” Her lytter vores frivillige og 
ansatte med tålmodighed og visiterer alle 
henvisningerne til enten LivaRehab eller  
LivaShelter eller til øvrige organisationer. 

Hos LivaRehab træffes der aftale om hvilken 
slags rådgivning, der er brug for i et tværfag-
ligt team. 

Socialrådgivere er tovholdere på de enkel-

te forløb og ansvarlige for at gennemføre 
visiterende samtaler samt sørge for, at den 
enkelte deltager modtager de relevante til-
bud, både hos LivaRehab og hos de eksterne 
samarbejdspartnere.

Det er altid en socialfaglig medarbejder, der 
er med til at visitere deltagere i diverse for-
løb. Det kan være alt fra korte forløb i for-
hold til kontakt med jobcenter eller sociale 
tilbud til længerevarende behandlingsforløb. 
Målet er at vejlede i at mestre faglige udfor-
dringer og støtte til at blive socialt, fysisk og 
psykisk rustet til at påbegynde eller fasthol-
de beskæftigelse eller uddannelse.

Visitation til Krisecenter LivaShelter foregår 
ved grundige samtaler med en til to social-
faglige medarbejdere med efterfølgende god-
kendelse af krisecenterleder. Krisecentret er 
åbent hele døgnet. 

LivaShelter Hovedstaden er, jf. SEL §109, et 
landsdækkende krisecenter for kvinder, der 
har været udsat for akut vold i nære relatio-
ner. Hos LivaShelter bliver det vurderet, om 
en kvinde skal henvises til intern visitation til 
et ophold på Livashelter, til ambulant rådgiv-
ning hos LivaRehab eller noget helt tredje.

På LivaShelter kan kvinder tage midlertidigt 
ophold med/uden børn under 15 år, som har 
været udsat for vold, trusler om vold eller 
tilsvarende krise i relation til familie- eller 
samlivsforhold, hvilket giver dem ret til et kri-
secenterophold. Det er et sikkert og midler-
tidigt botilbud.

LivaShelter har specialviden og ekspertise 
samt kompetencer i forhold til kvinder, der 
har dansk, udenlandsk og grønlandsk bag-
grund og trækker på faglige kompetencer 
og erfaring fra LivaRehab i at arbejde med 
kvinder, der har været udsat for vold, herun-
der fysisk, psykisk og seksuel vold, seksuelle 
overgreb, voldtægt og/eller voldtægtsforsøg, 
chikane og trusler fra deres nære relationer, 
bagmænd og kunder.

Vores formål er at tilbyde et sikkert og mid-
lertidigt botilbud for kvinder, jf. SEL §109, 
så de kan komme videre med værdighed. 

Det gør vi gennem individuelt skræddersy-
ede forløb med udgangspunkt i den enkeltes 
ressourcer og behov. Derudover genererer 
vi metodeudvikling, viden og forebyggelses-
arbejde. Beboerne bliver støttet i at udvik-
le mestringsstrategier, komme ud af voldens 
spiral, blive selvforsørgende og i at udvikle 
trivselsrum for dem og deres børn.

LivaShelter har kapacitet til ca. 8 børn under 
15 år. Beboerne skal selv passe deres børn, 
handle ind, gøre rent på egne værelser og 
vaske tøj. Dog er der mulighed for pædago-
gisk støtte og/eller vejledning, hvis der af 
personalet i samarbejde med kvinden og den-
nes handlekommune vurderes at være behov 
herfor.

Et midlertidigt ophold på LivaShelter kan ind-
deles i forskellige faser, hvor der sættes mål 
med udgangspunkt i den enkelte beboers 
støttebehov:

1) Indskrivningsfasen
2) Ro- og stabiliseringsfasen med   
 krisehjælp 
3) Opholdsfasen 
4) Udflytningsfasen 
5) Efterværn (efter aftale med den enkelte  
 kommune)

Hvordan starter et  
forløb på Liva? 

Krisecenterophold
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De vigtigste opgaver for medarbejdere, fri-
villige og ledelse er at yde håndholdt støtte 
både på det individuelle plan og på gruppe-
plan til dem, der søger støtte hos Liva. Det 
gælder for alle, uanset om man kommer for 
at få råd og vejledning, for at få behandling 
eller en krisecenterplads. 

Vores opgave har været ekstra vanskelig at 
løfte i 2020, hvor nedlukning, isolering og 
social distance tvang os til at tænke ud af 
boksen i forhold til nye måder at være sam-
men på – og udføre socialfagligt arbejde på. 
Vi vil ikke kues af Corona, og vi fandt ud af, 
at vi kan følge myndighedernes anbefalin-
ger samtidig med, at vi kan være kreative, når 
det handler om at støtte Livadeltagere og 
beboere.

I forbindelse med coronanedlukningen ryk-
kede en række af Livas aktiviteter – herunder 
yoga, værkstedsarbejde og de sociale målti-
der - over på de digitale platforme.Vi udvide-
de rammen for såvel telefon- som chatråd-
givning, opsøgende opkald og socialfaglige 
samtaler til at foregå på  sikrede digitale 
platforme eller på en gåtur i corona-sikker 
afstand. Vi har derudover oprettet en You-
Tube-kanal, hvor opskrifter og design deles.

Derudover har Liva været involveret i:  

- Møder med en række politikere og andre  
 socialfaglige aktører
- Undervisning og temamøder 
- Samarbejdsmøder med organisationer,  
 fonde og kommuner 
- Deltagelse i debatter, oplæg og   
 følgegrupper 
- Tilstedeværelse i pressen
- Et velbesøgt 8. marts arrangement med 
 feministisk frokost og oplæg
- Uddeling af den første Livapris

JULEHJÆLP

Ingen skal vende tilbage fra juleferien og fortælle klassekam-
meraterne at der ikke var råd til gaver og julemad. Alle for-
tjener en god jul - også børn fra udsatte familier. Al forskning 
viser, at en barndom med afsavn og marginalisering trækker 
dybe spor ind i voksenlivet. Derfor er det en vigtig opgave for 
Liva at medvirke til, at deltageres børn får en god jul. 

I 2020 slog Liva sin egen rekord og kunne uddele julehjælp 
til hele 140 familier. 

Årets aktiviteter
SOCIALE MÅLTIDER

LivaRehab og LivaShelter danner rammen om en række net-
værksdannende aktiviteter. Herunder sociale måltider, dvs. 
fællesspisning. Liva har tidligere haft succes med fællesspis-
ning én gang om ugen, hvor unge deltagere og frivillige laver 
mad og spiser sammen i vores LivaRehab afdelinger. Målet er 
at bringe udsatte mennesker ud af isolationen og ind i fælles-
skabet gennem madlavning og samspisning. 

NADA

LivaRehab tilbyder deltagere og beboere 
forløb hos en certificeret NADA-behandler 
som supplement til Livas behandlingstilbud. 
NADA er en recovery-metode, hvor man ved 
en særlig form for øreakupunktur kan på-
virke kroppen på en måde, der medvirker til 
at sænke stressniveau og angstsymptomer. 
Behandlingsmetoden har fokus på recovery, 
empowerment og personlig udvikling, og kan 
bruges som supplement til et socialfaglig be-
handlingsforløb af mennesker med misbrug, 
psykisk sårbarhed og skadevirkninger.

YOGA

Yogaundervisning hos LivaRehab skal bi-
drage til, at deltagerne og beboerne kan 
finde ro og balance i sit indre liv. Yoga 
er med til at skabe et frirum, hvor man 
finder ro og fordybelse. Yoga kan redu-
cere stress, angst og depression, og er 
dermed et værdifuldt supplement til et 
socialfagligt forløb. Det giver også fysisk 
velvære hos Livadeltagere og beboe-
re, især dem, der ikke har haft fokus på 
kroppen pga. deres udsathed. Undervis-
ningen foretages af en certificeret Hatha 
yogalærer.
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LIVAUNGE: IKKE TIL SALG  
OG BYTTE

Projektets formål er at forebygge gråzone-
prostitution og prostitutionslignende relati-
oner blandt sårbare unge i alderen 15-30 år 
samt at udbrede og forankre metoder til at 
sikre bedre trivsel.

Målet er at nuancere unges og fagprofes-
sionelles syn på gråzoneprostitution, at hjæl-
pe dem med at spotte problematikken og 
dermed være med til at forebygge og sikre 
en tidlig indsats. Målet er også at skabe en 
bevidsthed om muligheden for fordomsfri 
rådgivning og støtte. Projektet samarbejder 
med blandt andre Sex & Samfund, herber-
get RG60, Livsværk, Københavns Kommune, 
Aarhus Kommune og Vordingborg Kommune 
samt socialrådgiveruddannelsen på Aalborg 
Universitet.

Vi har undervist på ungeherberg og Køben-
havns Kommunes akutte ungdomsinstitutio-
ner, da projektet lægger op til, at vi også skal 
opspore de mest udsatte unge. Derfor har vi 
tæt samarbejde med flere sundhedsprojek-
ter i Københavns Kommune, eksempelvis alle 
psykologerne på Københavns produktions-
skoler, Sex & Samfund samt sexologisk klinik.

Projektet er finasieret via satspuljemidler.

EXIT-PROSTITUTION 2020-
2023 KØBENHAVN

Projektet skal give mennesker i prostitution 
mulighed for at få redskaber og rådgivning 
om alternativer til et liv i prostitution. Mål-
gruppen er danske og udenlandske borgere 
over 18 år i prostitution. 

Projektet skal forbedre rådgivningen og støt-
teindsatsen til mennesker i prostitution 

og styrke samarbejdet mellem Københavns 
Kommune og LivaRehab samt sikre et tæt-
tere samarbejde med de relevante aktører på 
området. Projektet vil betyde en mere sam-
menhængende og helhedsorienteret indsats 
for mennesker i prostitution i Københavns 
Kommune. 

Projektet er et samarbejdsprojekt med 
Københavns Kommune og er støttet af 
satspuljemidler. 

EXITPAKKE TIL MENNESKER 
I PROSTITUTION AARHUS 
2020-2023

Ligesom Exit København handler projektet 
om at tilbyde redskaber og rådgivning om al-
ternativer til et liv i prostitution til danske og 
udenlandske borgere ovre 18 år. 

Formålet med projektet er at forbinde kom-
munens og NGO’ernes indsatser og opnå 
tættere samarbejde for at sikre, at udsatte 
borgere i prostitution får styrket muligheden 
for at ophøre, reducere eller forbedre deres 
livsvilkår i fortsat prostitution. Dette via en 
helhedsorienteret og koordineret indsats på 
tværs af organisationer som Aarhus Kommu-
ne og de øvrige NGO’er på området. Liva-
Rehab Midtjylland bidrager både med anonym 
støtte og beskæftigelsesfremmende tilbud. 

Projektet er et samarbejdsprojekt 
med Aarhus Kommune og er støttet af 
satspuljemidler. 

Igangværende projekter
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LivaRehab har modtaget støtte fra TrygFonden til projektet. Projektet henvender sig til unge i 
Region Midtjylland mellem 18 og 35 år med komplekse sociale problemer, som for eksempel 
misbrug, hjemløshed, social isolation samt fysiske og psykiske skader. Derudover står de unge 
ofte uden for fællesskaber på uddannelses- og arbejdsmarkedet. Projektet startede i april 2019 
og er planlagt til at løbe i to år frem til marts 2021.

Projektets omdrejningspunkt er LivaRehabs behandlings- og rehabiliteringscenter i Aarhus, 
der tilbyder et individuelt tilrettelagt og gruppebaseret forløb, som typisk består af socialråd-
givning, gruppesamtaler med en psykolog, deltagelse i sociale måltider samt deltagelse i Liva-
Rehabs socialøkonomiske virksomhed LivaCreation. 

LivaRehab har i forbindelse med projektet skullet etablere sig som helt ny aktør i Midtjylland. 
For at rekruttere deltagere og gøre opmærksom på sig selv har medarbejderne taget initiativ til 
et samarbejde med sagsbehandlere fra jobcentret, bostøtter, kontaktpersoner fra psykiatrien og 
andre eksterne samarbejdspartnere.

Det første års tid fra april 2019 til marts 2020 kørte aktiviteterne som planlagt. Der var ifølge 
medarbejderne i LivaRehab en pæn tilstrømning af deltagere, som begyndte i forskellige forløb. 
De sociale måltider blev afholdt med succes, og medarbejderne var godt i gang med at udbrede 
kendskabet til LivaRehabs tilbud i det jyske. Der blev holdt oplæg og indledt samarbejder med 
forskellige organisationer.

Med coronaens indtog i marts 2020 blev hverdagen anderledes, og der måtte tænkes ud af bok-
sen i LivaRehab. En midtvejsevaluering viser, at medarbejderne formåede at holde kontakten 
med næsten alle deltagere over telefonen eller ved hjælp af samtaler over nettet, ligesom de 
inviterede deltagerne på såkaldte ’walk and talks’ – corona-sikre gåture med plads til snak og 
fordybelse. LivaCreation sendte også aktivitetspakker til deltagerne, så de havde noget kreativt
at få tiden til at gå med.

TrygUngdom Midtjylland: 
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#METOO FOR SOCIALT 
UDSATTE

Da MeToo fyldte mediedagsordenen i efter-
året 2020 var det vigtigt for Liva at fortæl-
le om problematikken fra de socialt udsatte 
kvinders perspektiv. Denne gruppe er særligt 
sårbar i forhold til seksuelle overgreb, da de 
sjældent er i en position, hvor de kan sige fra.   

”Jeg har været vidne til, at kvinder har måt-
tet finde sig i, at jobkonsulenten rykkede så 
tæt på, at han kunne mærke hendes ben. 
Også selvom hun lige havde fortalt om sine 
traumer fra seksuelle overgreb. Jeg kender 
kvinder i prostitution, der måtte give ydelser 
uden betaling til myndighedspersoner, for at 
undgå at de ville give dem problemer. Og jeg 
kender kvinder, der var nødt til at gå tilbage 
til prostitution, da kontanthjælpsloftet gjorde 
huslejen til dem og deres børns hjem umulig 
at betale. Nu må vi, der arbejder socialfagligt, 
altså sige fra, for udsatte kvinder har også 
brug for #metoo. Det må simpelthen være 
slut med at udnytte de magtesløse seksuelt!” 
udtalte Livas stifter og ordførende direktør 
Flora Ghosh i den forbindelse.

GÆLDSRÅDGIVNING

Mange af Livabrugerne er fattige. De oplever 
ikke, at de har økonomisk råderum til at be-
tale for udgifter til for eksempel medicin eller 
gummistøvler til deres børn.

Gæld og manglende midler er en alvorlig 
og tabubelagt fastholdelsesmekanisme for 
udsatte mennesker. Derfor er gældsafvikling 
og hjælp til at søge enkeltydelser hos kom-
munerne en vigtig del af LivaRehabs og Liva-
Shelters arbejde. 

Hver tredje der henvendte sig hos Liva i 
2020 havde problemer med dårlig økono-
mi og gæld. LivaRehabs frivillige økonomi-
ske rådgivere har stået for den økonomi-
ske rådgivning i samarbejde med de øvrige 
medarbejdere.

DEN FØRSTE LIVAPRIS

I anledningen af Livas 10 års jubilæum blev 
der stiftet en pris målrettet et menneske, 
der har gjort noget ekstraordinært for Livas 
målgruppe.  

Socialpædagog Lita Malmberg blev den første 
modtager. Lita har selv en fortid i prostitution 
og har i en årrække brugt sin egen historie til 
at sætte fokus på de omfattende og langvari-
ge skader, som det kan medføre.

Det kræver mod og vedholdenhed at kæmpe 
den kamp, som Lita har kæmpet og fortsat 
kæmper. Det har kostet blod, sved og offent-
lig udskamning, men hun blev ved. Ingen ret-
tigheder er nogensinde kommet til, uden at 

nogen har ofret hjerteblod, så Liva var stolt 
af at kunne overrække Lita Malmberg den 
første LivaPris.

”At have levet i prostitution har en pris, og 
den betaler jeg stadig af på her næsten 20 år 
efter, at jeg har lagt prostitutionstilværelsen 
bag mig. Misforstå mig ikke. Jeg er lykkelig 
for, at jeg kom ud af prostitutionen, og mit liv 
er godt! Men noget i mig er i stykker. Det kan 
ikke repareres, men jeg har lært at leve med 
det”.

Prismodtager Lita Malmberg

LIVAS FRIVILLIGE

De frivillige er en essentiel del af Livas ar-
bejde, og mødet med dem og det øvrige ci-
vilsamfund er et vigtigt element i deltagernes 
og beboernes behandling. 

Livas frivillige har vidt forskellige faglige bag-
grunde og varetager en lang række opgaver, 
der tager udgangspunkt i deres individuel-
le kompetencer. Eksempelvis i LivaCreations 
værksted, i jobcoaching, i forhold til lektie-
hjælp, i forbindelse med de sociale måltider, 
uvurderligt socialt samvær og ikke mindst i 
den anonyme rådgivning, hvor de frivillige 
sikrer, at man kan blive hørt og sat i forbin-

delse med socialfaglige kapaciteter, også i 
ydertimerne.

Livas frivillige gennemgår opkvalificeren-
de undervisning i målgruppens udfordringer 
samt i Livas værdier og metoder, før de sæt-
tes i kontakt med deltagergruppen. I 2020 
var der omkring 50 frivillige. En del af Li-
vas tidligere deltagere vender senere tilba-
ge til Liva som frivillige efter et gennemført 
rehabiliteringsforløb. 

Alle kompetencer er værdifulde, så hvis du vil 
være en del af holdet som frivillig, så kontakt 
os på mal@livarehab.dk.

En enkeltydelse er et engangsbeløb 
der ved ansøgning kan bevilliges af 
deltagerens bopælskommune, hvis det 
vurderes, at der er tale om en nødven
dig og uforudset udgift. Det kan for ek
sempel være tandlæge, briller, akutte 
medicinudgifter eller noget så lavprak
tisk som et nyt køleskab.
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Prostitutionsområdet og senfølger af incest 
og vold i nære relationer er ikke særligt godt 
belyst i den danske forskning, når vi sammen-
ligner os med vores nordiske naboer. Det er 
et problem. For jo mere viden vi har om mål-
gruppen, desto bedre kan vi støtte op.

Foreningen Liva blev blandt andet stiftet ud 
fra ønsket om en bedre og mere systematisk 
metodeudvikling indenfor det socialfaglige 
arbejde med vores målgruppe. Derfor ser vi 
det som en kerneopgave at indsamle og vi-
dereformidle erfaringer, metodik og viden til 
såvel offentligheden som til andre relevante 
aktører på området. 

Vi udarbejder evalueringer og rapporter, vi 
sidder i følgegrupper og tilbyder sparring 
og baggrundsviden til folk, der beskæfti-
ger sig med området, og vi skriver kronikker 
og debatindlæg om vores viden og metoder 
i forhold til skadevirkninger af prostitution, 
senfølger af incest, seksuelle overgreb og ne-
gative konsekvenser af vold. 

Derudover afholder vi temamøder, oplæg, 
fyr aftensarrangementer og konferencer for at 

kunne oplyse om Livas arbejdsmetoder. Vo-
res mål er at nedbryde tabuer, skabe større 
synlighed, bedre forståelse og i sidste ende 
forbedrede vilkår for målgruppen samt be-
lysning af et ellers underbelyst område med 
store mørketal.

I 2020 har Liva har derudover bidraget til i 
omegnen af 40 opgaver fra studerende på 
gymnasier, professionshøjskoler og universi-
tetet omhandlende vores område. Sammen 
med en række andre aktører, herunder en 
række fagforeninger og sociale NGO’er med 
fokus på udsatte børn og unges trivsel, har 
LivaRehab deltaget i et fælles arbejde for at 
sætte fokus på en stigende børnefattigdom, 
digitale overgreb samt på udsatte kvinders 
vilkår under corona. 

Vi har deltaget i eksterne evalueringer og fx 
bidraget til RUC’s forskningsprojekt om sex-
salg og bytte blandt unge. 

Vi vil udbrede kendskabet til omfanget af 
og årsagerne til skadevirkninger af prosti-
tution, vold og seksuelle overgreb og give 
løsningsmuligheder. 

VISO-LEVERANDØR

Liva er godkendt som VISO-leverandør på 
delområdet vold i nære relationer. Det bety-
der, at vi udbyder specialrådgivning og udred-
ning i de mest komplicerede og specialise-
rede sager inden for dette felt. I VISO-sager 
foregår arbejdet altid lokalt hos dem, opga-
ven handler om.  

VISO er den nationale Viden- og Specialrådgiv-
nings Organisation, som hører hjemme under 
Socialministeriet. VISO’s rådgivning er gratis 
og landsdækkende. Den skal bidrage til, at den 
specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor 
behovet er. Yderligere information kan fås på 
ena@livarehab.dk

Liva som videncenter

I sep. 2020 indtrådte rådgivningschef Elisa-
beth Nørgård Andreasen i LMSO’s bestyrelse. 
Det er en paraplyorganisation for socialfag-
lige, der arbejder med konsekvenserne af alle 
former for seksuelle overgreb. LMSO’s arbej-
de har i en årrække ligget i dvale, og valget 
af den nye bestyrelse er et skridt henimod at 
få sat gang i det vigtige arbejde igen. 

Formålet med foreningen er at bekæmpe 
seksuelle overgreb, aftabuisere overgreb og 
støtte forebyggelse og kvalitet i tilbuddene 
til målgruppen. Liva vurderer, at der er tale 
om en velfungerende bestyrelse, som har  
fokus på det vigtige formål og det gode sam-
arbejde i bestyrelsen.

LIVA I LANDSORGANISATIONEN MOD  
SEKSUELLE OVERGREB (LMSO)
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LivaCreation producerer håndlavede og  
bære dygtige designprodukter. LivaCreation 
drives af brugere og designere, og produkti-
onen varetages af LivaRehabs deltagere som 
et led i opkvalificerings-, praktik- og jobprøv-
ningsforløb. I LivaCreation arbejdes der med 
design, syning, produktion, bogføring, lager-
arbejde og marketing.

”Det var en kæmpe overvindelse at sætte 
sig ved den symaskine første gang, men nu 
tør jeg. Og det bliver jo megaflot, når det er 
færdigt”

Deltager hos LivaCreation

Deltagerne i LivaCreation har i de fleste til-
fælde stået uden for det ordinære arbejds-
marked i mange år. Vores vision er at opkva-
lificere dem fagligt, give dem noget at stå op 
til om morgenen, erfaring med at passe et 
arbejde og ikke mindst at styrke deres selv-
værd. LivaCreation bruger genbrugsmateria-
ler, når det er muligt. Flere af vores produkter 
er unika, og der kommer løbende nye designs 
til. 

Under corona-nedlukningen flyttede en stor 
del af LivaCreation over på de digitale me-
dier, hvor vi via Teams, YouTube-videoer og 
tilsendte aktivitetspakker holdt LivaCreation 
i gang. 

LivaCreation  
– LIVAS DESIGNVIRKSOMHED

DA METROENS SÆDER  
FIK NYT LIV

Da Københavns metro i 2017 skulle ompol-
stre togsæder, havde de pludseligt 300 me-
ter stof i overskud. I stedet for at kassere 
det valgte de at donere stof til blandt andre 
Liva Creation, der nu har givet det nyt liv som 
smukke puder og tæpper.  

Stor tak til Metroselskabet for at tænke på os 
– og på miljøet. 
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LivaShelter er et krisecenter med plads til 
20 kvinder og højst otte medfølgende børn. 
Krisecentret åbnede i 2019 og er godkendt 
som krisecenter efter servicelovens §109, og 
under opholdet ydes der støtte og omsorg til 
voldsudsatte kvinder og børn. 

LivaShelter støtter mennesker til at bryde 
ud af voldelige forhold og til at finde fod-
fæste og indre styrke på vejen ud af vold. Og 
vi forebygger vold i nære relationer ved at 
skabe oplysning om voldens dynamikker, og 
hvordan man kan imødegå dem. Vold fore-
kommer i mange former, og voldens dynamik-
ker er komplekse. 

”I dag lykkedes det for os at skubbe lidt til 
rammerne og skaffe både NemId og bankkon
to til en beboer, der ikke har opholdstilladel
se i Danmark. Hun har nu oplevet – for første 
gang i sit liv – at få udbetalt penge, og hun 
var helt oppe at køre af glæde. Hun beskriver 
det selv som en helt ny frihed og mulighed for 
at tage hånd om sig selv og sine børn.”

Medarbejder på LivaShelter
 
Hver gang vi i Liva møder en deltager eller 
beboer, der har levet med en voldelig part-
ner, bekræftes vi i voldens kompleksitet. Det 
kræver en enorm styrke at vende vold ryg-
gen, fordi vold i hjemmet oftest handler om 
mere end volden i sig selv. Kvinder, der lever 
i voldelige forhold, drømmer også om et godt 
familieliv og håber, at også denne gang var 
sidste gang. Hver gang vi møder voldsramte, 
bliver vi imponeret over deres mod. Ofte står 
de helt alene og kender kun det, de forlader; 
ikke det, de står over for at skulle skabe. De 
er i dyb krise og har et akut behov for sikker-
hed, støtte og omsorg. Det finder de hos os. 

Ved at træde ind på et krisecenter har kvin-
derne allerede taget et stort skridt på vejen 

mod et liv uden vold. Gennem alle årene i 
Liva har vi kendt voldens mekanismer, og vi 
har erfaringen og ekspertisen til at hjælpe 
kvinderne videre.

”En beboer kom hertil fordi både hende og 
hendes mand blev udsat for social kontrol og 
vold af hans familie. Nu er hun blevet bevidst 
om de rettigheder, som mandens familie prø
vede at skjule for hende. Hun har fået modet 
til at sige fra, og bakker sin mand op i også 
at sige fra. Nu er de klar til at finde et andet 
sted at bo, og hun er nu ved for første gang 
at søge arbejde.” 

Medarbejder på LivaShelter

I trygge rammer heles deltagerne og deres 
børn. Vi har en dagligdag og et liv sammen – 
selvom det kun er for en midlertidig periode. 
Det betyder, at vi vægter fællesskab som en 
fundamental værdi. Ambitionen har fra start 
været at skabe et dynamisk krisecenter med 
høj faglighed

I 2020 har LivaShelter haft flere tilsynsbe-
søg, såvel anmeldte som uanmeldte, og har 
modtaget høje udmærkelser for arbejdet og 
indsatsen. 

LivaShelter 
– LIVAS KRISECENTER
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ORANGERI

LivaShelter driver en lille 
nyttehave med planter og 
grøntsager i potter på kri-
secenterets terrasse. Her 
dyrker LivaShelters beboe-
re i fællesskab med medar-
bejdere blomster, frugter og 
urter. Udover at dyrke grønt 
og blomster til både eget og 
andres forbrug har LivaGrow 
tidligere blandt andet solgt 
chili- og tomatplanter. Ar-
bejdet med planter og grønt 
medvirker til at skabe ro og 
fællesskab som et led i støt-
ten til LivaShelters beboere. 
LivaGrow samarbejder med 
Skt. Hans Have omkring ind-
køb af økologiske planter.

”På Liva fandt jeg ro”  
”Vi unge har brug for tid og kontakt, da det giver ro og i sidste ende tryghed. Måske er det net
op den dag, hvor overskuddet er mere synligt, at man netop tør italesætte sorg eller utryghed 
efter hændelserne i huset Jeg lærte på LivaShelter, at der er brug for en mere opsøgende og 
forebyggende indsats fra personalets side, når der bor unge på krisecentret” 

Tidligere beboer på LivaShelter

Ordene kommer fra en ung kvinde, som flyttede fra Liva, hvor hun blandt andet arbejdede  
intenst med vredeshåndtering, til et behandlingssted. 

JEG HAR EN STEMME

Da jeg kom til Liva i sensommeren 2020, kom jeg med ødelagte vinger. Jeg havde mistet mig 
selv, og min fremtid så sort ud. Mit ophold har hjulpet mig til at hele, til at finde mig selv, til at 
finde ro og til at omfavne mine børn både fysisk og psykisk på en måde, som jeg aldrig har  
været i stand til tidligere.

Det tog mig 3 måneder at tage skridtet og ringe ind. Det er den bedste beslutning, jeg nogen-
sinde har taget i mit liv. At se mine børn, især min søn, udvikle sig så positivt under vores op-
hold gør, at hver gang jeg tvivler på, om jeg tog den rigtige beslutning, så kigger jeg på mine 
børn, og svaret er foran mig. JA! Se, hvor de stråler. Det er nok svar for mig. Det var hele kam-
pen værd. Og min fremtid står klar. Jeg har en stemme, jeg aldrig har kunnet bruge, men se mig 
nu stå her, stærkere end nogensinde før - med en stemme. Det kan jeg kun takke jer for. Fordi  
I kæmpede med mig, og viste mig mine rettigheder, og at jeg er mere værd. Til min kontaktper-
son; tak fordi du altid har stået ved min side og lyttet til mig, og lært mig om begrebet ”vilkår 
eller problem”. 

Tak til de øvrige medarbejdere på LivaShelter, fordi I har lært mig om aben og til højre med det. 
Redskaber, som jeg vil tage med videre. Og tak fordi I har hjulpet mig og guidet mig til den helt 
rigtig uddannelse for mig. 

Livakvinder: tak for at dele jeres historier, og tak fordi I lyttede til min. Mit ophold sammen med 
jer har været godt. Vi har været der for hinanden på en helt særlig måde, fordi vi forstår hinan-
den på et helt andet niveau, og fordi vi går den samme historie igennem. Jeg har skabt gode  
relationer og netværk. Vi er sammen om det her - og vi gør det til en større helhed sammen. 

Brug jeres stemme! Lad ingen nedbryde jer. I kan gøre det hver især, men sammen står vi stær-
kest. Råb højt. Det vi går igennem er ikke et tabu. 

Jeg må ærligt indrømme, at det har været svært for mig at skrive denne tale – har aldrig prø-
vet det før det med at skrive sine følelser og tanker ned på et stykke papir og læse det højt for 
andre. Men nu er mine vinger helet. Jeg er klar til at flyve videre og give mine drenge en bedre 
version af mig selv. Og en bedre fremtid for os.

Anonymiseret afskedstale fra en beboer på Livashelter

AL DEN JAZZ

I 2020 har Lars Møller, en verdens-
berømt jazzmusiker, undervist 
krisecenterets forældre og børn i 
musik og musikhistorie. Projektet 
havde stor succes og blev mulig-
gjort via Ole Kirk fondens bidrag. 
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COVID-19 har betydet nedlukning af fle-
re fysiske aktiviteter og har også reduceret 
væsentligt i salg af ydelser til kommunerne 
f.eks. LivaRehabs rådgivning, foredrags- og 
undervisningsvirksomhed samt supervision. 
Endelig har belægningen i krisecentret fra 
januar 2020 til marts 2020 ligget på gennem-
snitligt 65%. Dette skyldes en bestyrelses-
beslutning fra 2019 om ikke at åbne for alle 
pladser. 

Ovenstående til trods har Liva samlet i 2020 
haft 742 henvendelser fra såvel anonyme 
som navngivne personer. Dette er et bety-
delig højere tal end i 2019. Af dem har ca. 
300 modtaget længerevarende, tværfaglige 
forløb, og 140 har modtaget julehjælp. Trods 
udfordringerne har vi kunnet støttet men-
nesker fra alle fem regioner i landet og har 
markeret Liva som en social organisation, der 
kæmper for udsatte. Dette er blandt andet 
sket ved intensiverede psykologsamtaler, so-
cialrådgivning (afholdt digitalt eller udendørs) 
og Coronapakker i kreativitet for beboere og 
deltagere. 

I 2020 afsluttede Liva 6 VISO forløb og har 
igangsat yderligere 6 forløb, som fortsæt-
ter ind i 2021. Liva er den eneste godkend-
te VISO-specialist på området ”Vold i nære 
relationer.

MÅLGRUPPE

De mennesker, der henvender sig til Liva, har 
komplekse udfordringer, der begrænser deres 
muligheder for at leve et godt liv – psykisk, 
socialt og arbejdsmarkedsrettet. 

Der er tale om en socialt udsat målgruppe, 
som har massive problemer, der som oftest er 
en kombination af følgende:
• Skader fra vold og seksuelle overgreb.

• Psykiske problemer, eksempelvis traumer  
 eller psykiatriske diagnoser 
• Fysiske problemer, eksempelvis en kritisk  
 sundhedstilstand, der typisk er langt 
 dårligere end befolkningsgennemsnittets 
• Økonomiske problemer herunder proble- 
 mer med gæld
• Problemer med alkohol, hash, stofmisbrug  
 eller selvmedicinering
• Ensomhed, mangel på netværk og social  
 isolation 
• Hjemløshed

”Nogle gange gider jeg ikke det her. Sidde 
og snakke snakke snakke om mig selv med 
jer og med kommunen og alt det der. Jeg vil 
bare gemme mig og tænke på noget bedre. 
Andre gange kan jeg mærke, at det hjælper” 

Livadeltager

En stor del af målgruppen har kontakt til det 
offentlige system, men oplever at mangle en 
koordineret indsats, der kan give dem den 
nødvendige støtte. 

Derudover er emner som sexsalg, incest, vold 
og seksuelle overgreb præget voldsomt af 
stigma og tabuisering, hvilket gør, at mange 
føler stor skyld og skam. Det bevirker, at de 
først søger hjælp, når negative konsekvenser 
og senfølger er blevet voldsomt massive. 

Ballerup Kommune
Brøndby Kommune 
Egedal Kommune
Esbjerg Kommune 
Favrskov Kommune
Faxe Kommune 
Frederiksberg Kommune 
Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune 
Glostrup Kommune 
Greve Kommune 
Gribskov Kommune 

Guldborgsund Kommune 
Hedensted Kommune
Herning Kommune 
Holbæk Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hvidovre Kommune 
Ikast-Brande Kommune 
Ishøj Kommune 
Kalundborg Kommune 
Kolding Kommune 
Københavns Kommune 
Lolland Kommune 
Næstved Kommune 
Odense Kommune

Randers Kommune 
Ringsted Kommune 
Roskilde Kommune 
Rødovre Kommune 
Skive Kommune 
Slagelse Kommune 
Sorø Kommune 
Syddjurs Kommune 
Thisted Kommune 
Tårnby Kommune
Vesthimmerland Kommune 
Vordingborg Kommune 
Aarhus Kommune

Liva i tal
EKSEMPLER PÅ KOMMUNER, HVOR FOLK HENVENDER SIG

Aldersfordeling i procent af de 
indskrevne:
18-20 år  .............................................    6 

21-25 år  .............................................  12 

26-30 år  .............................................  13 

31-40 år  .............................................  16 

41-50 år  .............................................  13 

51-60 år  .............................................    7 

> 61 år  ................................................    2

Ikke oplyst  ........................................  32

Det er bekymrende, at over 
30% af alle dem, der har oplyst 
alder, er under 30 år.

I 2020 var LivaRehab i socialfaglig kontakt med 305 mennesker fra 33 kommuner beliggende 
i samtlige fem regioner. Det er primært kvinder, der henvender sig, men LivaRehab kontak-
tes også af mænd og transpersoner i alle aldersgrupper. De primære henvendelsesårsager er 
vold, seksuelle overgreb og psykiske problemer. Første kontakt til LivaRehab foregår primært 
telefonisk, men henvendelser via chatten er stigende.

• En ud af ti er uden bolig
• Fire ud af ti har spinkelt eller intet netværk  
 og familie
• Hver tredje har været udsat for seksuelle   
 overgreb før de fyldte 15 år
• Fire ud af ti opfatter sit psykiske helbred   
 som dårligt
• Hver tredje havde problemer med gæld 
• Over halvdelen har været udsat for vold
• Halvdelen er ikke i beskæftigelse
• Halvdelen har været udsat for vold fra en   
 partner eller en anden, de var i nær relation  
 til

LIVAREHAB I TAL

GENHENVENDELSER
I sommeren 2020, da landet så småt 
var ved at åbne sig igen efter den før-
ste Corona-nedlukning, havde 39 tidli-
gere deltagere kontaktet Liva med en 
opdatering på deres livssituation. Det 
bringer det samlede antal henvendelser 
op på 781. 



 30 31 

”I forstår det. Liva ved, hvad det handler 
om, så jeg behøver ikke engang færdiggø
re min sætning. Alle andre steder siger de 
bare ja, ja, ja. De forstår ikke skaderne af 
prostitution”.  

Livadeltager

LIVASHELTER I  
TAL I 2020

LivaShelter fik i 2020 187 henvendelser og 
havde samlet set 49 kvinder og 28 børn 
indskrevet. Halvdelen med København som 
hjemstedskommune, og den anden halv-
del kom fra en af 18 kommuner fordelt 
på tre regioner – Hovedstaden, Sjælland 
og Syddanmark. 31 beboere havde dansk 
statsborgerskab. 

Halvdelen af beboerne var unge kvinder i 
alderen 18 til 30 år. Det er bekymrende, at 
så mange unge kvinder har været udsat for 
vold og søger ly. På indskrivningstidspunktet 
havde 13 beboere arbejde, 4 var på SU, 13 
på kontanthjælp og 4 modtog sygedagpen-
ge. Her var det krisecentrets opgave at skabe 

muligheder for at de kunne bevare tilknytnin-
gen til deres arbejdsplads og uddannelses-
steder med mindst muligt sygedage.

Partnervold er den største årsag til, at man 
henvender sig til krisecenteret LivaShelter. I 
ni ud af ti tilfælde havde volden varet mere 
end et år. Og i mere end halvdelen af bebo-
ernes tilfælde var der tale om andet, tredje 
eller fjerde krisecenterophold. En tredjedel af 
beboerne henvendte sig selv, de øvrige var 
henvist via politi, kommune eller øvrige so-
ciale myndigheder. 

Visioner for det  
kommende år
I det kommende år skal vi tilbage til Livas kerneopgaver: 
kompetent tværfaglig støtte på deltagernes egne betin-
gelser; krisecenterpladser med fokus på at give beboerne 
mere end bare en seng samt deling af Livas specialisere-
de viden og metodeudvikling med såvel samarbejdspart-
nere som presse, forskere og myndighedspersoner. 

Når landet igen åbner op efter corona-nedlukningen 
ved vi, at der venter et stort socialt oprydningsarbejde, 
fordi en stor del af vores målgruppe er negativt præget 
af at have levet i undtagelsestilstand. Isolation – med 
eller uden en voldelig partner eller omsorgskrævende 
børn – medvirker til yderligere og forstærkede traumer 
og udsathed. Samt kan der forventes forlængede for-
længet rehabiliteringsforløb og enkelte er måske lige-
frem slået tilbage til start.

Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø og indre såvel som 
ydre stabilitet – det skylder vi både os selv, men også 
de mange mennesker, der dagligt henvender sig til Liva 
for at få støtte. Derfor er det vigtigt at have fokus på 
bæredygtighed og forankring i alle vores afdelinger. 
Sociale investeringer både nytter og er fuldkommen 
nødvendige for sammenhængskraften i samfundet. 

Derfor er det essentielt, at Liva fortsat er en opmærk-
som og velargumenteret stemme for de mange, der 
ikke bliver hørt. Disse mennesker skal tages alvorligt, 
og vi skal kæmpe for, at de får bedst mulige vilkår til  
at komme tilbage på fode. 

Eksempler på årsager til at søge støtte 
hos Liva:
• 103 af indskrevne har været udsat  
 for incest og seksuelle overgreb i  
 barndommen 
• 37 er udfordret af negative konse-  
 kvenser af salg af seksuelle ydelser
• Over 40 har udfordringer pga. salg  
 og bytte af sex
• 119 er mærket efter vold i nære   
 relationer
• 58 personer søgte hjælp i forbind-
 else med voldtægt 

”Er du gal, hvor er der mange af os, der har 
været voldtaget, spyttet på og skammet ud. 
Men der er nok ikke så mange af os, der taler 
om det. Det vil jeg nu”.  

Livadeltager 

Aldersfordeling 
i procent:

18-20 år ..........................   8

21-25 år  .......................   17

26-30 år  ......................  25

31-40 år .......................  22

41-50 år  .......................  12

51-60 år  .......................     8

Aldersfordeling  
børn i procent:

0-4 år  ................................... 63

5-8 år  ................................... 20

9-12 år  ............................... 11

13-16 år  ...........................       1

Mangler  

fødselsdato ..................       1

Voldstyper  
i procent:

Fysisk  ..................................   74

Psykisk .............................   95

Seksuel ............................   12

Materiel  ..........................   26

Økonomisk ...................  42

Voldens varighed  
i procent:

Under 1 år .......................    6

1-2 år  ....................................  17

2-3 år  ...................................     9

3-4 år  ..................................   12

4-5 år  ..................................   20

5-10 år  ...............................  17

Over 10 år  ...................   12

• At sikre og bevare det gode  
arbejdsmiljø

• At udvikle bedre  rekrutte-
rings- og fastholdelsesstrategier

• At tilbyde flere medarbejdere 
certificering i risikovurdering af 
Livabrugerens situation samt et 
diplommodul i Livametoder 

• At forebygge bytte og salg af 
sex blandt unge

• At rådgive og tilbyde tvær-
faglig behandling til endnu flere 
mennesker med skader af pro-
stitution, incest og overgreb

• At støtte den enkelte, så de 
kommer ud af voldens spiral 

• At have stor fokus på børn, 
der kommer fra voldsramte 
familier

• Ambulant voldsrådgivning 
som skal styrkes bl.a. via VISO 
forløbene

LIVAS  
PEJLEMÆRKER 
FOR 2021

TRINE TRÆDER ET SKRIDT TILBAGE

I slutningen af 2020 trak Trine Grünberger sig 
tilbage fra Livas daglige drift. Der bliver hel-
digvis ikke tale om et farvel til Trine, der kort 
efter foreningens stiftelse blev Livas allerfør-
ste medlem. Trine fortsætter i organisationen 
i en mere tilbagetrukket rolle med opgaver, 
der relaterer sig til organisationsudvikling.

”Jeg er glad for at kunne overdrage en  
velfungerende organisation og et krisecenter 
med meget høje bedømmelser fra Socialtil
synet. Fremover vil jeg bidrage til Livas fort
satte organisationsudvikling og forankring”

Trine Grünberger
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GIV UDSATTE MENNESKER EN STEMME

STØT LIVA
BLIV MEDLEM

ET MEDLEMSKAB KOSTER 100 KRONER OM ÅRET

* 75 KRONER FOR STUDERENDE OG ARBEJDSLØSE

LIVAREHAB.DK/STOET

STØT VIA MOBILPAY: 

54 35 32

STØT VIA NETBANK:

ARBEJDERNES LANDSBANK

REG.NR. 5321 OG KONTONUMMER 03566554

YOUTUBE:
LIVAFORENING

INSTAGRAM:
LIVAFORENING

FACEBOOK:
LIVA – FORENING MOD  

SKADESVIRKNINGER AF PROSTITUTION

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER


