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PROGRAM

• Baggrund og målgrupper

• Erfarings- og videngrundlag

• Begreber og retlige såvel som konventionsmæssige forpligtelser

• Ungdom generelt

• Ungdom i lokalområdet specifikt – TRYG Ungdom

• Gråzoneprostitution

• Erfaringer fra VELUX projektet

• Anbefalinger
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LivaRehab

Center for behandling og rehabilitering af mennesker med skadevirkninger 

fra prostitution,

og mennesker der har været udsat for vold og seksuelle overgreb.

- Blev etableret i 2011.

- Helhedsorienteret indsats med det enkelte menneske i centrum.

- Består i dag af to afdelinger: København, Frederiksberg og Vordingborg.
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LivaRehab

Skadevirkninger

• Angst, depression, PTSD

• Lavt selvværd og vage grænser

• Ensomhed og social isolation

• Manglende tillid til og tilknytning til andre

• Sygdom, arbejdsløshed og gæld
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LIVA DELTAGERE

KOMPLEKSE 

PROBLEMSTILLINGER

Incest 

Overgreb – vold/voldtægt

Misbrug  - alkohol/stoffer

Gråzoneprostitution

Prostitution

Gæld

Fysiske og psykiske problemer

Bolig problemer

Social isolation og spinkelt 

netværk
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TIDLIGERE LITTERATUR

Rapporterne Unge til salg (2015) og Unge på udkanten (2018) er kommet

frem til følgende tre problemstillinger i forhold til gråzoneprostitution:

• Gråzoneprostitution for de unge kun er en af de problemstillinger, de kæmper

med

• Der er en berøringsangst for at tale med de unge om sex og seksualitet

• Der mangler en koordineret indsats ift. at hjælpe de unge – ikke bare med at

komme ud af gråzoneprostitution, men også med at komme ud af deres

udsathed og i gang med uddannelse og/eller arbejde.
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Unge til salg, 2015

I 2014 udførte LivaRehab med støtte fra Trygfonden og Tine Bryld prisen

forebyggelsesprojektet ’Unge til salg’. Resultatet viste at der er brug for:

• Mere undervisning om gråzoneprostitution.

• Metodeudvikling, så der kan ydes støtte til børn og unge.

• Gråzoneprostitution er én af mange problematikker. 

• Der er berøringsangst i forhold til at tale om sex og 

seksualitet.

• Der mangler en koordineret indsats.

Download på www.LivaRehab.dk
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DATAGRUNDLAG

• 11 kvalitative interviews med 11 kvinder

• Undervisning på 9 opholdssteder

• Spørgeskemaundersøgelse til 110 socialarbejdere på 
opholdssteder i Danmark

• OPLEVELSER AF OMFANG BLANDT SOCIALARBEJDERNE:

• 90 % har oplevet eller haft formodning  om, at 
børn/unge indgik i relationer med salg7bytte af sex

• 80 % oplever, at deres uddannelse ikke har givet dem 
den nødvendige viden til at håndtere udsatte børn og 
unge, der indgår i relationer med salg/bytte af sex

• 60 % har flere gange årligt oplevet, at børn og unge 
indgik i relationer med salg/bytte af sex, mens 70 % 
karakteriserer disse tilfælde som konstante og 
tilbagevendende
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Unge til salg, Katja

”Da jeg var 20 år gammel. Der 
var en, der spurgte mig, om 
jeg nogensinde havde været 
prostitueret, og så begyndte 
jeg bare at græde. Det var 
ligesom ikke gået op for mig 
før. Det havde jo bare været 
sådan, siden jeg var 16 eller 
sådan.”
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ENSOMHED, ISOLATION, 
STIGMATISERING

• LIVa oplever en stigning i antallet af mennesker, der giver 
seksuelle ydelser. Forebyggelsespakken Seksuel sundhed bør 
bredes ud og integreres i arbejdet med udsatte børn og unge. 
Den generelle forebyggende indsats for udsatte unge skal 
forbedres, hvorfor samarbejdet mellem opholdsstederne, samt 
den kommunale forvaltning skal styrkes.

• Deres grænsesætning er udfordret, og de skal støttes i at mærke 
dem selv, blive opmærksom på andre valgmuligheder, og i at 
arbejde på at blive følelsesmæssigt forbundet med kroppen. Det 
skal være en integreret del i det tværfaglige og tværsektorielle 
arbejde.

• De unges ensomhed, isolation og individualiserede forståelse 
skal brydes. Netværk, styrkelse af sociale kapital og ret til 
kropslig selvbestemmelse
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DEFINITION AF 
SEKSUELLE OVERGREB
WHO definerer seksuelle overgreb mod børn således:

”Seksuelle overgreb på børn er inddragelsen af et barn i seksuelle 
aktiviteter, som barnet ikke forstår, ikke er i stand til at give informeret 
samtykke til, eller som barnet udviklingsmæssigt ikke er parat til og ikke 
kan give samtykke til, eller som strider imod love eller sociale tabuer i 
samfundet. Seksuelle overgreb på børn er en aktivitet mellem et barn 
og en voksen eller et andet barn, der i kraft af alder eller udviklingstrin 
er i en position med ansvar, tillid eller magt, og hvor aktiviteten har som 
formål at tilfredsstille personens egne behov.”

• (WHO, 2003)



FN-Konventionen om 
Barnets rettigheder
• FN-Konventionen om Barnets rettigheder, artikel 34 om seksuel 

udnyttelse:

• Deltagerstaterne påtager sig at beskytte barnet mod alle former for 
seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug. Med henblik herpå er 
deltagerstaterne forpligtet til tage alle passende forholdsregler for at 
forhindre: 

• (a) at et barn overtales eller tvinges til at deltage i nogen form for 
ulovlig seksuel aktivitet; 

• (b) at børn udnyttes til prostitution eller andre former for ulovlig 
seksuel aktivitet; 

• (c) at børn udnyttes i pornografiske forestillinger og materialer. 

• FN – Konventionen artikel 34, 1989
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OVERGREBSPAKKEN

• Overgrebspakken af 1. oktober 2013 som indebar 
omfattende lovændringer og initiativer i forhold til 
beskyttelse af børn og unge mod vold og seksuelle 
overgreb på baggrund af  en række alvorlige 
enkeltsager, viste at der var et absolut behov for at 
styrke kommunernes sagsbehandling og være med til 
at sikre at børn, der er udsat for vold og seksuelle 
overgreb, bliver hørt og beskyttet mod yderligere 
overgreb (Socialstyrelsen 2018). 
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GRÅZONEPROSTITUTION 
– mål eller middel

Når man bytter med seksuelle handlinger for at opnå 

popularitet, opmærksomhed, anerkendelse, tryghed, 

kærlighed, omsorg, bekræftelse, kontakt, venskab, social 

prestige, magt, materielle goder, mad, alkohol, cigaretter, 

stoffer, penge, transport, overnatningsmuligheder, 

beskyttelse mod vold, trusler og chikane og så videre. 

Liva, 2016
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TRYG UNGDOM- Unge på udkanten
Januar 2016-december 2017
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PROJEKTET 
TRYG UNGDOM 

Tryg Ungdom er et tilbud om gratis anonym 

rådgivning målrettet unge mellem 18-30 år, 

der har haft oplevelser med prostitution og 

seksuelle overgreb. Mange af disse unge slås 

ikke kun med et problem, men med 

komplekse kombinationer af gæld, mangel på 

bolig, misbrug, prostitution, fysiske og 

psykiske problemer, social isolation, spinkelt 

netværk, og mange andre udfordringer.
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Mange af de udsatte unge lever med sociale 

belastninger og er særligt udsatte i form af 

økonomiske vanskeligheder i familien, alkohol-

og stofmisbrug i familien, vold eller seksuelle 

overgreb, og har svagere eller slet ingen 

tilknytning til uddannelsessystemet og 

arbejdsmarkedet. I værste fald ender disse 

unge i hjemløshed, kriminalitet og 

stofmisbrug. Op mod 8 % af en 

ungdomsårgang får ikke en uddannelse eller 

arbejde ved indgangen til voksenlivet. Denne 

position fastholdes ofte gennem voksenlivet

(Andersen, Nielsen, Jensen & Skaksen, 2017).
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TEGN OG SIGNALER

• Adfærdsændringer, humørsvingninger, tristhed, angst, 
depression.

• Udadreagerende adfærd, hyperaktivitet.

• Koncentrationsvanskeligheder, tab af kompetencer, 
dissociation og magtesløshed.

• Modvilje mod bestemte personer og/eller steder og 
mistillid.

• Flirtende kropssprog, grænsesøgende seksuel adfærd 
og hyppigere onani.

• Selvskadende adfærd, cutting og spiseforstyrrelser.

• Køn - Hyperkøn
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DEN PROFESSIONELLE TVIVL

• Typiske psykologiske mekanismer hos voksne:

BENÆGTELSE - Det kan simpelthen ikke passe.

NORMALISERING - Sådan er det vel blandt børn og unge i dag.

DRAMATISERING - Det er forfærdeligt, vi må straks gøre noget.

BAGATELLISERING - Det kunne jo have været værre.

HJÆLPELØSHED - Der er ikke noget, jeg kan gøre.

(Den professionelle tvivl, Socialstyrelsen, 2014)
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Når der er 
alternativer 
til prostitution, 
så er det sjældent, 
at det er 
prostitution, der 
vælges.
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