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ÅRSBERE TNING 2021

FORORD

For bestyrelsen har 2021 været
et godt og produktivt år

Kære læser
Hvorfor ender mennesker i udsathed? Det
spørgsmål får Liva med jævne mellemrum. Skyldes det dovenskab, forkerte livsvalg eller uansvarlighed? Til det kan vi kun svare nej, nej og
nej! Det skyldes urimelige vilkår – i barndommen, i ungdommen, i parforholdet eller i mødet
med myndighederne.
I Liva møder vi mennesker, som har været udsat for overgreb og svigt. De er psykisk sårbare
og kæmper ofte med et dårligt helbred. Det er
mennesker, som aldrig har fået den støtte, de
behøver for at bryde en ond cirkel og komme
videre med en uddannelse, på arbejdsmarkedet
eller noget tredje. Det er mennesker, som hele
livet har oplevet at myndighederne har mødt
dem med urimelige krav. Det er mennesker i
knæ, i usikkerhed og i fattigdom.
Fattigdom er ikke en diagnose. Men den holder mennesker og familier fast i udsathed. Hvis
du dagligt bekymrer dig om, hvor det næste
måltid skal komme fra, eller hvordan du beta-
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ler huslejen, så har du ikke overskud til at bryde
ud af nogen ond cirkel – at søge hjælp, påbegynde en uddannelse eller finde et arbejde.
Derfor må en effektiv og ansvarlig social indsats starte og slutte med, at vi sikrer, at fattigdom og sårbarhed ikke forhindrer mennesker i
at få et bedre liv med flere muligheder og mere
selvbestemmelse.
Det arbejder Liva for hver dag – et arbejde, du
kan læse mere om her i årsberetningen 2021.
Liva vil sikre, at stemmerne fra de allermest udsatte bliver hørt og at dem, der kan handle på
det, hører hvad stemmerne siger.
God læselyst.

Ordførende direktør
Flora Ghosh

I bestyrelsesarbejdet har vi haft fokus på at
konsolidere organisationen og videreudvikle og
styrke arbejdsmiljøet efter de forandringer, der
fandt sted i forbindelse med generalforsamlingen i 2020.
Således har vi styrket organisationens faglighed ved at certificere medarbejdere med en
socialfaglig baggrund i risikovurdering. Endvidere har 19 ansatte gennemført en specialudviklet diplomuddannelse på Professionshøjskolen,
hvilket har styrket organisationens fælles værdigrundlag og metodeanvendelse.
Medarbejdertilfredshed og -trivsel, rekruttering og fastholdelse vil fortsat have en høj prioritet i bestyrelsesarbejdet.
Vi er stolte af at være VISO-godkendt på området vold i nære relationer, hvilket betyder, at
vi er i stand til at tilbyde specialrådgivning og
udredning i de mest komplicerede specialsager.

Vi er også stolte af at være skrevet ind i Socialog Ældreministeriets Handlingsplan til styrket
indsats til voksne med senfølger efter seksuelle
overgreb i barndommen og ungdommen.
Det er også med stor glæde, at vi kan fremhæve, at vi endelig har taget de indledende
skridt i forhold til at åbne et krisecenter for unge
i Jylland.
Vi er nået et godt stykke videre, vi har fortsat
et stort arbejde foran os, så vi beholder arbejdstøjet på og sætter alle kræfter ind på at sikre,
at udsatte mennesker med komplekse problemer ikke føler sig afvist, når de søger hjælp hos
regioner, kommuner og organisationer over hele
landet.
Bestyrelsen, april 2021

OM BE ST YRELSEN

Livas bestyrelse er valgt af
medlemmerne på en årlig
generalforsamling og er
øverste myndighed.

Bestyrelsen 2021:
Forperson: Trine Hørdum Grünberger
Næstforperson: Ulla Lykke Koch
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Lindberg Husum
Rikke Katrine Rose Larsen
Yong Sun Charlotte Gullach
Liliana Bjørgstein
Christian Jesper Brandt Pedersen
Maja Wollf Albrechtsen
(medarbejderrepræsentant)
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Livas indtægter og udgifter 2021

Foreningen Liva

2%

5% 0%

Indtægter

11%

Medlemskontigenter
Indtægter krisecenter
§18 midler
Socialstyrelsenspulje
Fonde og private bidrag
Viso og borgerforløb og salg fra
LivaCreation
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■
■
■
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■
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■
■
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■
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Vi hjælper og støtter kvinder, mænd og transpersoner med at håndtere skadevirkninger efter
sexsalg, vold og seksuelle overgreb.
Vi arbejder anerkendende med en empowerment-baseret tilgang til det socialfaglige arbejde. Således har vi ligeværdige samtaler, anerkendende møder, en respektfuld og solidarisk
adfærd og en helhedsorienteret og tværfaglig
tilgang, hvor den enkelte vælger tempo og løsninger. Vi bruger fx de følgende aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

7%
8%

Liva blev stiftet i 2009 og driver i 2021 tre ambulante rådgivnings- og behandlingscentre; LivaRehab, et krisecenter; LivaShelter og designvirksomheden LivaCreation. Liva er en almennyttig,
frivillig forening, der siden 2016 er registreret
som en socialøkonomisk virksomhed (RSV) med
et sygdomsbekæmpende, socialt og velgørende
sigte.

LivaRehabs udgifter
LivaShelters udgifter
Administration
Afskrivninger

• Bisidderordning
• Individuelle samtaler og gruppesamtaler
med psykolog og psykiater
• Traumebearbejdning
• Nada-behandling
• Fysisk udfoldelse som fx yoga
• Netværksdannende arrangementer som fx
sociale måltider
• Beskæftigelsesfremmende forløb i
LivaCreation
• Undervisningsforløb og studievejledning
• Jobcoaching
• Kunst og kreativitet
• Koordinering af indsatser i samarbejde med
kommuner og andre myndigheder
• Botilbud til voldsudsatte kvinder og deres
børn
• Efterværn
• Julehjælp

Anonym rådgivning
Chatrådgivning
Socialrådgivning
Økonomirådgivning
Børne- og familierådgivning
Forandringsarbejde og arbejde mod
chanceulighed

VISO-leverandør
Liva er godkendt som VISO-leverandør på delområdet vold i nære relationer. Det betyder, at vi
er kvalificeret til at udbyde specialrådgivning og
udredning i de mest komplicerede og specialiserede sager inden for feltet.
Den nationale Viden- og Specialrådgivnings
Organisation (VISO) hører hjemme under So-

cialministeriet. VISO’s rådgivning er gratis og
landsdækkende og skal bidrage til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.
I 2021 har Liva genvundet området vold i nære
relationer for de næste frem år.
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Opkvalificering af ansatte
Tolv af Livas ansatte har i 2021 gennemført et
uddannelsesforløb i SARA:SV version 3 - Spousal
Assault Risk Assessment. Det er et risikovurderingsværktøj, der bruges til at vurdere voldens
alvorsgrad, og hvordan der skabes mere tryghed
for dem, der er ramt af volden.

19 ansatte har påbegyndt en specialudviklet diplomuddannelse
på professionshøjskolen i København, hvilket styrker organisationens fælles værdigrundlag og
metodeanvendelse.

»Med uddannelsen har vi fået et fælles ståsted, som gør
os stærkere som fortalere for deltagere og beboere i Liva,
så vi bedre kan hjælpe dem«
- Jesper, socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant i Liva

Hvem bruger Liva?
Liva er landsdækkende

Find Liva

I 2021 har Liva haft 810 henvendelser
fra såvel anonyme som navngivne personer
fra alle 5 regioner.

Liva er landsdækkende. Vi har tre behandlingscentre, som er ligger i København, Vordingborg
og Aarhus, et krisecenter i København og et
krisecenter for unge i Aarhus.

Ca. 25 % af har oplyst at de er under 30 år.
LivaRehab: Hovedstaden,
Lergravsvej 63, 3. sal, 2300 København S.
LivaRehab: Sydsjælland,
c/o Brænderigaarden, Algade 104,
4760 Vordingborg.
LivaRehab: Midtjylland,
Sønder Allé 6, 2., 8000 Aarhus C.
LivaShelter er et kvindekrisecenter med
hemmelig adresse i hovedstadsområdet
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De mennesker, der henvender sig i Liva, har komplekse udfordringer, der begrænser deres muligheder og kvaliteten af deres tilværelse. De er
udsatte og sårbare, og deres udfordringer kan fx
handle om:

»Jeg fandt min indre styrke. Den var
der i forvejen, men den var gemt
godt væk«
- Anonym beboer i LivaShelter

• Følger af partnervold
• Følger af vold udøvet af kunder eller
alfonser
• Senfølger af incest og/eller seksuelle
overgreb i barndom og ungdom
• Psykiske udfordringer, som traumer og/
eller psykiatriske diagnoser
• Kognitive udfordringer
• Somatiske lidelser
• Økonomiske udfordringer
• Forskellige former for afhængighed
og selvmedicinering
• Ensomhed og manglende relationer
og netværk
• Hjemløshed
• m.m.

Størstedelen af mennesker, der kommer til Liva,
har allerede kontakt til det offentlige system.
Desværre savner mange en helhedsorienteret og
koordineret indsats, der er en forudsætning for,
at de kan komme videre i livet.
Følger af sexsalg, incest, seksuelle overgreb og
vold er stadig tabubelagte, og dem der rammes, bliver stigmatiserede af samfundet, og de
får følelser af skyld og skam, som bliver endnu en forhindring i kampen om at bryde ud af
problemerne.
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Børnene i krisecenret
Liva har ansat en særlig børnefaglig medarbejder i krisecentret, som har
fokus på børnenes trivsel. Vi skaber rammer, der gør, at børnene føler sig
trygge, så de udfolder sig socialt og kreativt. Vi laver mad, tager i biografen
og Tivoli og fejrer fødselsdag og helligdage.

Livas krisecenter
LivaShelter er Livas krisecenter med plads til
20 kvinder og deres børn. Krisecentret åbnede i
2018 og er godkendt efter Servicelovens §109.
Under et ophold hjælper vi voldsudsatte kvinder
og børn til at bryde ud af voldelige relationer. Vi
giver dem mod og styrke til at komme videre og
finde fodfæste i det nye.

Hver gang vi møder en beboer, der har oplevet
en voldelig partner, går det op for os, hvor kompleks vold er. Vold i nære relationer handler om
langt mere end selve volden, og det forudsætter
en enorm vilje, at turde indse, hvordan problemerne hænger sammen, og turde ændre på de
forhold, der betinger volden.

Liva tilbyder en struktureret hverdag i trygge
rammer, så kvinder og børn får ro til at komme
ovenpå igen. Vi skaber et solidt fællesskab og en
høj faglighed, som omslutter beboerne.

Kvinder, der lever i voldelige relationer, drømmer
også om et godt familieliv. I Liva bliver vi igen og
igen imponeret over kvindernes mod og styrke.
De står ofte alene og kender kun til det, de forsøger at forlade. De er i dyb krise og har et akut
behov for sikkerhed, støtte og omsorg.

Vi forebygger vold i nære relationer ved at udvikle og formidle viden om voldens dynamikker og
give værktøjer til at undgå volden.

I 2022 åbnes der en afdeling med 10 pladser i
Midtjylland.

»Jeg kom på krisecenter i Liva, fordi min partner var både fysisk og psykisk voldelig over for mig. Vi har et barn sammen. Og at se, at mit lille barn bliver udsat for
vold, blev for meget. I de otte måneder, jeg boede på krisecentret, følte jeg mig
tryg fordi, der hele tiden var søde ansatte til stede. Jeg gjorde meget brug af den
psykologhjælp, jeg fik tilbudt, og her lærte jeg mig selv bedre at kende. Jeg lærte
at stå fast og sige fra og at være mindre bekymret«

»Liva er de første, der har spurgt mig, hvordan jeg har
det. De er de første, der har hørt min historie«
- 12-årigt anonymt barn i LivaShelter

»Jeg har fået hjælp til at få en tættere relation til min mor. Hjælp til at
sætte ord på de svære oplevelser«
- 13-årigt anonymt barn i LivaShelter

- Anonym beboer i LivaShelter
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Interview med børnefaglig med
arbejder: Børn bryder for første
gang familiens tavshed

»Vold er aldrig børnenes ansvar.
De har brug for at kunne læne sig op ad nogle
professionelle fagpersoner. Det er os«
- Mette, børnefagligmedarbejder i Liva

Børnene i LivaShelter befinder sig i en sårbar situation, og det stiller høje krav til os som fagpersoner. Børn, som har levet med vold, set vold
hos forældre, er særligt sårbare. Børn kan være
opfyldt af en dyb angst og have levet i en længere periode i konstant alarmberedskab. Det, at
de ikke har haft et trygt miljø at udvikle sig i, kan
give dem alvorlige og langvarige skader. Børn,
som er vidner til vold i nære relationer, udviser
ofte de samme tegn på skader og traumer, som
hvis de selv havde været udsat for vold. Børnenes fortællinger indeholder beskrivelser med direkte manipulation, misrøgt, kritik og ydmygelse,
trusler og vidneberetninger.
I mit daglige socialt arbejde med LivaShelters
indskrevne børn, har vi særligt fokus på børnesamtalen, fordi vi ved, at det kan have afgøren-
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de betydning for barnets udvikling og trivsel at
få talt om og bearbejdet volden. De samtaler, vi
fører med barnet i forskellige faser, har det overordnede formål at være omsorgsgivende og udviklingsstøttende. I samtalerne bestræber vi os
på at give barnet information om, hvorfor det er
her, dets rettigheder som barn og hvad der skal
ske, og vi støtter barnet i at fortælle sin historie.
Mødet er også for mange børn bruddet med
tavsheden og den hemmelighed, barnet har
båret på i lang tid. Ofte er jeg som børnefaglig
medarbejder den første, barnet fortæller sin historie til. Jeg bekræfter barnet i, at det, det har
oplevet og set, er rigtigt, og barnet får hjælp til
at sætte ord på dets situation og oplevelser. I
arbejdet med børn, der har levet med vold i familien, kan opgaven om at beskytte barnet mod
yderligere belastning være særlig vigtig. I samta-

len kan der komme oplysninger frem, som jeg må
dele med andre, og derfor fortæller jeg barnet
i størst muligt omfang, hvordan de oplysninger,
der kommer frem, kan blive brugt. Vi må finde en
balance, hvor vi både lytter til barnet og medtænker vores generelle viden, som vi omsætter
i forhold til det enkelte barns situation. Vi må
forvalte den information, vi får, med respekt for
det enkelte barns integritet og med fokus på den
rolle og magt, vi har som fagperson.
Børnene kan opleve, at afmagten er så stor, at
de bliver fuldstændig passiviseret og ofte har accepteret volden, som de har været udsat for eller
overværet.

se af sig selv som mindreværdige og går rundt
med en skyldfølelse. De oplever, at deres veje
har været lukket for dem, og mange af dem har
tabt energien. Følelsen af, at de ikke har kunne
finde nogle udveje, har været med til at fastholde dem i en afmagtsituation. De kan internalisere disse opfattelser i sådan grad, at det har
ført til afmagtsreaktioner og afmagtshandlinger. Dette kommer ofte til udtryk
i fysiske, somatiske, psykiske
og adfærdsmæssige reaktioner, hvilket er barnets største
udfordring som konsekvens af
vold mod deres mødre.

Jeg oplever i mit arbejde, at børn, som har levet
med vold i nære relationer, ofte har en opfattel-
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LivaShelter i tal
I 2021 modtog vi 281 henvendelser fordelt på
266 personer fra alle fem regioner. Til sammenligning fik vi 187 henvendelser i 2020.
250 henvendelser var per telefon. 171 ønskede
at komme på kvindekrisecenter og 30 ønskede
rådgivning. Der var 33 forskellige nationaliteter.
51 kvinder og 37 børn blev indskrevet på Liva
Shelter i 2021. 30 af dem havde dansk statsborgerskab. Godt 55 procent af beboerne var mellem 18 og 30 år.

På indskrivningstidspunktet havde 13 beboere arbejde, ni var på SU, 11 på kontanthjælp
og tre modtog dagpenge og sygedagpenge.
Seks kvinder havde ingen indtægter. Tre beboere havde ingen uddannelse, og 15 havde en
grundskoleeksamen.
Partnervold er den største årsag til, at kvinder
henvender sig til LivaShelter. I knap 95 procent
af tilfældene har volden stået på i mere end et
år. Kun syv af de 51 indskrevne kvinder oplyste,
at volden havde varet under et år. 43 kvinder var
udsat for vold af deres nuværende eller tidligere
partner.

»Jeg har masser af issues. Barndom, ekskærester, traumer.
Det hele. Men jeg har efterhånden lært at begynde med de små
ting og så arbejde mig hen imod det, som er virkelig svært«
- Anonym deltager i LivaRebah

»Jeg sidder med en følelse af, at I ser mig i Liva.
Det er ikke altid, I forstår mig, men I forsøger«
- Anonym deltager i LivaRebah

Ambulant rådgivning
og behandling
I 2021 har Liva tre ambulante rådgivnings- og
behandlingscentre, som vi kalder LivaRehab. Brugere får rådgivning af enten en socialrådgiver,
psykolog, psykiater, ungevejleder, økonomirådgiver eller en jobcoach. Via telefon, e-mail og
digital chat kommer brugere først i kontakt med
Livas socialrådgivere, der vurderer, hvilken form
for behandling, der er brug for.
Herefter er socialfaglige medarbejdere på brugernes forløb og ansvarlig for at gennemføre
visiterede samtaler og sikre, at deltagerne mod-
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tager alle relevante tilbud hos Liva eller hos eksterne samarbejdspartnere.
Et forløb er forskelligt alt efter brugerens behov
– der kan fx være behov for en mentorstøtte i
forhold til kontakten til et jobcenter eller til økonomisk rådgivning hos en af Livas mange samarbejdspartnere. Uanset forløbet er formålet med
rådgivningen og behandlingen, at sætte borgeren i stand til at genfinde kontrollen, bryde ud af
udfordringerne og blive i stand til eksempelvis at
begynde en uddannelse eller et job.
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Exit Prostitution

Julehjælp

I samarbejde med Københavns og Aarhus Kommune er Liva med i det satspuljestøttede projekt;
Exit Prostitution. Projektets formål er at støtte
mænd og kvinder, der ønsker at forlade prostitution, og at forbedre livssituationen for mænd og
kvinder, der fortsat er i prostitution.
Mere end 50 deltagere har i 2021 gennemgået
et gruppe- eller individuelt forløb med fokus på
beskæftigelse.

Mere end halvdelen oplever at være blevet bedre til at sætte grænser og til at bearbejde
negative oplevelser forbundet med salg af
sex, vold og seksuelle overgreb.

I 2021 er der blevet uddelt julelegater til 113 voksne og 118 børn. Størstedelen
lever af en overførselsindkomst. Omkring en fjerdedel får kontanthjælp og 14 er
i ressourceforløb, men også modtagere af sygedagpenge, integrationsydelse,
dagpenge og sygedagpenge er repræsenteret.

Liva har fokus på den del af målgruppen, der har svært ved at gennemføre
et forløb. Vi forsøger at motivere dem
gennem en række arrangementer som
sociale måltider, caféarrangementer og
NADA-behandlinger.

I 2021 gennemførte fire ud af fem deltagere i
København hele forløbet. Syv ud af ti oplever, at
forløbet har understøttet dem i ikke at falde tilbage i sexsalg.

SOCIALE MÅLTIDER
Fællesmåltiderne bryder isolation og ensomhed. Liva har tidligere haft succes med ugentlige fællesspisninger, hvor unge deltagere og frivillige laver mad og spiser sammen. Målet er at bringe udsatte
mennesker ud af isolationen og ind i fællesskaber gennem madlavning og samspisning, blandt andet
på kvindernes internationale kampdag, til jul, og i hverdagen.

NADA

»Julen er et af de steder, hvor uligheden, os børnefamilier
imellem, slår allerhårdest igennem. Her er intet filter. Børn
betaler ved kasse et, når de kommer tilbage i en skoleklasse,
der stadig overdoser på gaveræs og dyre oplevelser«
- Modtager af julehjælp fra Liva

LivaRehab tilbyder deltagere og beboere forløb hos flere certificerede NADA-behandlere som supplement til Livas behandlingstilbud. NADA er en recovery-metode, hvor man ved en særlig form
for øreakupunktur kan påvirke kroppen på en måde, der medvirker til at sænke stressniveaue og
angstsymptomer.

YOGA
Yoga i LivaRehab bidrager til, at deltagerne kan finde ro og balance. Yoga er med til at skabe et frirum,
hvor man finder ro og fordybelse. Yoga kan reducere stress, angst og depression, og det er et værdifuldt supplement til en socialfagligt forløb.
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En sammensat gruppe
af brugere
Interview med Thea, psykolog i Liva
Skulle man være en smule firkantet, kunne man
sige, at den største udfordring for vores deltagere er deres omsorgs- eller opvækstmiljø, der ofte
har været præget af forskellige former for svigt.
Mere nuanceret kan man sige, at traumatiske
oplevelser i barndommen ofte får stor betydning
for den psykiske udvikling.
Opvækstmiljøet har en markant betydning for,
hvordan man senere fortolker og forstår sociale situationer, og hvordan man reagerer på dem.
Det kan give store sociale og psykiske udfordringer. Der kan også være tale om medfødte og iboende sårbarheder, der kommer til udtryk i mødet
med et særligt miljø.
De, der kommer i LivaRehab, er ikke nogen
homogen gruppe. Dog har de det til fælles, at
de alle er udsatte. Flere oplever at stå uden for
fællesskaber, hvilket kan ledsages af sociale udfordringer og fysiske og psykiske helbredsproblemer. Flere oplever også at blive afvist i andre
rådgivning- og behandlingssystemer, da deres
historik eller samlede symptombillede er for
komplekst til, at det kan passe ind i de gængse
systemer.
Livas værdier i forhold til at være anerkendende
og arbejde med empowerment er med i tilgangen til den enkelte. Uanset problemstilling og
historik er jeg anerkendende og ydmyg i mødet
med deltagere. Jeg lægger vægt på at forstå den
enkeltes handlinger, strategier og valg uden at
dømme.
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Ønsket er at møde deltagerene fordomsfrit og
åbent for at reducere modstand mod at skulle
tale med en psykolog. Jeg er opmærksom på at
tænke empowerment ind i samtalerne, således
at deltagerene igennem samtalerne får bedre
mulighed for at få kontrol over eget liv – også
i samtalerne. Dagsorden og forløb planlægges
med deltagerene – det skal være relevant og
meningsfyldt for lige netop dem. Jeg holder fokus på styrkerne og ressourcerne samtidig med,
at der er plads til at italesætte det, der ikke fungerer, er svært eller som deltagerene ønsker skal
være anderledes.
Jeg ser ofte en udvikling henimod at kunne
ændre uhensigtsmæssige strategier, at udvide
handle-muligheder, mere selvbestemmelse, større kontrol over eget liv, større opmærksomhed
på egne behov og hvordan disse opfyldes, en
opmærksomhed på hvordan fortiden har påvirket
nutiden, hvor negative tanker/stemmer kommer
fra og en større indsigt i, hvordan man selv er
ansvarlig for eget liv.
I LivaRehab er der stort fokus på tværfagligt
samarbejde for at hjælpe den enkelte deltager
bedst muligt. Derfor drøftes igangværende sager på sagskonferencer samt til supervision, hvor
andre fagprofessioner indgår og kan hjælpe med
andre vigtige perspektiver ud over det psykologfaglige. Vi er også opmærksomme på, at der er
flere fagligheder tilknyttet hver enkelt, således
at hele deltagerens levede liv og systemer rundt
om deltagere mm. kan tages i betragtning og
inddrages i den enkeltes udviklingsproces.

LivaRehab i tal
I 2021 var der 529 henvendelser til LivaRehab
og 113 af dem modtog julehjælp udover råd og
vejledning. Af disse har 77 oplyst bopælsregion
og alle fem regioner er repræsenteret i henvendelsesstatistikken. De fleste henvendte sig telefonisk og via chatrådgivning.
109 af dem har haft udfordringer pga. sexsalg
og/eller med bytte-sex. 39 pga. voldtægt, 67 for
vold. 223 har angivet en aldersgruppe. 8 af dem
er under 15 år, og 183 af dem er mellem 15 og
30 år. 103 er mellem 19 og 24 år.

Ser vi på årsagerne til, at et menneske kontakter
Liva, er incest og seksuelle overgreb den største
årsag, men også vold, psykisk sårbarhed og økonomiske problemer fylder meget. Blandt de helt
unge er gråzoneprostitution en væsentlig årsag.
Efter afsluttet forløb hos Liva oplyser deltagerne,
at deres økonomiske situation er forbedret, at de
er mindre ensomme og har fået et bedre netværk, at de ikke længere udsættes for vold, at de
enten har forladt prostitution eller er i det i mindre grad, og at deres stofbrug er blevet mindre.

66 ud af 70 mener, at det var et godt forløb hos
LivaRehab. Omkring halvdelen af de indskrevne
deltagere var under 40 år og en ud af fire var under 25 år.
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»Liva tager mig alvorligt og har styr på,
hvornår jeg skal skubbes lidt og, hvornår jeg skal have ro til at få det bedre.
Jeg ved at jeg bare kan ringe og så er
Liva der, også efter, jeg har afsluttet
mit behandlingsforløb«

LIVAUNG

- Anonym transperson

»En dag stod jeg så der, og kunne ikke betale
huslejen – jeg var både afhængig af stoffer og
alkohol. Så jeg tænkte, hvorfor skal jeg tage et
lortejob på en bodega i Husum til 120 kr. i timen,
når jeg kan få 3000 kr. for en sugar date«
- Anonym ung kvinde

Det lettere at have
sex, selvom lysten
ikke var der
En bruger og frivillig rådgiver i Livas
gruppechat fortæller:
Der er mange, der har haft sex, hvor de så efterfølgende har fortrudt det. Men hvad er der at
være ked af? De var jo selv med på den og lod
det ske.

Sex i bytte for smøger
og mærkevarer
En stadig større andel af dem, der henvender sig
til Liva, er under 30 år. Det er en bekymrende udvikling, som kalder på en særlig indsats. Derfor
har Liva siden 2014 haft projekter, der er målrettet unge, herunder projektet: LivaUnge – ikke til
salg og bytte.
Projektet er målrettet unge, der sælger seksuelle
ydelser for gaver, penge, et sted at overnatte eller opmærksomhed – populært kaldet sugardating. I Liva kalder vi det, gråzoneprostitution.
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Vi møder unge, der har været udsat for seksuelle
overgreb og grooming og som risikerer alvorlige
skadevirkninger og negative konsekvenser af en
gråzoneprostitution, der ofte er en utilsigtet indgang til langt større problemer.
Som et led i projektet, har Liva oprette en gruppechat, hvor unge taler med hinanden. Rådgiverne i chatten er selv brugere og frivillige og fungerer også som foredragsholdere på projektet.

Jeg genkender situationen og de følelser, som
mange beskriver, de står tilbage med efter at
have haft sex, de egentlig ikke havde lyst til. Som
teenager havde jeg svært ved at mærke mig selv,
men tænkte, at det er normalt, når man er ung.
Jeg var bange for at ødelægge den gode stemning og frygtede, at der ville opstå en akavet
situation. Så var det lettere at have sex, selvom
lysten ikke var der.
Bagefter, når jeg er alene, overvældes jeg af
ubehagelige følelser – så går det op for mig, at
der er langt mere på spil end blot sex. Når tomhedsfølelsen rammer, er det udtryk for, at jeg har
svigtet mig selv.
I behandling bliver udfordringen så at lære at
lytte til kroppen – det handler ikke kun om at
sige fra - det handler om at mærke sig selv; hvad
har du lyst til og hvad har du ikke lyst til og så
handle ud fra det.
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OM LIVA

LivaCreation
LivaCreation er Livas designvirksomhed, hvor vi tilrettelægger aktiviteter, som en
del af deltagernes og beboernes behandlingsforløb. De producerer bæredygtige
interiørprodukter, som sælges via vores hjemmeside og butikker, som vi samarbejder med. LivaCreation findes i København og Aarhus og vores produkter er lige
nu i mere end ti butikker over hele landet. Vores puder, indkøbsnet og tasker
sælger godt – så godt, at omsætningen i år kommer tæt på 100.000 kr.

»I butikken vælger kunder ofte vores produkter frem for andre lignende

produkter, da de giver udtryk for, at de synes vores produkter er smukt
forarbejdede og samtidig fortæller en god historie«
- Lone, chefdesigner hos LivaCreation

»Tænk at jeg kan sy. Havde du sagt det til mig for

bare et år siden, havde jeg grinet dig op i ansigtet.
Jeg kan jo ikke noget som helst. Troede jeg«
- Anonym deltager i LivaCreation
20
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OM LIVA

Liva som videnscenter
Foreningen Liva blev blandt andet stiftet på ønsket om en bedre og mere systematisk metodeudvikling indenfor for det socialfaglige arbejde
med vores målgruppe. Derfor ser vi det som en
kerneopgave at indsamle og videreformidle 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 beskæftiger 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 negative konsekvenser af vold.

På vegne af alle brugere
og deltagere tak!

nedbryde tabuer, skabe større synlighed, bedre
forståelse og i sidste ende forbedrede vilkår for
målgruppen.
I 2021 har Liva derudover bidraget til godt 45
opgaver fra studerende på gymnasier, professionshøjskoler og universiteter 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 og på udsatte kvinders vilkår under covid-19 restriktionerne.

Derudover afholder vi temamøder, oplæg, fyraftensarrangementer og konferencer for at oplyse om Livas arbejdsmetoder. Vores mål er at

Livapris til ildsjæl
Dorit Otzen, socialrådgiver og tidligere leder af Reden i København,
modtog Livas hæderspris for sit mangeårige arbejde for udsatte
kvinder på Vesterbros gader.

KOLOFON

»Når man er ung, ved man endnu ikke, hvor ens græn-

ser går, fordi ens seksuelle erfaring ikke er særlig stor.
Og derfor ved de ikke, hvad man kan sige nej til. Kan
man fx sige nej i prostitution, når man har fået pengene? Alt det, synes jeg, er dybt problematisk«
- Dorit Otzen
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Støt Liva
Støt via MobilePay:

54 35 32
Støt via Netbank:
Arbejdernes Landsbank
Reg. Nr. 5321 og Kontonummer 03566554
livarehab.dk/stoet

Medlemskab koster 100 kr. om året og
75 kr. for studerende og arbejdsløse.

Instagram: livaforening
Facebook: livarehaboglivashelter
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YouTube: livaforening
LinkedIn: livaforening

