1. november 2017

Invitation til konference om gråzoneprostitution og sugardating
”Vi møder ofte unge, der er knækket efter at have sugardatet. Og det kan være bare én oplevelse, der gør,
at de knækker. Ofte ser de det ikke komme”. Sådan sagde en rådgiver og projektmedarbejder fra RedenUng
til P1 morgen for nylig, da emnet sugardating igen blev debatteret i landsdækkende presse.
Sugardating og gråzoneprostitution er et aktuelt emne og et fænomen i stigning og det er vigtigt, at der
kommer fokus på, hvad det betyder for de unge og hvordan forældre, fagfolk og politikere skal håndtere
udviklingen. KFUKs Sociale Arbejde og RedenUng sætter fokus på sugardating og gråzoneprostitution og vil
gerne invitere dig til en formiddagskonference, hvor vi ser frem til at præsentere den viden, vi har fået om
unge, sugardating og gråzoneprostitution. Konferencen foregår mandag den 27.11.2017 kl. 9-12 og
afholdes i Nationalmuseets Festsal.
KFUKs Sociale Arbejde og Reden har fra 2015-2017 gennemført et treårigt projekt om forebyggelse af
prostitution og gråzoneprostitution blandt unge ved hjælp af midler fra SATSpuljen. Projektet har blandt
andet resulteret i rådgivningsportalen RedenUng (www.redenung.dk) og undervisningsmaterialet Gråzoner
(www.gråzoner.dk). Vi har på baggrund af arbejdet opnået en række indsigter og fået en unik viden om
unge, sugardating og gråzoneprostitution, som vi ser frem til at drøfte med politikere og fagfolk på
konferencen.
Tilmelding til konferencen sker ved at sende en mail med teksten ”Ja tak til konference” til Mayke van der
Kamp på mk@kfuksa.dk senest den 20.11.2017. Vi oplever væsentlig interesse for konferencen og
pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Tilmeldingen er derfor bindende – hvis du har tilmeldt dig
og bliver forhindret, bedes du give besked på mk@kfuksa.dk , da vi i så fald har mulighed for at tilbyde
pladsen til en anden.
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