
 

Violence Against Women Act: 
Reauthorize VAWA (S.1925) for Kentucky 

Since VAWA was enacted in 1994, it has dramatically improved responses to sexual assault,  
domestic violence, and stalking.  The impact on Kentucky has been tremendous!  With support 
of VAWA funding, Kentucky’s victim service network has been developed to ensure that victims 

throughout the Commonwealth have access to basic services that save lives and families.   
If Congress fails to reauthorize VAWA, this service delivery system could crumble.   

The impact on victims and those who work tirelessly to help them would be devastating. 
 

SSeexxuuaall  VViioolleennccee  iinn  KKeennttuucckkyy  

  KKeennttuucckkiiaannss  eexxppeerriieennccee  sseexxuuaall  vviioolleennccee  aatt  rraatteess  hhiigghheerr  tthhaann  nnaattiioonnaall  aavveerraaggeess..    TThheerreeffoorree,,  
VVAAWWAA  iiss  eessppeecciiaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  KKeennttuucckkiiaannss..      

  OOvveerr  2200%%  ooff  KKeennttuucckkyy  wwoommeenn  hhaavvee  bbeeeenn  rraappeedd  aanndd  oovveerr  4477%%  hhaavvee  bbeeeenn  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ootthheerr  

ffoorrmmss  ooff  sseexxuuaall  vviioolleennccee..    AApppprrooxxiimmaatteellyy  2200%%  KKeennttuucckkyy  mmeenn  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  sseexxuuaall  vviioolleennccee..  ii  

RRaappee  CCrriissiiss  SSeerrvviicceess  iinn  KKeennttuucckkyy  

  LLaasstt  yyeeaarr,,  KKeennttuucckkyy’’ss  1133  RReeggiioonnaall  RRaappee  CCrriissiiss  CCeenntteerrss  ((RRCCCCss))  pprroovviiddeedd  sseerrvviicceess  ttoo    

44,,773366  rraappee  ssuurrvviivvoorrss  aanndd  11,,113333  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss..    SSeerrvviicceess  iinncclluuddeedd::  

oo  CCoouunnsseelliinngg::  1144,,558877  

oo  CCrriissiiss  CCaallllss::  44,,445599  

oo  AAddvvooccaaccyy  ((MMeeddiiccaall,,  LLeeggaall,,  aanndd  ootthheerr))::  55,,115533  

oo  CCaassee  CCoonnssuullttaattiioonn  ((wwiitthh  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt,,  pprroosseeccuuttoorrss,,  hheeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerrss))::  44,,886655  

  RRaappee  CCrriissiiss  CCeenntteerrss  aallssoo  wwoorrkk  ttoo  eedduuccaattee  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  pprreevveenntt  sseexxuuaall  vviioolleennccee..    LLaasstt  yyeeaarr,,  

RRCCCC  eedduuccaattoorrss  wwoorrkkeedd  wwiitthh  oovveerr  113388,,000000  iinnddiivviidduuaallss,,  bbootthh  ssttuuddeennttss  &&  pprrooffeessssiioonnaallss..      

VVAAWWAA  iinn  KKeennttuucckkyy  

  VVAAWWAA  rreefflleeccttss  oouurr  nnaattiioonnaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  sseexxuuaall  aassssaauulltt  &&  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  aarree  iinnssiiddiioouuss  

&&  ppeerrvvaassiivvee;;  aanndd  ssoolliiddiiffiieess  oouurr  nnaattiioonnaall  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eennddiinngg  tthheessee  ccrriimmeess  aaggaaiinnsstt  oouurr  ppeeooppllee..  

  EEaacchh  yyeeaarr,,  KKeennttuucckkyy  rreecceeiivveess  oovveerr  $$66  MMiilllliioonn  iinn  VVAAWWAA  ffuunnddiinngg,,  wwhhiicchh  aarree  uusseedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  aa  
wwiiddee  rraannggee  ooff  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd  bbyy  4455  ddiiffffeerreenntt  aaggeenncciieess  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  

  SSeerrvviicceess  aaddddrreessss  mmaannyy  ffoorrmmss  ooff  vviioolleennccee  ffrroomm  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  aanngglleess,,  iinncclluuddiinngg::  

oo  RRaappee  VViiccttiimm  SSeerrvviicceess::  CCrriissiiss  IInntteerrvveennttiioonn,,  FFoorreennssiicc  EExxaammiinnaattiioonnss,,  AAddvvooccaaccyy  ((MMeeddiiccaall,,  

LLeeggaall,,  aanndd  OOtthheerr)),,  CCoouunnsseelliinngg,,  TTrraaiinniinngg,,  aanndd  CCoonnssuullttaattiioonn  

oo  DDoommeessttiicc  VViioolleennccee  VViiccttiimm  SSeerrvviicceess::  SShheelltteerr  aanndd  TTrraannssiittiioonnaall  HHoouussiinngg,,  CCrriissiiss  IInntteerrvveennttiioonn,,  

CCoouunnsseelliinngg,,  AAddvvooccaaccyy,,  EEccoonnoommiicc  JJuussttiiccee  

oo  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  IInntteerrvveennttiioonn::  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee,,  PPrrootteeccttiivvee  OOrrddeerr  AAssssiissttaannccee,,  

SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinnggss  aanndd  EEqquuiippmmeenntt  ffoorr  OOffffiicceerrss,,  PPrroosseeccuuttoorrss  aanndd  JJuuddggeess  
  

KKAASSAAPP’’ss  mmiissssiioonn  iiss  ttoo  ssppeeaakk  wwiitthh  aa  uunniiffiieedd  vvooiiccee  aaggaaiinnsstt  sseexxuuaall  vviiccttiimmiizzaattiioonn..  

PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  uuss  aatt  yyoouurr  ccoonnvveenniieennccee  aatt  550022--222266--22770044  oorr  mmuunnddeerrwwoooodd@@kkaassaapp..oorrgg    



VVAAWWAA  SSaavveess  LLiivveess  &&  SSaavveess  MMoonneeyy  

VVAAWWAA--ffuunnddeedd  pprrooggrraammss  hhaavvee  uunnqquueessttiioonnaabbllyy  iimmpprroovveedd  ssttaattee  aanndd  nnaattiioonnaall  rreessppoonnsseess  ttoo    

sseexxuuaall  aassssaauulltt,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  ddaattiinngg  vviioolleennccee  aanndd  ssttaallkkiinngg..      

MMoorreeoovveerr,,  VVAAWWAA  ssuuppppoorrttss  ccoommpprreehheennssiivvee,,  eeffffeeccttiivvee  aanndd  ccoosstt--ssaavviinngg  rreessppoonnsseess  ttoo  mmaajjoorr  ccrriimmeess..      

  SSeexxuuaall  aassssaauulltt  aanndd  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  aarree  eexxttrreemmeellyy  ccoossttllyy,,  bbootthh  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ssoocciieettyy..    TThhoouugghh  iitt  

iiss  hhaarrdd  ttoo  ppllaaccee  ddoollllaarr  vvaalluueess  oonn  sshhaatttteerreedd  lliivveess  aanndd  ddeevvaassttaatteedd  ccoommmmuunniittiieess,,  rreesseeaarrcchheerrss  eessttiimmaattee  
tthhaatt  eeaacchh  rraappee  ccoossttss  oovveerr  $$115511,,000000..iiii    TThhee  rraannggee  ooff  ccoossttss  iinncclluuddeess  ppeerrssoonnaall  ccoossttss,,  ssuucchh  aass  lloonngg--tteerrmm  

hheeaalltthh  ccaarree  aanndd  lloosstt  wwoorrkk  pprroodduuccttiivviittyy,,  ttoo  ssoocciieettaall  ccoossttss,,  ssuucchh  aass  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ooppeerraattiioonnss..  

  FFoorrttuunnaatteellyy,,  eeaarrllyy  iinntteerrvveennttiioonn  ccaann  mmiittiiggaattee  ccoossttss  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess..    WWhheenn  vviiccttiimmss  rreecceeiivvee  

aaddvvooccaaccyy  sseerrvviicceess,,  tthheeyy  eexxppeerriieennccee  ffeewweerr  pphhyyssiiccaall  aanndd  mmeennttaall  hheeaalltthh  ccoommpplliiccaattiioonnss  aanndd  aarree  mmoorree  

lliikkeellyy  ttoo  rreeppoorrtt  ttoo  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt..iiiiii    AAss  vviiccttiimmss’’  nneeeeddss  aarree  mmeett  eeaarrllyy  oonn,,  tthhee  ccoosstt  ooff  lloonngg--tteerrmm  

ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  iiss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduucceedd..  

  VVAAWWAA  ffuunnddiinngg  hhaass  bbeeeenn  ppaarrttiiccuullaarrllyy  eeffffeeccttiivvee  iinn  rreedduucciinngg  tthhee  ssoocciieettaall  ccoosstt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  

ccrriimmiinnaall  vviiccttiimmiizzaattiioonn  ooff  wwoommeenn..    BBaasseedd  oonn  ccoosstt--bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss,,  tthhee  nneett  bbeenneeffiitt  ooff  VVAAWWAA  iiss  

eessttiimmaatteedd  aatt  $$1166..44  bbiilllliioonn  nnaattiioonnaallllyy..iivv    KKeennttuucckkyy  ssaavveess  $$8855  MMiilllliioonn  aannnnuuaallllyy  tthhrroouugghh  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  

pprrootteeccttiivvee  oorrddeerrss  aanndd  tthhee  rreellaatteedd  rreedduuccttiioonnss  iinn  vviioolleennccee  aanndd  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ccoossttss..vv  

KKeennttuucckkiiaannss  NNeeeedd  VVAAWWAA  NNOOWW  

  KKeennttuucckkyy  hhaass  mmaaxxiimmiizzeedd  VVAAWWAA’’ss  iimmppaacctt  ooff  bbyy  ddeevveellooppiinngg  aa  ccoohheessiivvee  ssaaffeettyy  nneett  ooff  sseerrvviicceess..    VVAAWWAA  

ffuunnddss  aarree  uuttiilliizzeedd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  ssttaattee  aanndd  pprriivvaattee  ffuunnddss  ttoo  ssuuppppoorrtt  oonnee  RRaappee  CCrriissiiss  PPrrooggrraamm  

aanndd  oonnee  DDoommeessttiicc  VViioolleennccee  PPrrooggrraamm  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  ssttaattee’’ss  1155  AArreeaa  DDeevveellooppmmeenntt  DDiissttrriiccttss  ((AADDDDss))..    

TThhiiss  eennssuurreess  tthhaatt  sseerrvviicceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhoossee  iinn  nneeeedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eennttiirree  CCoommmmoonnwweeaalltthh..  

  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  iiff  CCoonnggrreessss  ffaaiillss  ttoo  rreeaauutthhoorriizzee  VVAAWWAA  dduurriinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  CCoonnggrreessssiioonnaall  SSeessssiioonn,,  tthhee  

ssaaffeettyy  nneett  ccoouulldd  bbee  ddeessttrrooyyeedd..    TThhoouugghh  ffuunnddiinngg  iiss  ddiivveerrssiiffiieedd,,  VVAAWWAA  pprroovviiddeess  tthhee  bbaassee  ffuunnddiinngg  

ccoommppoonneennttss  tthhaatt  eennaabbllee  tthhee  eennttiirree  ssyysstteemm  ttoo  eexxiisstt..    CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss  aanndd  

ssttaattuuss  ooff  tthhee  ssttaattee  bbuuddggeett,,  tthhee  lloossss  ooff  VVAAWWAA  ffuunnddiinngg  ssiimmppllyy  ccoouulldd  nnoott  bbee  rreeppllaacceedd..      

  KKeennttuucckkiiaannss  nneeeedd  VVAAWWAA  NNOOWW!!    TThhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ffaaiilluurree  ttoo  rreeaauutthhoorriizzee  VVAAWWAA  wwoouulldd  bbee  

ddeevvaassttaattiinngg..    SSeerrvviicceess  ccoouulldd  bbee  tteerrmmiinnaatteedd,,  lleeaavviinngg  vviiccttiimmss  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess  wwiitthh  nnoowwhheerree  ttoo  ttuurrnn..    

EEmmppllooyyeeeess  wwoouulldd  lloossee  jjoobbss  aanndd  pprrooggrraammss  wwoouulldd  cclloossee..    TThhiiss  mmuusstt  nnoott  hhaappppeenn!!      

  MMoorreeoovveerr,,  ssiinnccee  11999944,,  tthheerree  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  ssttrroonngg  bbii--ppaarrttiissaann  ssuuppppoorrtt  ffoorr  VVAAWWAA..    WWee  bbeelliieevvee  oouurr  

lleeaaddeerrss  ccaann  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  hhaappppeenn  aaggaaiinn..  

  SS..  11992255  ppaasssseedd  tthhee  SSeennaattee  iinn  MMaayy  wwiitthh  bbii--ppaarrttiissaann  ssuuppppoorrtt..    SS..11992255,,  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ““RReeaall  VVAAWWAA,,””  

iinncclluuddeess  ssttrroonngg  pprrootteeccttiioonnss  ffoorr  aallll  vviiccttiimmss..  MMoorreeoovveerr,,  iitt  iiss  ddiissttiinncctt  ffrroomm  tthhee  HH..RR..44997700  ((wwhhiicchh  wwaass  

ppaasssseedd  bbyy  tthhee  HHoouussee)),,  iinn  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  ““rroollllbbaacckk””  aannyy  pprrootteeccttiioonnss  aavvaaiillaabbllee  uunnddeerr  ccuurrrreenntt  llaaww..  

  KKeennttuucckkiiaannss  nneeeedd  CCoonnggrreessss  ttoo  ppaassss  SS..  11992255!!    PPlleeaassee,,  ttaakkee  wwhhaatteevveerr  aaccttiioonn  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaakkee  iitt  

hhaappppeenn!!  
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