
Program 

08.30 Indskrivning, morgenmad og kaffe

09.00 Velkomst v. Christen Sørensen, forperson for 
LIVa – Forening mod skadevirkninger af prosti-
tution. Professor i økonomi, tidligere formand 
for Det Økonomiske Råd (overvismand) og 
tidligere formand for AE-Rådet 

09.10 Hvorfor arbejde med trivsel og forebyggelse 
blandt udsatte børn og unge? v. Mai Mercado, 
børne- og socialminister

09.30 

09.40 

10.30 

10.50 

LivaRehabs visioner og behov for at opkva- 
lificere de fagprofessionelle i arbejdet med 
forebyggelsen af gråzoneprostitution v. Flora 
Ghosh, direktør i LivaRehab, modtager af Fæl-
lesskabsprisen og Tine Bryld Prisen

En præsentation af projektets resultater og 
anbefalinger samt en gennemgang af den 
pædagogiske og didaktiske værktøjskasse v. 
Annelise Murakami, udviklingschef i LivaRehab

Evalueringsperspektiv. Hvad ved og kan de 
fagprofessionelle? Hvad har projektet bidraget 
med af viden, indsigter og værktøjer og hvor 
er behovet for yderligere opkvalificering? v. Pia 
Bang Jensen, partner hos Analyse og Tal

Perspektiver fra unge i gråzoneprostitution. 
Fortællinger, som vi skal bruge som afsæt til at 
udvikle virkningsfulde metoder til forebyggelse 
og rehabilitering

11.05      Pause

11.20

11.50

Unges markedsliggørelse af kroppen i et digi-
talt perspektiv v. Louise Yung Nielsen, ph.d, ad-
junkt på Roskilde Universitet, tidligere Center 
for Ungdomsforskning

Det juridiske perspektiv på gråzoneprostitu-
tion med udgangspunkt i lov om voksenansvar 
mv. v. Idamarie Leth-Svendsen, phd., lektor på 
Institut for Socialt Arbejde

12.10      Frokost

12.40 Det ledelsesmæssige perspektiv på arbejdet 
med fagprofessionelles forebyggelse af gråzo-
neprostitution v. Bo Løfberg, institutionsleder 
på ”Den Flyvende Hollænder” og ”Nexus”

13.05 

13.30

Det praktiske og pædagogiske perspektiv på 
forebyggelse af gråzoneprostitution blandt an-
bragte børn og unge v. Stine Haislund Poulsen, 
institutionsleder hos ”Our Camp”

Det politiske perspektiv: ”Hvordan forebygger 
vi gråzoneprostitution?”. En debat med ud-
gangspunkt i projektets anbefalinger: Marianne 
Jelved (RV), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Karin 
Nødgaard (DF) m.fl.

14.15      Pause m. kaffe og kage

14.30 Opsamling: Problemstillingens alvor med 
udgangspunkt i data om den korte vej fra 
gråzoneprostitution til prostitution v. Annelise 
Murakami, udviklingschef i LivaRehab

14.50 Afslutning og det videre arbejde v/ Flora Ghosh
direktør i LivaRehab

Forebyggelse af gråzoneprostitution 

blandt anbragte børn og unge

Resultater og anbefalinger fra 

LIVa – Forening mod skade-
virkninger af prostitution’s 

arbejde med at opkvalificere 
fagprofessionelle.

Projektet er støttet af 

VELUX FONDEN. 

Tilmeldingsfrist senest den 14. 

september kl. 12.00.

Deltagerpris: 200 kr.
Der er 200 pladser.

For medlemmer: 100 kr.
Et medlemskab af LIVa – Forening mod 
skadevirkninger af prostitution koster 
100 kroner. 

Meld dig ind på dette         eller via 
Mobilepay ved at sende en sms med 
teksten ”MEDLEM LIVA100” til 62 320. 
Husk at oplyse e-mailadresse.

Betaling for deltagelse på konferencen 
sker ved bankoverførsel til Arbejdernes 
Landsbank på reg.nr:  5321 og kon-
tonummer: 0000348996. Husk at oplyse 
navn og mailadresse ved overførsel.

Ved spørgsmål til konferencen skriv på 
kommunikation@livarehab.dk eller ring 
på 53 71 61 01.

   Moderator: Lene Johansen 

    Journalist, radio- og tv-vært

Der vil blive serveret morgenmad, 
frokost, kage samt drikkevarer under 
konferencen.

Torsdag den 20. september 

Kulturhuset, Islands Brygge

link


