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Handlede mennesker er ofre  
– ikke illegale indvandrere 
 
Menneskehandel er den tredje mest lukrative form for kriminalitet på verdensplan – kun overgået af illegal 
handel med våben og narkotika. Mennesker bliver købt og solgt som ting. De bliver udnyttet, bortført, 
mishandlet og tvunget til at arbejde under urimelige vilkår i sexindustrien, i rengøringsbranchen og i bygge- 
og anlægsfagene. 
 
Handlede kvinder i Danmark bliver især handlet til sexindustrien og rengøringsbranchen. Men når de får 
kontakt med myndighederne, ofte politi og retsvæsen, bliver de ikke mødt med den hjælpende hånd, de har 
behov for. De bliver kategoriseret som illegale indvandrere og ulovlig arbejdskraft. 
 
Enhedslisten vil have en ny kurs. Tilgangen til ofre for menneskehandel er vendt på hovedet, og det skal 
ændres. Der skal sættes hårdt ind over for bagmændene i menneskehandelsindustrien, og de handlede skal 
behandles som det, de er – ligeværdige individer der er ofre for andre menneskers grusomheder. 
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Enhedslisten foreslår derfor: 
 
Safe house, ikke fængsel 
Når politiet møder personer, der har illegalt ophold i Danmark, bliver disse som oftest fængslet indtil det er 
afgjort, om der er tale om et offer for menneskehandel. Det skaber utryghed og mistillid til myndighederne at 
blive fængslet, og det viser, at man primært anser dem som kriminelle, sekundært som ofre. Enhedslisten 
foreslår, at de er i alle tilfælde, hvor der er anledning til at vurdere, om der er tale om et offer, bliver placeret i 
et safe house, dvs. en form for krisecenter, i stedet for et fængsel. Det sker allerede i enkelte kommuner i 
landet og Enhedslisten mener, at denne model skal være landsdækkende og lovpligtig.  
Samtidig foreslår Enhedslisten, at alt relevant personale systematisk uddannes i at identificere ofre for 
menneskehandel, eksempelvis sundhedspersonale, arbejdstilsynet og gadeplansmedarbejdere fra 
socialforvaltningerne. 
 
Opholdstilladelse og asyl 
Erfaringer med handlede kvinder viser, at de ofte gerne vil vende hjem til deres familie i hjemlandet. I nogen 
tilfælde er der dog alvorlige barrierer for en hjemsendelse, fx en stor risiko for at blive handlet igen, gæld og 
udstødelse af familien. Det er derfor nødvendigt, at Danmark tager ansvar for at udrydde disse barrierer i 
samarbejde med kvinderne, fx via tilbud om uddannelse med henblik på etablering i hjemlandet, så ofrene 
sikres et anstændigt liv. Enhedslisten ønsker at optimere forholdene for en såkaldt hjemsendelsesaftale, og 
foreslår derfor, at identificerede ofre for menneskehandel skal have udvidet deres såkaldte 
refleksionsperiode fra 100 til 6 måneder. Men ikke alle handlede personer ønsker eller kan returnere til 
hjemlandet. Identificerede ofre for menneskehandel bør derfor mulighed for at få tildelt opholdstilladelse i 
Danmark, hvis de ønsker det.  
 
Et grænseoverskridende problem 
Menneskehandel er selvsagt en kriminalitetsform, der bevæger sig over både kommune- og landegrænser. 
Derfor er det også uambitiøst og utidssvarende, at den politimæssige indsats er forankret i de lokale 
politikredse. Det gør det svært at opnå erfaringer og overblik i politikredsene, ligesom det vanskeliggør 
overvågning af pengestrømme og bagmænd. 
Enhedslisten foreslår, at der nedsættes en national task force, som målrettet kan arbejde for at fange de 
bagmænd, der tjener penge på at handle med mennesker. Samtidig foreslår Enhedslisten, at Danmark 
bidrager økonomisk til den særlige internationale Task Force under Østersøsamarbejdet, hvor 
ambassadeansatte, politi og andre aktører udveksler erfaringer og samarbejder på tværs af grænser. 
 
Hvor der er efterspørgsel, kommer der udbud 
Der bliver handlet med mennesker til Danmark, fordi der er borgere, der efterspørger muligheden for køb af 
ydelser, herunder køb af sex. Derfor bør en vægtig del af indsatsen mod menneskehandel også bestå i at 
begrænse efterspørgslen og gøre opmærksom på de brancher, hvor man typisk støder på handlede 
mennesker såsom rengøringsbranchen, byggefagene og sexindustrien. Oplysningskampagner på 
uddannelses-institutioner, på arbejdspladser, i arbejdsgiverorganisationer og overfor turister kan være et 
værktøj til dette.  
Enhedslisten ønsker desuden at tydeliggøre ansvaret hos de der køber ydelser af mennesker handlet til 
tvangsarbejde, eksempelvis bør hoteller der benytter eksterne aktører til fx rengøring, være ansvarlige for, at 
der ikke er tale om handlede mennesker. Kunder i sexindustrien repræsenterer en særlig efterspørgsel på 
handlede kvinder, og Enhedslisten ønsker derfor at kriminalisere køb af sex. Det er dog afgørende, at det 
koordineres med iværksættelse af en intensiv hjælpeindsats for personer handlet til sexarbejde, således at 
forbud mod sexkøb ikke gør miljøet omkring sexindustrien mere råt. 
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Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper, udtaler: 
 Mennesker, der er blevet handlet, er blevet groft udnyttet og misbrugt af andre mennesker. De er 

ofre for noget ekstremt grusomt. Og så går det simpelthen ikke, at myndighederne sender dem i 
fængsel, og behandler dem som kriminelle. Det er et meget tydeligt eksempel på, hvor store 
mangler der er i Danmarks tilgang til ofre for menneskehandel, og derfor har vi brug for en helt 
anden anskuelse. 

 
 Jeg er af den overbevisning, at det danske samfund skal tage ansvar for ofre for kriminalitet – og det 

gælder da bestemt også, hvis man er blevet handlet. Det er danske borgere, der køber arbejde og 
seksuelle ydelser, nogen gange danske borgere der er bagmænd. Så skal vi da også hjælpe dem til 
et andet liv, uanset om de ønsker at vende hjem eller ej. 

 
 Vi skal jagte bagmændene, ikke ofrene. Men vi fanger dem ikke, hvis kampen mod menneskehandel 

kæmpes separat i hver enkelt politikreds. Der er brug for langt mere både nationalt og internationalt 
samarbejde. 

 
 Uanset om man kan lide det eller ej, er der tale om et marked. Hvor der er efterspørgsel, kommer 

der udbud. Derfor er det nødvendigt i langt højere grad at begrænse efterspørgslen – både når det 
gælder købere af seksuelle ydelser og købere af arbejde, fx rengøring, der udføres af handlede. 
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Fakta: 
ILO skønner, at der er op imod 2,5 mio. handlede mennesker i verden, heraf er ca. 1 mio. handlet til 
prostitution. Find mere information, fakta og statistik på centermodmenneskehandel.dk. 
 
GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) er et ekspertpanel nedsat i EU-
regi, som har til opgave at evaluere medlemslandenes implementering af Europarådets konvention til 
bekæmpelse af menneskehandel. GRETA har i sin rapport fra december 2011 bl.a. anbefalet Danmark, at 
have en mere offercentreret tilgang til menneskehandel, at man forbedrer adgangen til opholdstilladelse, og 
at man indfører systematisk uddannelse af relevante ansatte. Se hele rapporten her: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/Reports/GRETA_2011_21_FGR_DNK_en.pdf  
 
I mange andre europæiske lande er ofre for menneskehandel sikret langt bedre tid til at forberede 
hjemrejsen, end det er tilfældet i Danmark. I eksempelvis Norge, Italien og Belgien er den såkaldte 
refleksionsperiode på 6 måneder. 
 
I efteråret 2011 nedsatte de sjællandske politikredse en særlig task force til at bekæmpe kvindehandel og 
prostitution med støtte fra Rigspolitiets Efterforskningscenter, Rigspolitiets Nationale Udlændingecenter og 
SKAT. Formålet var at styrke igangværende efterforskninger gennem en offensiv, koordineret og målrettet 
indsats. Task forcen blev nedlagt efter ca. 3 måneder. Enhedslisten foreslår, at man opretter en permanent 
og national enhed efter samme forbillede, således at der altid er fokus på og støtte til de enkelte 
politikredses efterforskninger. 
 
Task Force against Trafficking in Human Beings er et særligt samarbejde mellem ministerier og eksperter I 
landene omkring Østersøen (Council of the Baltic Sea States). Task Forcen arbejder primært med 
erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af grænser. Læs mere på: http://www.cbss.org/Civil-Security-
and-the-Human-Dimension/about-the-tf-thb. Danmark bidrager p.t. ikke økonomisk til indsatsen. 
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