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Abstract 

 

Trafficking in women in a Danish and European perspective – An 

analysis of the EU’s directive on human trafficking and its 

consequences for Denmark 

 

Each year, more than 800,000 persons are victims of human trafficking around the world. 

The victims are mostly women from Third World countries who are trafficked into 

prostitution in the Western Countries.  

 

The problem of human trafficking has recent years caused awareness among different 

international players and organisations, including the EU. In December 2010, the EU 

implemented a new directive on human trafficking which is said to be the EU’s most 

extensive directive on the subject so far. The directive imposes new minimum and 

maximum penalties for the criminals and better protection and assistance for the victims. 

Furthermore, it encourages the Member States to consider taking measures to criminalise 

the use of services of a victim, with the knowledge that he/she has been trafficked. All the 

Member States are affected by this directive and they will have two years to transpose it 

into their national laws. However, Denmark has an opt-out from the EU’s cooperation on 

justice and home affairs and is therefore not affected by the directive on human trafficking. 

If Denmark wants to take part in the directive, Denmark has to either repeal its opt-out 

through a referendum, change it into an opt-in model which also requires a referendum, 

request for a parallel agreement or establish a similar legislation in Danish law. 

 

This thesis examines the issue with a theoretical background in the interpretive 

hermeneutics. The thesis outlines a research question: How do representatives from the 

political, judicial and social life relate to the new EU directive on human trafficking, and 

what do they expect will be the consequences for Denmark who is not included in the EU’s 

judicial cooperation? This question will be answered by taking a methodical procedure 

based on qualitative interviews. The persons interviewed are four Danish politicians from 

four different political parties, a police inspector who works with human trafficking in 
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Copenhagen and a person from a Danish NGO against women trafficking called Reden 

International. 

 

The persons interviewed relate very different to the EU’s directive on human trafficking. 

Some of them consider it to be a great step in the right direction, while others are more 

sceptical. In regards to their expectations for Denmark not being a part of the directive, 

they also take different stands. Three of the persons interviewed expect that it will have 

crucial impacts for Denmark in its fight against trafficking, and they fear that Denmark will 

be receiving more trafficked women as a direct result of not having the same legislation as 

the other Member States. On the contrary, two of the persons interviewed think that 

Denmark will be better off by composing their own legal frameworks instead of having it 

dictated from the EU. 

 

The analysis shows how different the persons interviewed relate to the topics according to 

their world-view, different experiences and horizons. To give some examples, the persons 

interviewed agreed that supply and demand are the two main reasons behind women 

trafficking. However, they disagreed when choosing which of the two reasons that have 

the most crucial impact on women trafficking. Three of the persons interviewed focused on 

the demand-side, while two persons focused on the supply-side and finally, the last person 

focused on the EU’s open borderlines. Also, when the persons interviewed responded to 

the issue of the Danish EU opt-out and whether it has an impact on the Danish actions 

against human trafficking, they yet again disagreed on the subject according to their 

political and ideological positions towards the EU. 

 

There is no unambiguous answer or one conclusion to the thesis’s research question as 

the thesis builds on individual interpretations from different representatives. This thesis is a 

contribution to the debate, and it shows the complexity of the issue concerning whether or 

not it will have consequences for the Danish actions against trafficking in women that 

Denmark is not included in the EU’s new directive on human trafficking.  
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Forord  

Denne afhandling om kvindehandel i et dansk og europæisk perspektiv blev påbegyndt før 

regeringsskiftet den 15. september 2011. Dette betyder, at når afhandlingen nævner 

’regeringen’, er det den tidligere regering, bestående af Venstre og det Konservative 

Folkeparti, der henvises til. Ligeledes refererer ’oppositionen’ i denne afhandling til den 

tidligere opposition, bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale 

Venstre og Enhedslisten. 
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1.0 Indledning 

”Det er marts, og det er koldt. En mand venter på bussen ved et stoppested i København. 

Han skal bare hjem. Men dér i skuret får han øje på en pige. Apati er nok det ord, som 

beskriver pigen bedst. Hun er tynd, og hun har for lidt tøj på. Hun sidder bare dér og 

græder. Hun siger ingenting, heller ikke selvom manden spørger, hvad der er sket. Men 

noget må han gøre. Manden prøver: ’Mine døtre er derhjemme, tager du ikke med og får 

lidt mad?’. Så rejser hun sig op og nikker. Dét er første gang, Rose og Christian ser 

hinanden. Rose er midt i tyverne. Hun er fra Nigeria. Men det er længe siden, hun har 

været hjemme. Da hun var 17, blev hun lokket i en fælde og sendt ud af landet - til Europa. 

Her trækker hun på gaden og tjener mange penge. Ikke til sig selv, men til de mennesker, 

som har tatoveret deres mærker ind i hendes mørke hud. Christian er omkring 50. Han 

kender ingenting til unge piger, som bliver solgt fra deres land. Han aner ikke, hvad det er, 

han tager med sig hjem den aften”1. Dette er et uddrag fra en autentisk historie om en 

almindelig dansk mand, der møder en handlet kvinde fra Nigeria ved et tilfældigt 

busstopsted i København. Deres møde er blevet skildret i forskellige medier og har været 

med til at sætte fokus på den kvindehandel, der foregår i hele verden og således også 

Danmark. Historien var desuden startskuddet, der vækkede denne afhandlings forfatters 

interesse for området, hvorfor den følgelig skulle nævnes indledningsvist. Historien er unik 

i den forstand, at Christian besluttede sig for at hjælpe kvinden, som i dag er fri og har 

opnået asyl i Danmark. Men historien er langt fra unik i forhold til Roses skæbne, idet hun 

blot er én ud af tusindvis af nigerianske kvinder, der årligt handles til Europa (Carling 2005: 

9). 

 

Handlen med kvinder er en del af den organiserede og grænseoverskridende kriminalitet, 

kaldet human trafficking eller menneskehandel. Omfanget af den globale menneskehandel 

er stigende, både i form af bagmændenes profitter, men også i form af antallet af 

mennesker, der handles over grænser og udnyttes til forskellige former for tvangsarbejde. 

Der findes ingen nøjagtige opgørelser for omfanget af menneskehandel på globalt plan, 

men det anslås, at op mod 800.000 personer hvert år handles på tværs af landegrænser2, 

mens over 2 mio. mennesker verden over vurderes at være underlagt tvangsarbejde som 

                                                           
1
 http://www.christiansvenner.dk/Christians_historie.pdf  

2
 International Organization for Migration (IOM) 
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følge af menneskehandel (COWI 2010: 6). Begreberne ’menneskehandel’ og 

’kvindehandel’ benyttes ofte synonymt, idet hovedparten af de identificerede ofre for 

menneskehandel verden over3 og i Danmark er kvinder, der handles til prostitution 

(Ligestillingsministeriet 2011: 3). Eksempelvis vurderede Udlændingeservice i perioden 1. 

august 2007 til 30. september 2010, at der var 954 udlændinge, som var ofre for 

menneskehandel i Danmark (ibid.). De pågældende var i alderen 17 til 53 år. Tre af de 

handlede var mænd, mens de resterende 951 var kvinder. Én var handlet til 

tvangsarbejde, mens de resterende var handlet til prostitution. I denne afhandling 

afgrænses begrebet menneskehandel således til kun at omfatte handlen med kvinder til 

prostitution, idet dette som nævnt udgør den største gruppe af handlede mennesker.  

 

Den organiserede og grænseoverskridende kvindehandel har de seneste år fået stor 

international opmærksomhed og der er mange aktører, der samarbejder for at bekæmpe 

handlen. EU er én af de internationale aktører, der er engageret i bekæmpelsen af 

kvindehandel, hvilket resulterede i, at EU i december 2010 implementerede sit hidtil mest 

omfangsrige direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse 

af ofrene herfor (Bilag 8). Direktivet kaldes fremover ’menneskehandelsdirektivet’ eller 

’EU’s direktiv om menneskehandel’ og bliver nærmere beskrevet senere i afhandlingen. 

 

I Danmark har der ligeledes været stigende opmærksomhed på problematikken omkring 

kvindehandel i de senere år. Regeringen har gennem handlingsplaner, lovgivning og 

kampagner søgt at øge bevidstheden i befolkningen omkring kvindehandel og har sat mål 

om, at mindske antallet af kvinder, der handles til Danmark (Ligestillingsministeriet 2011). 

På trods af viljen til at reducere antallet af handlede kvinder, kan Danmark imidlertid ikke 

være en del af EU’s menneskehandelsdirektiv, idet Danmark har et retsforbehold, der 

udelukker Danmark fra samarbejde på området.  

 

1.1 Problemstilling 

Med udgangspunkt i ovenstående, vil denne afhandling belyse 

kvindehandelsproblematikken i et europæisk og dansk perspektiv med fokus på det nye 

                                                           
3
 http://www.centermodmenneskehandel.dk/  
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EU-direktiv om menneskehandel og på, hvorvidt det får betydning for den danske indsats, 

at Danmark ikke er med i direktivet.  

 

1.2 Problemformulering 

Ud fra problemstillingen vil denne afhandling søge svar på følgende spørgsmål: 

 

Hvordan forholder udvalgte repræsentanter fra det politiske, sociale og retlige liv 

sig til det nye EU-direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, og 

hvorledes forventer de, at det vil få konsekvenser for Danmark, der står uden for 

EU’s retssamarbejde? 

 

I relation til hovedspørgsmålet opstilles følgende underspørgsmål: 

 

 Hvordan forholder de udvalgte repræsentanter sig overordnet til EU’s indsats til 

bekæmpelse af handel med kvinder?  

 Hvordan forholder de udvalgte repræsentanter sig til Danmarks indsats på området, og 

hvad forventer de at Danmarks fremtidige muligheder er? 

 På hvilken måde forventer de udvalgte repræsentanter, at den danske indsats mod 

kvindehandel efter det nye EU-direktivs implementering adskiller sig fra de andre 

medlemslandes? 

 Hvorledes er deres holdninger påvirket af deres politiske, kulturelle og historiske 

ståsted? Samt deres intentioner, motiver og forforståelse? 

 

1.3 Definition og afgrænsning 

Definitionen af menneskehandel stammer fra Palermo-protokollens artikel 3a og lyder som 

følger: ”ved ’menneskehandel’ forstås det at rekruttere, transportere eller overføre en 

person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om 

magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt 

eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele 

for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det 

formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en 

andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller 
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slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer” (UN 2000: 

2). I denne afhandling begrænses menneskehandel som nævnt til handlen med kvinder til 

prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, da denne gruppe repræsenterer 

størstedelen af handlede personer verden over.  

 

Afhandlingen begrænser sig desuden geografisk, som det fremgår af titlen, således at 

kvindehandlen afgrænses til den handel, der foregår i Europa. Forfatteren bag 

afhandlingen er opmærksom på, at størstedelen af de handlede kvinder kommer fra lande 

i Afrika, Asien og Sydamerika (UN 2003), men afhandlingens fokus er på det danske og 

europæiske perspektiv i problematikken, hvorfor denne afgrænsning er valgt. 

 

1.4 Formål og relevans 

Formålet med denne afhandling er, at undersøge de forventede konsekvenser, det danske 

retsforbehold har og fremover vil få for Danmark i forhold til indsatsen mod kvindehandel, 

nu hvor EU er ved at gennemføre direktivet om menneskehandel. 

 

Problemstillingen har haft stor bevågenhed i medierne og fremstilles ofte på forskellige 

måder, men denne afhandling kan medvirke til at kaste lys over nuancerne i debatten og 

undersøge, om det er en saglig debat, der fremstilles, eller om det er en politisk 

diskussion, der bliver farvet af partipolitiske holdninger og intentioner, blandt andet i 

forhold til holdningerne til EU og en opgivelse af retsforbeholdet. 

 

Afhandlingen har relevans i forhold til Danmarks situation som land med forbehold for EU-

samarbejdet. EU’s retssamarbejde har ændret sig med Lissabon-traktaten fra 2009 og 

konsekvenserne af det danske retsforbehold har som følge heraf ændret karakter (EU-

oplysningen 2009: 52). Danmark skal desuden være vært for EU-formandskabet fra den 1. 

januar 2012, hvilket gør forbeholds-diskussionen højaktuel, idet Danmark ikke skal 

stemme om EU-forbeholdene før formandskabet. Dette betyder, at Danmark skal varetage 

formandsposten med forbehold på en række politiske områder. Denne afhandling vil 

således kaste lys over Danmarks situation på retsområdet, for at undersøge, om 

retsforbeholdet forventes at have konsekvenser for Danmark i forhold til kvindehandel. 
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1.5 Afhandlingens struktur 

Efter at del 1 har præsenteret afhandlingens introduktion, problemstilling og 

problemformulering vil del 2 beskæftige sig med afhandlingens metodiske refleksioner, 

herunder videnskabsteoretiske overvejelser, metode og teori. Del 3 vil præsentere 

afhandlingens emnefelt og se nærmere på EU-direktivet om menneskehandel samt på den 

danske lovgivning på området, det danske retsforbehold og Danmarks muligheder. Efter 

denne del vil del 4 præsentere afhandlingens interviews, som herefter i del 5 bliver 

analyseret ud fra afhandlingens valgte teori. Til sidst bliver det i afhandlingens del 6 

diskuteret og konkluderet hvad afhandlingen er kommet frem til.  
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2.0 Metode og teori 

Dette kapitel omhandler metodevalg samt konsekvenserne af dette for afhandlingens 

forløb og resultater. Først præsenteres afhandlingens videnskabsteoretiske afsæt, idet 

dette har betydning for valg af metode, derefter uddybes metode- samt teorivalg mere 

specifikt. 

 

2.1 Det videnskabsteoretiske afsæt 

Afhandlingens valg af teori omfatter to niveauer; det videnskabsteoretiske niveau, som 

bliver behandlet i dette afsnit, og det konkrete teoretiske niveau, som behandles i afsnit 

2.3. Det første teoretiske niveau danner baggrund for den valgte metode og analysedel, 

som beskrives senere i afhandlingen.  

 

Afhandlingens overordnede tilgang til problemformuleringen er fortolkningsorienteret og 

tager udgangspunkt i hermeneutikken, som også kaldes fortolkningslære. Hermeneutikken 

er i videnskabsteorien en generel beskrivelse af, hvordan vi forstår virkeligheden gennem 

vores fortolkning af den (Langergaard et al. 2006: 126). Nogle af de centrale begreber i 

hermeneutikken er intentionalitet, mening, forståelse og fortolkning, og den hermeneutiske 

forskning søger at forstå menneskelige handlinger i lyset af den hensigt eller intention, 

som ligger til grund for den (Højberg 2003).  

 

2.1.1 Den hermeneutiske cirkel 

Hermeneutikken hviler i store træk på princippet om den hermeneutiske cirkel (Højberg 

2003: 91-94). Den hermeneutiske cirkel forklarer den vekselvirkning, der foregår mellem 

del og helhed. Dette betyder, at delene kun kan forstås, hvis helheden inddrages og 

helheden kan omvendt kun forstås i kraft af delene. Dette kan også forklares som en 

forforståelse af tingenes sammenhæng, som alle mennesker besidder, og som ændres 

når en ny forståelse opnås gennem erfaring og fortolkning af omgivelserne. Den nye 

forståelse ændrer således forforståelsen. I den hermeneutiske tradition betragtes cirklen 

som en spiral, der åbner mulighed for en stadig dybere forståelse af meningen (Kvale & 

Brinkmann 2009: 233).     
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Hermeneutikken står i modsætning til de videnskaber, der er nomotetiske, det vil sige 

dem, som forsøger at opstille regelsæt om eksempelvis naturen, hvilket også kaldes 

eksakt viden (Langergaard et al. 2006: 126f). I modsætning til disse videnskaber søger 

hermeneutikken i stedet at forstå den menneskelige del af virkeligheden, og denne 

forståelse betragtes ligeledes som videnskabelig viden.  

 

Ved at benytte hermeneutikken som videnskabsteoretisk udgangspunkt, kan der imidlertid 

opstå et spændingsfelt mellem det subjektive og det objektive. Den hermeneutiske tilgang 

søger at finde et objektivt grundlag at basere sin analyse på, men fortolkningen vil til en vis 

grad altid blive subjektiv, eftersom den bygger på en afsenders og modtagers egne 

forforståelser. Hermeneutikkens subjektivitet erkendes i denne afhandling og de teoretiske 

overvejelser og observationer vil som følge deraf bestræbe sig på, at give et nuanceret 

billede af problemstillingen og søge at undgå at drage konklusioner ud fra forudindtagede 

meninger og forforståelser. 

 

2.2 Metodevalg 

Det videnskabsteoretiske afsæt betyder for denne afhandling, at metodevalget er præget 

af den mere individuelle og meningsfortolkende metode. Dette afsnit redegør således for 

valget af tilgang, metode, samt indsamling af empiri.  

 

2.2.1 Induktiv versus deduktiv tilgang 

Afhandlingens fortolkningsorienterede og åbne tilgang til problemformuleringen betyder, at 

den induktive metodiske tilgang er den mest oplagte at benytte. Den induktive metodiske 

tilgang er ”en metode, der ved brug af systematiske observationer af et udvalgt stykke af 

virkeligheden, kan udlede noget generelt om det fænomen, der undersøges” (Langergaard 

et. al. 2008: 70). Med andre ord benyttes den induktive metode ved, at man undersøger 

enkelttilfælde for derefter at kunne konkludere noget generelt ud fra disse. Den induktive 

metodiske tilgang står i modsætning til den deduktive metode, der tager udgangspunkt i 

generelle principper og grundregler, hvorefter den anvender disse til at sige noget generelt 

om enkelttilfælde, der falder ind under disse grundregler (Langergaard et. al. 2008: 87).  
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De to tilgange hænger imidlertid ofte sammen. Hermeneutik kan også være hypotetisk 

deduktiv i den forstand, at der bagved enhver udtrykt mening og ytring ligger nogle 

generelle holdninger, principper og intenderede meninger, som danner baggrund for den 

udtrykte mening. Man kan derfor ikke helt adskille den induktive og deduktive tilgang og de 

vil begge blive benyttet til at indsamle afhandlingens empiri. 

 

2.2.2 Empiri 

Afhandlingens empiri er indsamlet ved at benytte primære og sekundære data. De 

primære data består af kvalitative interviews med udvalgte personer, der har en særlig 

viden om afhandlingens problemstilling. Denne dataindsamling er valgt i tråd med 

afhandlingens fortolkningsorienterede tilgang. Afhandlingen benytter sig desuden af 

sekundære data såsom rapporter, avisartikler, forskellige organisationers hjemmesider og 

andet. De sekundære data bliver i afhandlingen benyttet til at danne baggrund for emnet 

og til at belyse nogle faktuelle punkter, som for eksempel del 3, der belyser den danske 

lovgivning på området samt det nye EU-direktiv mere specifikt. Her er der eksempelvis 

benyttet en evalueringsrapport om den danske handlingsplan til bekæmpelse af 

menneskehandel (COWI 2010), ligesom der er benyttet fakta fra hjemmesider, 

eksempelvis fra Ligestillingsministeriet og Center mod Menneskehandel.   

 

2.2.2.1 Kvalitative versus kvantitative tilgange 

Den fortolkningsorienterede tilgang betyder som nævnt ovenfor, at den kvalitative metode 

spiller en vigtig rolle i afhandlingens undersøgelse af problemformuleringen, idet denne 

metode i modsætning til den kvantitative metode giver mere plads til forskellige sandheder 

og fortolkninger. Kvalitative interviews er som forskningsmetode særegne idet 

interviewene er unikke, individualiserede, dybdegående og fleksible (Heldberg 2006: 19). 

Det kvalitative interview forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes synspunkter 

og afdække deres livsverden forud for den videnskabelige forklaring (Kvale & Brinkmann 

2009: 17). Afhandlingen benytter sig ikke af den kvantitative metode idet 

problemformuleringen som nævnt ikke lægger op til at benytte denne metode. Den 

kvantitative metode leder ofte hen til en mere positivistisk tilgang og dermed væk fra den 

hermeneutiske, fortolkningsorienterede tilgang, som denne afhandling primært lægger 

vægt på.  
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2.2.2.2 Kvalitative data 

De kvalitative data er i afhandlingen indsamlet ved observationer af dybdegående 

interviews, der tager udgangspunkt i en på forhånd semistruktureret interviewguide. Denne 

interviewguide beskrives nærmere i del 4 om interviewstrukturen. Afhandlingen benytter 

sig primært af Steinar Kvales vejledning i, hvordan man bærer sig ad med at benytte 

kvalitative interviews som metode (Kvale & Brinkmann 2009). Steinar Kvale er valgt 

grundet hans anerkendte kvalitative forskning. Hans forskningsmateriale henvender sig 

både til forskere og til studerende, der skal udføre kvalitative interviews, hvorfor den er 

oplagt for denne afhandlings forfatter at benytte.  

 

2.2.2.3 Interviewpersoner 

Afhandlingens problemformulering forudsætter at interviewpersonerne er en del af det 

offentlige rum og at de har en særlig viden om EU samt kvindehandel. Som det fremgår af 

problemformuleringen, er det valgt at fokusere på personer fra henholdsvis det politiske, 

retlige og sociale liv. Disse tre forskellige dimensioner vil bidrage til afhandlingen med 

forskellige erfaringer og nuancer i forhold til problemstillingen og afhandlingen har således 

fundet frem til nogle relevante repræsentanter, som beskrives nedenfor.  

 

Fra det politiske liv er det valgt at medtage flere interviewpersoner, så de dækker det 

politiske felt og repræsenterer forskellige politiske holdninger til problemstillingen, 

herunder til EU, kvindehandel og retsforbeholdet. Det er valgt kun at interviewe én person 

fra hvert parti og partiet skal være repræsenteret i Europa-Parlamentet for at sikre 

afhandlingens europæiske dimension. Det var imidlertid ikke muligt at interviewe en 

person fra Venstre eller Konservative, da ingen havde tid eller mulighed for at deltage. 

Afhandlingens politiske interviewpersoner ser som følge heraf således ud: 

 

 Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU.  

 Britta Thomsen, MEP, Socialdemokraterne. 

 Emilie Turunen, MEP, Socialistisk Folkeparti (SF).  

 Pia Adelsteen, MF, ligestillings- og EU-ordfører, Dansk Folkeparti (DF). 
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På trods af, at det ikke var muligt at interviewe Venstre og/eller Konservative vurderes det, 

at de fire ovenstående politikere tilsammen dækker et tilpas bredt spektrum af det danske 

politiske liv med hensyn til afhandlingens problemstilling. De fire politikere repræsenterer 

forskellige holdninger til blandt andet EU, udlændinge- og ligestillingspolitik, hvilket er de 

politiske områder, afhandlingen beskæftiger sig med. Interviewene vurderes i den 

anledning at dække et repræsentativt udsnit af det politiske liv.  

 

Udover interviews med politikere benytter afhandlingen sig desuden af interviews med en 

repræsentant fra det retlige liv samt en repræsentant fra det sociale liv. Den retlige 

dimension er medtaget, da politiet er det udøvende organ, der håndhæver den nuværende 

danske lov om menneskehandel og derved sagerne om kvindehandel i Danmark. 

Interviewpersonen fra det retlige liv er Trine Møller Andersen, politiassistent og daglig 

leder af Københavns Politis specialenhed mod kvindehandel. Politienheden blev nedsat i 

2008 og har til opgave at koordinere efterforskningen i sager om kvindehandel i landet. 

Det var imidlertid ikke muligt at lave et personligt interview med Trine Møller Andersen, så 

dette interview er i stedet foretaget gennem telefonsamtaler og mailkorrespondancer. 

 

Den sociale dimension er medtaget eftersom denne dimension har den daglige og sociale 

kontakt til de handlede kvinder og således også bliver berørt af politikken og lovgivningen, 

der eksisterer på området. Interviewpersonen fra det sociale liv er Ea Elsbøll, 

kulturmedarbejder i Reden International. Reden International er en organisation til 

bekæmpelse af kvindehandel, tilknyttet KFUK’s Sociale Arbejde. Reden International står 

for det opsøgende arbejde på gaden i København og driver et mødested på Vesterbro4. 

  

                                                           
4
 http://www.redeninternational.dk/ 
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2.3 Teori 

I tråd med afhandlingens videnskabsteoretiske afsæt og metode bliver interviewene 

analyseret på baggrund af den hermeneutiske analyse. Hermeneutikken bliver således i 

afhandlingen både benyttet som overordnet videnskabsteoretisk udgangspunkt, men 

derudover benyttes hermeneutikken også som konkret teoretisk niveau, når analysen af 

interviewene foretages. Dette er valgt idet den hermeneutiske analyse kan medvirke til at 

skabe en bedre forståelse for interviewpersonernes meninger, motiver og intentioner. 

Afhandlingen kunne også have benyttet andre teorier til at analysere interviewene, 

eksempelvis fænomenologien, som er kendetegnet ved, at beskrive det givne så præcist 

og fuldstændigt som muligt snarere end at forklare og analysere det (Kvale & Brinkmann 

2009: 45). Denne teori vil imidlertid ikke være oplagt at benytte i denne afhandling, idet 

afhandlingens interviewpersoner hovedsageligt er politikere, som formodes at have en 

politisk dagsorden og en intention bag deres udtalelser. Her kan hermeneutikken, i 

modsætning til fænomenologien, bedre benyttes til at analysere interviewpersonernes 

baggrunde for deres udtalelser. En anden teori, afhandlingen kunne have benyttet, er 

diskursanalysen. Diskursanalysen er ”studiet af, hvordan tale og tekster bruges til at 

udføre handlinger” (Kvale & Brinkmann 2009: 176). Diskursanalysen bruges blandt andet 

til at undersøge hvilke mønstre der er i personers udsagn og hvilke sociale konsekvenser 

forskellige diskursive fremstillinger af virkeligheden får (Jørgensen & Philips 2010: 31). 

Denne analyseteori er imidlertid ikke oplagt i denne afhandling, da afhandlingens fokus er 

på interviewpersonernes motiver og intentioner snarere end på deres sprogmønstre og 

diskurser. Her er diskursanalysen således ikke nyttig, da dens ærinde ikke er at komme 

’bag om’ diskursen, men i stedet beskæftiger sig med diskursen i sig selv som genstand 

for analyse (ibid.).  

 

2.3.1 Hermeneutisk analyse 

Ifølge Henriette Højberg forsøger den hermeneutiske analyse at udlægge aktørernes 

meningsfulde handlinger samtidig med at den bringer forskeren selv ind i 

meningsudlægningen af genstandsfeltet (Højberg 2003: 119). Det vil sige, at analysen i 

afhandlingen vil søge at få en indsigt i interviewpersonernes forståelser og 

meningssammenhænge gennem en undersøgelse af deres livsverdensperspektiv og 

kontekst, deres intentioner, motiver og politiske dagsorden.  
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2.3.2 Fordomme og forskerens rolle 

Som tidligere nævnt kan der ved at benytte hermeneutikken opstå et spændingsfelt 

mellem det subjektive og det objektive i forsøget på at udlægge aktørernes meningsfulde 

handlinger. Dette skyldes at forskeren, som følge af sin egen historiske og kulturelle 

kontekst, har en forståelseshorisont samt fordomme over for genstandsfeltet. Forskeren er 

med sin forståelseshorisont med til at skabe en forståelse om den sag og de 

problemstillinger, der tales om. 

 

Denne afhandlings hermeneutiske analyse er sig bevidst om, at sætte egne fordomme på 

spil ved at udfordre dem og være åben i interviewsituationen. Her indtræder den 

hermeneutiske cirkel igen, hvor forforståelse og fordomme kan ændres gennem en ny 

forståelse og erfaring. Ifølge Gadamer er fordomme en forudsætning for al forståelse, og 

derfor handler det om at acceptere fordomme som en produktiv forudsætning for 

erkendelse af verden (Højberg 2003: 102-103). Fordomme er en grundlæggende del af 

menneskets forståelse, og det er i mødet med genstanden – det være sig en tekst, person 

eller kultur – at vores fordomme udfordres. Derfor skal vi være åbne, når vi vil forstå (ibid.).  

 

2.3.3 Forståelseshorisont og horisontsammensmeltning 

Forforståelse og fordomme udgør til sammen den ovenfor nævnte forståelseshorisont. 

Gadamer definerer forståelseshorisonten således: ”Horisonten er et synsfelt som omfatter 

alt hvad der kan ses fra en bestemt synsvinkel... Vi taler om en snæver horisont, at åbne 

op for nye horisonter, og så videre” (Højberg 2003: 103). Forståelseshorisonten er 

menneskets personlige tilgang til verden, udgjort af den enkeltes private erfaringer. 

Samtidig er den også kollektiv, da det enkelte individ er en del af et fællesskab, det være 

sig sprogligt, kulturelt og historisk. I bestræbelserne på at opnå den bedst mulige analyse 

og fortolkning af et interview, er det således nødvendigt at være sig bevidst om, at både 

fortolkeren såvel som den fortolkede genstand/person møder hinanden med hver sin 

forståelseshorisont, og meningen opstår først i horisontsammensmeltningen. 

 

Horisontsammensmeltning er en gensidig processuel meningsdannelse, hvor meningen 

opstår i mødet mellem fortolker og genstanden. Der behøver ikke at være tale om en 
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opnåelse af enighed i meningsdannelsen, men derimod at man, ifølge Gadamer, er i stand 

til at begribe og forstå det, den anden kommunikerer om (Højberg 2003: 105). Åbenhed og 

evnen til at stille spørgsmål er afgørende for horisontens bevægelighed og foranderlighed 

og ved at flytte sin horisont gør man sig en hermeneutisk erfaring (ibid.). 

 

I afhandlingen er der en erkendelse af, at fortolkeren er en aktiv medspiller i 

meningsdannelsen i form af egen forståelseshorisont. I analyse- og fortolkningsprocessen 

vil afhandlingen som følge deraf bestræbe sig på, at sætte egne fordomme på spil og 

være åben i forsøget på at opnå en horisontsammensmeltning med genstandsfeltet, så 

resultatet kan give et nuanceret og afbalanceret billede af problemstillingen.  

 

 

  



Kvindehandel i et dansk og europæisk perspektiv 

 

Maria Lyngå Madsen | 22 
 

 

 

  

Præsentation 

af feltet 

Del 3 



Kvindehandel i et dansk og europæisk perspektiv 

 

Maria Lyngå Madsen | 23 
 

3.0 Baggrund og historisk kontekst 

Dette afsnit er medtaget for at præsentere feltet for problemstillingen og for at danne et 

overblik over baggrunden for, samt detaljerne i EU-direktivet om menneskehandel. 

Derudover vil afsnittet medvirke til at danne et overblik over de danske forhold omkring 

bekæmpelse af kvindehandel ved at belyse den nuværende danske lovgivning og den 

danske handlingsplan mod menneskehandel. 

 

3.1 Kvindehandel i en historisk kontekst 

Som det nævnes indledningsvist er kvindehandel blevet et stigende globalt problem. Det 

anslås at handel med mennesker er den tredje mest indbringende form for kriminalitet5 og 

over 2 mio. mennesker vurderes at udføre tvangsarbejde verden over som følge af 

menneskehandel (COWI 2010: 6). Denne afhandlings problemstilling har et europæisk 

perspektiv, hvilket betyder, at afhandlingens fokus som tidligere nævnt hovedsageligt er på 

kvindehandel i Europa. 

 

Der findes mange årsager til, at mennesker, og særligt kvinder, i stigende antal handles på 

tværs af grænser inden for Europa. Én af årsagerne, der ofte fremhæves, er den større 

grad af fri bevægelighed, der er i EU på grund af blandt andet Schengen-samarbejdet. 

Schengen-samarbejdet er et samarbejde mellem en række europæiske lande med det 

formål at skabe et fælles område uden indre grænser6. Schengen-landene består af 22 

EU-lande samt Norge, Island og Schweiz7 og reglerne siger, at har man opholdstilladelse i 

ét Schengen-land, har man ret til at opholde sig i alle de andre Schengen-lande i op til tre 

måneder ad gangen (Thomsen, Svendsen & Chayesteh 2008). Dette betyder, at når en 

handlet person først er inden for i Schengen, er det let at bevæge sig rundt. Nogle mener 

derfor, at de åbne grænser gør det lettere for bagmændene, at handle mennesker over 

grænserne, mens andre mener, at EU samlet set har fået mulighed for at sætte mere 

effektivt ind over for menneskehandlen ved at kunne følge bagmændene på tværs af 

landegrænser og retsforfølge dem i flere lande. Uanset synspunkt, har EU’s åbne grænser 

medvirket til mere samhandel mellem landene, hvilket også har haft indflydelse på de 

kriminelle handelsstrømme.  

                                                           
5
 HopeNow.dk  

6
 http://www.eu-oplysningen.dk/emner/schengen/ 

7
 http://www.eu-oplysningen.dk/emner/schengen/lande/ 
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En anden væsentlig årsag til menneskehandel er ifølge Europa-Kommissionen social 

sårbarhed (Europa-Kommissionen 2010: 2). Sårbarheden kommer af økonomiske og 

sociale faktorer, som fattigdom, kønsdiskriminering, væbnede konflikter og lignende. Disse 

faktorer betegnes internationalt for ”push” faktorer (Ligestillingsministeriet 2007: 14). Det 

vil sige, at det er faktorer, der kan medvirke til at skubbe folk ud i ekstreme valg, hvilket 

bliver udnyttet af kriminelle bagmænd. Dernæst følger den anden medvirkende faktor, 

”pull” faktoren, som er efterspørgslen efter seksuelle ydelser og billig arbejdskraft. 

Efterspørgslen opstår ofte i de rigere vestlige lande, og udbuddet stammer hovedsageligt 

fra fattigere lande, særligt i Østeuropa, Afrika og Asien. Der er således flere årsager til den 

stigende handel med kvinder, der foregår verden over, heriblandt nævnes globaliseringen, 

de åbne grænser samt fattigdom og efterspørgslen, som nogle af de væsentligste årsager. 

 

3.2 Den politiske kontekst 

Eftersom kvindehandel er et internationalt problem er der mange internationale aktører, 

der beskæftiger sig med bekæmpelsen af det, herunder FN, Europarådet, OSCE, NATO 

og EU. Denne afhandling fokuserer som nævnt på EU, og mere specifikt på EU’s direktiv 

om menneskehandel, som i det følgende vil blive nærmere belyst.  

 

3.2.1 EU-direktivet om menneskehandel 

Europa-Kommissionen foreslog det nye EU-direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af 

menneskehandel den 29. marts 2010. Derefter blev forslaget behandlet af Europa-

Parlamentet og Ministerrådet, som sendte det videre til plenarforsamlingen i Strasbourg, 

og her stemte Parlamentet i december 2010 for direktivet med 643 stemmer for, 10 imod 

og 56 hverken for eller imod (Omar, 15. december 2010). Medlemslandene har herefter 

fået to år til at implementere direktivet.  

 

Direktivet erstatter Rådets Rammeafgørelse fra 2002 og etablerer nogle minimumregler, 

hvilket betyder, at medlemslandene mindst skal overholde EU’s regler, men de kan også 

vælge at skærpe reglerne i deres eget land. Direktivet medfører en række nye tiltag, som 

kort fortalt kan skæres ned til 5 overordnede områder:  
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1) Højere strafferammer. Ifølge direktivet skal hvert medlemsland sikre, at personer, der 

begår menneskehandel, kan straffes med fængsel med en maksimumstraf på mindst fem 

år og i visse tilfælde med fængsel med en maksimumstraf på mindst ti år (Bilag 8: artikel 4, 

stk. 1 og 2).  

2) Intensiveret samarbejde mellem politi- og retsmyndigheder landene imellem, herunder 

et forstærket Europol-samarbejde8 og samarbejde med civilsamfundsorganisationer og 

ikke-statslige organisationer. Derudover skal myndigheder, der beskæftiger sig med 

menneskehandlede personer uddannes bedre. 

3) En fælles anti-menneskehandelskoordinator udnævnes. Denne funktion skal lede 

den fælles europæiske front mod menneskehandel. Udover den fælles europæiske anti-

menneskehandelskoordinator skal medlemslandene yderligere oprette en national 

rapportør eller lignende til at overvåge og koordinere indsatsen mod menneskehandel i 

hjemlandet. Den nationale rapportør skal rapportere til den fælles europæiske anti-

menneskehandelskoordinator. 

4) Ofre for menneskehandel. Med direktivet pålægges hver medlemsstat at yde bistand til 

alle ofre for menneskehandel. Bistanden skal mindst omfatte sikker indkvartering, 

nødvendig lægehjælp og psykologbistand, rådgivning og information samt oversættelse og 

tolkning. Derudover skal medlemsstaterne ifølge direktivet ikke retsforfølge ofre eller på 

anden måde kriminalisere ofrene ved bøder eller fængselsophold. 

5) Forebyggelse af menneskehandel. Medlemsstaterne skal ifølge direktivet søge at 

bekæmpe den efterspørgsel, der giver anledning til udnyttelse i form af menneskehandel, 

blandt andet gennem oplysnings- og informationskampagner. Medlemsstaterne opfordres i 

den forbindelse til at overveje en kriminalisering af brugen af seksuelle ydelser eller andre 

tjenesteydelser, der udføres af ofre for menneskehandel.  

 

3.2.2 Debatten  

Den europæiske debat omkring EU-direktivet har hovedsageligt kredset omkring, hvorvidt 

medlemsstaterne selv skulle sikre de forskellige foranstaltninger eller om de skulle 

lovgives konkret fra EU. For eksempel gik en stor del af debatten på spørgsmålet, om der 

skulle indføres en særlig forpligtelse til at kriminalisere køb af seksuelle ydelser fra et offer 

for menneskehandel, hvis man har viden herom. Her var der stor uenighed landene 

                                                           
8
 Europol er det europæiske politisamarbejde, der bygger på informationsudveksling og samarbejde mellem 

medlemslandenes politimyndigheder. Kilde: http://www.eu-oplysningen.dk/leksikon/alle/publ042/ 
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imellem. Nogle lande, såsom Sverige, ønskede at det skulle fremgå som en bestemmelse 

i direktivet, mens de fleste medlemsstater påpegede, at en sådan bestemmelse under alle 

omstændigheder ikke skulle være bindende. Kompromiset blev derfor en opfordring til 

overvejelse, som nævnes i direktivets artikel 18, stk. 4 om forebyggelse. Medlemslandene 

var imidlertid overordnet set enige i mange af de andre bestemmelser i direktivet, såsom 

styrkelsen af samarbejdet mellem politiet og andre myndigheder, og at der er et behov for 

særlige bestemmelser til at styrke efterforskningen og retsforfølgelsen (Europa-

Kommissionen 2010: s. 5). Debatten om EU-direktivet har i Danmark hovedsageligt 

handlet om det danske retsforbehold i og med at Danmark ikke bliver påvirket direkte af 

EU-direktivet.  

 

3.3 Den danske kontekst 

Efter at have belyst den Europæiske dimension samt det specifikke EU-direktiv om 

menneskehandel, vil afhandlingen i det følgende undersøge den danske lovgivning og 

indsats på området. Dette afsnit er ligesom EU-afsnittet med til at præsentere emnefeltet 

og vil medvirke til at danne baggrund for den senere analyse, hvor den danske lovgivning 

og EU-direktivet debatteres på baggrund af interviewene. Det følgende afsnit vil begynde 

med en undersøgelse af den danske lovgivning på kvindehandelsområdet for derefter at 

undersøge det danske retsforbehold og Danmarks muligheder. 

 

3.3.1 Lovgivningen 

Den danske lovgivning på området bygger på § 262a i straffeloven, også kaldet 

menneskehandelsparagraffen. § 262a blev indsat i straffeloven i juni 2002, som en 

opfyldelse af Danmarks internationale forpligtelser efter at EU i 2002 indførte sin 

rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel9. Hensigten bag 

menneskehandelsparagraffen var desuden, at tydeliggøre Danmarks efterlevelse af FN's 

konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet samt Palermo-

protokollen fra 2000. Den danske menneskehandelsparagraf straffer med fængsel indtil 8 

år, hvis personer findes skyldige i medvirken til menneskehandel (Bilag 7). Strafferammen 

er således to år kortere end EU-direktivets, som giver op til 10 år under særlige 

omstændigheder. 
                                                           
9
 http://www.centermodmenneskehandel.dk/hvad-gor-danmark/internationale-forpligtelser/dansk-straffelov-

ss262-a-og-eus-rammeafgorelse 
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Udover menneskehandelsparagraffen bygger den danske indsats mod kvindehandel på 

regeringens ’Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014’ 

(Ligestillingsministeriet 2011). Denne handlingsplan bygger videre på den tidligere fra 

2007-2011 og sætter kortsigtede såvel som langsigtede mål. På kort sigt fokuseres der på 

at yde bistand til ofrene og på lang sigt er målet at mindske antallet af ofre for 

menneskehandel i Danmark (Ligestillingsministeriet 2011: 1). Handlingsplanen 

beskæftiger sig desuden med at begrænse efterspørgslen gennem oplysning, 

forebyggelse via internationalt samarbejde, retsforfølgning af bagmændene, herunder 

uddannelse af politiet, og meget mere. 

 

3.3.2 Ofrenes situation i Danmark 

Handlingsplanen fokuserer på, at ofre for kvindehandel skal behandles individuelt, da 

ofrene ikke har den samme historie. Nogle ofre er i Danmark uden lovligt ophold, andre 

har lovligt ophold og deres sager ender hos henholdsvis Udlændingeservice og Center 

mod Menneskehandel. Menneskehandlede kvinder uden lovligt ophold og som derved 

skal udrejse af Danmark har en refleksionsperiode på i første omgang 30 dage. De 

handlede kvinder bliver tilbudt en forberedt hjemsendelse, hvis de vælger at samarbejde 

med de danske myndigheder. Hvis de accepterer dette tilbud, kan refleksionsperioden 

forlænges i op til 100 dage og de tilbydes i nogle tilfælde også en reintegrationsplan i op til 

tre måneder i hjemlandet (Ligestillingsministeriet 2011: 8 og 18). Under 

refleksionsperioden kan de handlede kvinder få mulighed for beskyttet ophold, 

sundhedsfremmende behandling, juridisk bistand, psykologhjælp samt socialpædagogisk 

assistance.  

 

I EU-regi gælder det for ofre for kvindehandel, at de tildeles en opholdstilladelse på mindst 

seks måneder med mulighed for forlængelse. Dette skyldes et såkaldt ’offerdirektiv’ fra 

2004, som påvirker alle EU’s medlemslande (Rådet 2004). Danmark bliver på grund af 

retsforbeholdet ikke påvirket direkte af offerdirektivet og har ikke indført direktivets 

bestemmelser.  

 

I sammenligning med Danmarks nabolande ligger Danmark tættest på Norges lovgivning 

på området. I Norge er straffen for menneskehandel på fem år og kan i visse tilfælde gå op 
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til ti år (Formidlingscenter 2006: 20). Kvinder uden lovligt ophold tildeles en 

refleksionsperiode på mindst 45 dage, hvor Danmark som nævnt giver 30 dage. Danmarks 

andet naboland, Sverige, straffer for menneskehandel med fængsel op til ti år, efter det 

nye EU-direktivs strafferammer. Ofre for kvindehandel tilbydes i Sverige midlertidige 

opholdstilladelser, uden fast tidsbegrænsning, dog mindst seks måneder, som følge af 

EU’s offerdirektiv. I enkelte tilfælde har ofre fået permanent opholdstilladelse i Sverige, 

dog drejer dette sig blot om en håndfuld kvinder (Formidlingscenter 2006). Danmark ligger 

således tæt på sine nabolande, omend den danske maksimumsstraf og opholdstilladelse 

til ofrene er noget lavere end Norges og særligt Sveriges, der som bekendt følger EU’s 

direktiver.  

 

3.3.3 Virker lovgivningen? 

Den danske lovgivning for handel med kvinder er kort opsummeret ovenfor, og består 

overordnet af § 262a i straffeloven samt regeringens handlingsplan. Dette afsnit vil 

undersøge virkningen af den danske lovgivning ved at se på regeringens handlingsplan 

samt ved at benytte den seneste store domsafsigelse som et eksempel.  

 

Ifølge regeringens handlingsplan er der sket store fremskridt i forhold til efterforskning og 

retsforfølgelse af bagmænd, og rapporten lægger vægt på, at der har været en markant 

stigning i antallet af sigtelser og afgørelser for menneskehandel efter straffelovens § 262a 

(Ligestillingsministeriet 2011). Antallet af sigtelser for overtrædelse af straffelovens § 262a 

er ifølge handlingsplanen steget fra to sigtelser i 2006 til 24 sigtelser i 2009, og antallet af 

afgørelser for overtrædelse af straffelovens § 262a er steget fra tre i 2006 til 11 i 2009 

(Ligestillingsministeriet 2011: 23). Dette kan der være forskellige årsager til. Det kan være 

et tegn på at lovgivningen og den danske indsats virker, som handlingsplanen antyder, 

eller det kan ses som et symbol på en generel stigning i antallet af handlede personer, 

som dermed medfører en stigning i sigtelserne. 

 

Den største danske sag om kvindehandel var sagen om rumænske gadeprostituerede, 

hvor ni personer i december 2010 blev idømt fængselsstraf for medvirken til 

menneskehandel. De i alt seks mænd og tre kvinder fik mellem 14 måneder og tre års 

fængsel, og syv af dem bliver udvist af Danmark efter at de har afsonet deres straf. Sagen 
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var ifølge Købehavns Politi en succes og det er én af de største sager om kvindehandel i 

Danmark. Det kan dog undre, at maksimumstraffen ”kun” var på op til 3 år, når den danske 

strafferamme ifølge § 262a er på op til 8 års fængsel for menneskehandel. Der er 

imidlertid tradition for, at strafferammen ikke udnyttes fuldt ud i Danmark10, så det kan 

muligvis hænge sammen med at strafferammen heller ikke udnyttedes fuldt ud i dette 

tilfælde. Der har desuden ikke tidligere været mange domsafgørelser om kvindehandel i 

Danmark, som det ses ovenfor, hvilket yderligere kan medvirke til at strafferammen ikke 

udnyttes fuldt ud. Den danske indsats kulminerede med dommen om de rumænske 

gadeprostituerede, hvilket viser, at indsatsen virker, dog kan det diskuteres, hvorvidt 

lovgivningen udnyttes fuldt ud, eller om der blot mangler præcedens på området. 

 

3.3.4 Retsforbeholdet og Danmarks muligheder 

Som tidligere nævnt har de andre medlemslande fået to år til at implementere det nye EU-

direktiv, der erstatter og ophæver rammeafgørelsen fra 2002. Men som det nævnes 

indledningsvist i afhandlingen har Danmark et retsforbehold, hvilket betyder, at det nye 

EU-direktiv ikke bliver gældende for Danmark, i kraft af, at Lissabon-traktaten har gjort 

retssamarbejdet overstatsligt og dermed aktiveret det danske retsforbehold.  

 

Danmark har mulighed for at tilslutte sig det nye EU-direktiv gennem en parallelaftale. 

Parallelaftaler sker ved, at Danmark kan koble sig på EU-aftaler ved at bede om også at 

blive omfattet af aftalen, efter at et lovforslag er vedtaget i EU. Dette kræver imidlertid, at 

Europa-Kommissionen og de andre EU-medlemslande tillader det, hvilket de ikke altid gør. 

Danmark har søgt om at indgå parallelaftaler fem gange, hvoraf tre blev godkendt og to 

blev nedstemt af de andre lande (EU-Oplysningen 2008). De to afslag Danmark har fået 

handler om EU-regler for konkurs og regler for hvordan ægteskabs- og 

forældremyndighedssager på tværs af grænserne skal håndteres. Danmark kan således 

ikke uden videre forvente, at kunne indgå en parallelaftale om det nye 

menneskehandelsdirektiv, men det er en mulighed 

 

Danmark kan desuden vælge at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning, den såkaldte 

opt-in model, ligesom Storbritannien og Irland har på retsområdet, men dette kræver en 

                                                           
10

 http://www.domstol.dk/  
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folkeafstemning på samme vis som en afskaffelse af forbeholdet kræver (EU-Oplysningen 

2008). 

 

En sidste mulighed for Danmark, hvis Danmark skal få del i EU-direktivet, er, at indføre en 

tilsvarende lovgivning i dansk ret. Ifølge strafferetsprofessor ved Syddansk Universitet, 

Thomas Elholm, er der ikke noget til hinder for at indføre en tilsvarende lovgivning: ”Jeg 

ser ingen problemer i, at de danske politikere laver en tilsvarende lov herhjemme. En 

parallelaftale er ligegyldig og irrelevant i det her tilfælde, for vi kan indføre de samme 

regler” (Albæk 2010). Her vil nogle imidlertid mene, at en tilsvarende lovgivning ikke vil 

være det samme som at deltage i direktivet, da Danmark ikke har været med i beslutnings- 

og informationsudvekslingsprocessen, og at Danmark blandt andet ikke vil kunne deltage i 

Europol-samarbejdet uden at afskaffe retsforbeholdet.  

 

3.4 Delkonklusion 

Afsnittet ovenfor har præsenteret afhandlingens emnefelt og belyst nogle af forskellene 

mellem den danske lovgivning og EU’s, heriblandt forskellen på strafferammerne, 

opholdstilladelser til ofrene samt EU-direktivets opfordring til at overveje en kriminalisering 

af køb af ydelser fra handlede personer. Afsnittet præsenterede til sidst Danmarks 

muligheder, hvis Danmark ønsker at tage del i EU-direktivets bestemmelser, hvilket er at 

afskaffe retsforbeholdet, ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning, ansøge om en 

parallelaftale på området eller indføre en tilsvarende lovgivning.  
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4.0 Kvalitative interviews 

Efter at have redegjort for den europæiske og danske lovgivning på 

menneskehandelsområdet, vil afhandlingen nu gennemgå processen omkring de 

indsamlede kvalitative interviews, som beskrevet i indledningen. Afhandlingen vil først 

præsentere selve interviewprocessen; hvilke tanker, der lå bag; hvilken interviewteknik, 

der benyttedes samt interviewspørgsmålene. Derefter vil interviewene i del 5 blive 

analyseret i forhold til afhandlingens problemformulering og teori. 

 

4.1 Dybdeinterviews 

Afhandlingens interviewpersoner er eksperter og/eller politikere, der beskæftiger sig med 

problemstillingen omkring kvindehandel og retsforbeholdet. Interviewene vil således ifølge 

Steinar Kvale være eliteinterviews, hvor interviewpersonerne er vant til at blive interviewet 

og derfor kan have forberedt nogle ”indlæg”, der kan fremme deres synspunkter i løbet af 

interviewet. Interviewpersonerne kan formentlig tale længe om deres synspunkter modsat 

andre interviewpersoner, der skal hjælpes mere i gang. Det er derfor vigtigt at være 

opmærksom på, at det er eliteinterviews, og en forberedt interviewguide kan således 

bidrage til at interviewet bevarer sit fokus og røde tråd, så alle de ønskede og relevante 

aspekter af problemstillingen afdækkes. I interviewet er det ligeledes vigtigt, at søge at 

udfordre interviewpersonernes holdninger og klarlægge deres motiver og intentioner bag 

deres udtalelser, så de kommer ud over deres mulige forberedte indlæg og der kan opnås 

nye indsigter. Interviewene er semistrukturerede og er bygget op omkring en oversigt over 

emner, der skal dækkes og nogle forslag til spørgsmål. Spørgsmålene og rækkefølgen er 

imidlertid ikke nødvendigvis strengt overholdt i alle interviewene.  

 

Hermeneutikken indtænkes i interviewguiden, de valgte temaer samt forslagene til 

spørgsmål. Interviewpersonerne repræsenterer ikke kun enkeltpersoner, men også en 

politisk organisation, parti eller faggruppe. Interviewet søger som følge heraf at dække alle 

aspekterne af interviewpersonens udtrykte og intenderede meninger. 

 

Interviewene med politikerne samt med Ea Elsbøll fra Reden International er transskriberet 

og findes under afhandlingens bilag. Under transskriberingen er det søgt at få alle detaljer 

med, så transskriberingen er ordret så vidt muligt, og det er søgt at medtage pauser, 
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intonation, osv. Der er således ikke redigeret i samtalerne, udover at en enkelt sætning 

eller to er blevet fjernet, hvis interviewpersonerne har ønsket dette. Interviewene har 

forskellige længder og er generelt forskelligt bygget op. Dette skyldes blandt andet, at 

nogle personer havde mere tid end andre, og forløbene udviklede sig forskelligt. 

Interviewet med politiassistent, Trine Møller Andersen, blev foretaget gennem 

telefonsamtaler og mailkorrespondancer, hvoraf mailkorrespondancerne findes i 

afhandlingens bilag.  

 

4.2 Temaer og spørgsmål 

Temaerne, der dækkes i interviewene er:  

 Årsager til menneskehandel 

 EU’s rolle og det nye direktiv  

 Danmarks rolle og den danske lovgivning 

 Det danske retsforbehold og Danmarks muligheder  

 Den politiske debat. 

 

Hver af disse temaer beskrives herefter med uddybende spørgsmål. 

 

4.2.1 Årsager til menneskehandel 

1. Hvilke årsager tror du generelt, der ligger bagved den stigende handel med kvinder, 

som er blevet intensiveret de seneste år?  

2. Hvilken international aktør synes du gør og har gjort mest i indsatsen mod 

kvindehandel?  

3. Og hvilken aktør, synes du bør gå forrest i kampen og udforme indsatsen? 

4. Hvordan mener du, at kvindehandel bedst bekæmpes: Igennem internationalt 

samarbejde eller på nationalt niveau? 

 

4.2.2 EU’s rolle og det nye direktiv 

1. Hvad er din overordnede holdning til det nye EU-direktiv? Er det ambitiøst nok eller 

kunne der gøres mere? 

2. På hvilken måde tror du at EU-direktivet får en effekt på både at bekæmpe 

bagmændene og at beskytte kvinderne?   
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3. Hvad kommer det til at betyde for Danmark, hvis de andre lande kriminaliserer køb 

af ydelser fra handlede personer? Vil det blive nemmere for kriminelle bagmænd at 

handle kvinder til Danmark? Kan Danmark ende som ”EU’s” alfonsparadis?  

4. Medlemslandene opfordres kun til at overveje en kriminalisering, hvilket ikke er 

ensbetydende med, at de vil gøre det. Tror du at landene vil kriminalisere sexkøb af 

handlede personer? 

 

4.2.3 Danmarks rolle og den danske lovgivning 

1. Hvad mener du om den danske indsats mod kvindehandel? 

2. Hvordan synes du at den danske indsats og lovgivning virker? 

3. Hvad mener du om, at strafferammen ikke bruges fuldt ud (op til 8 år)? Synes du at 

det passer ind i den danske retspraksis, at strafferammen ikke udnyttes fuldt ud? 

 

4.2.4 Det danske retsforbehold og Danmarks muligheder 

1. Hvad er din holdning til det danske retsforbehold i forhold til indsatsen mod 

kvindehandel?  

2. Hvordan forventer du, at den danske indsats kommer til at adskille sig fra de andre 

medlemslandes?  

3. Skal Danmark bevare eller afskaffe retsforbeholdet?  

4. Hvad mener du om, at Danmark kan anmode om en parallelaftale?  

5. Danmark kan jo også indføre en tilsvarende lovgivning? Synes du at det kunne 

være en løsning? 

 

4.2.5 Den politiske debat 

1. Hvordan synes du at diskussionen om kvindehandel og retsforbeholdet bliver farvet 

af politiske ideologier og hensigter? I forhold til EU og retsforbeholdet? 

2. Synes du at debatten er blevet for politisk og for lidt faktuel?  
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5.0 Analyse  

Dette afsnit analyserer afhandlingens kvalitative data med de udvalgte interviewpersoner i 

forhold til den teoretiske tilgang til problemformuleringen. Afsnittet indleder med en kort 

gennemgang af tankerne bag analyserne samt en opridsning af den metodiske og 

teoretiske tilgang til analyserne. Herefter vil interviewene blive analyseret ud fra de samme 

emner, som interviewene har omkredset.  

 

5.1 Hermeneutisk analyse 

Den hermeneutiske analyse søger at belyse interviewpersonernes referenceramme og 

forståelseshorisont, for dermed at kunne fortolke deres intentioner, handlinger og praksis. 

Herunder vil der fokuseres på personernes livsverdensperspektiv; den kontekst, de 

befinder sig i historisk, kulturelt, politisk og erfaringsmæssigt. Der vil desuden fokuseres på 

politikernes partidagsorden, idet politikere ofte har en dagsorden bag de ytringer og 

budskaber de kommer med. Det er således ikke kun interviewpersonens egen holdning til 

emnet, men i store træk personens politiske baglands kollektive holdninger og intentioner. 

Ifølge den historiske hermeneutik bestræber kollektiver og politiske grupperinger sig på at 

få deres politiske budskaber og programmer igennem ved at få deres fortolkning 

accepteret af så mange som muligt (Øhrgaard & Nørgaard 2004: 46). Politik kan i høj grad 

også kobles sammen med retorikken, hvor det gælder om at overbevise folk om sin egen 

fortolkning af historien og verden (Garbers & Høgel 1996: 9).  

 

5.1.1 Fortolkerens fordomme og forståelseshorisont 

Inden interviewene blev foretaget, har denne afhandlings forfatter gjort sig nogle 

overvejelser omkring, hvad de forskellige interviewpersoner kunne formodes at mene om 

afhandlingens problemstilling og emnefeltet. Disse forudindtagede formodninger er 

nedskrevet i begyndelsen af de emneopdelte afsnit for at sætte afhandlingens egne 

fordomme på spil og derefter åbne op for, hvordan personerne så rent faktisk forholder sig 

til emnerne. I nogle afsnit er der nedskrevet et par linjer omkring afhandlingens fordomme, 

hvorimod andre afsnit er bygget op omkring nogle hypoteser, som afhandlingen har 

udarbejdet. Dette skyldes, at afhandlingens forfatter havde nogle klare formodninger om 

personernes meninger og intentioner på nogle områder, hvorimod det var vanskeligere, at 

formode, hvad de ville mene om andre områder. For eksempel kunne der hurtigt skabes 
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nogle formodninger og fordomme omkring politikernes holdninger til EU, men derimod var 

det vanskeligt at opstille en hypotese omkring deres holdninger til årsagen bag 

menneskehandel. Hypoteserne omfatter kun politikerne og dermed ikke Trine Møller 

Andersen og Ea Elsbøll. Dette er valgt, idet politikerne har været mere synlige i den 

offentlige debat vedrørende problemstillingen og de forventes desuden at være inde i alle 

aspekter af afhandlingens problemformulering, herunder kendskab til EU og 

retsforbeholdet. Trine Møller Andersen og Ea Elsbøll forventes ikke at have indgående 

kendskab til alle detaljerne i EU-direktivet om menneskehandel eller retsforbeholdet. Disse 

to interviewpersoner vil i analysen i stedet bidrage med deres holdninger og synspunkter 

ud fra deres erfaringer og mere praktiske tilgang til afhandlingens problemformulering.  

 

Nedenfor vil interviewene blive analyseret i forhold til emnerne:   

 Årsager til kvindehandel 

 EU’s rolle og det nye direktiv 

 Danmarks rolle og den danske lovgivning 

 Det danske retsforbehold og Danmarks muligheder 

 Den politiske debat 

 

5.2 Årsager til kvindehandel 

Alle interviewpersonerne blev indledningsvist spurgt om, hvilke årsager, de mener, er de 

væsentligste i forhold til den stigende handel med kvinder. Dette spørgsmål og emnefelt er 

relevant idet det danner baggrund for afhandlingens problemfelt og det skitserer, hvor 

interviewpersonerne står i forhold til den mere overordnede demografiske, historiske og 

sociale tilgang til problemstillingen.  

 

5.2.1 Udbud og efterspørgsel 

I forhold til spørgsmålet om, hvilke årsager, der ligger bag den stigende handel med 

kvinder, var der generel enighed blandt interviewpersonerne om, at årsagerne skyldes 

bagmændenes profitable indtjening samt udbud og efterspørgsel. Udbuddet var de enige 

om udspringer fra fattigdom og social sårbarhed og efterspørgslen er i forhold til billig 

arbejdskraft og prostitution. Der var imidlertid forskel på, hvad personerne lagde vægt på 
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som den væsentligste årsag. Emilie Turunen og Britta Thomsen fokuserede særligt på 

efterspørgslen, og især efterspørgslen efter seksuelle ydelser. Emilie Turunen udtaler:  

 

”Det handler til dels om, at det er en lukrativ forretning; der er mange penge i det… Og så 

er der selvfølgelig en efterspørgsel af ydelserne, hvad enten det er sex eller 

tvangsarbejde, og med kvinder er det jo mest til sex. Der er formentlig ikke en decideret 

efterspørgsel efter handlede kvinder, men det er jo klart at det er en del af det marked, der 

bliver skabt” (Bilag 1: Emilie Turunen). 

 

Til samme spørgsmål svarede Britta Thomsen, at både efterspørgslen og udbuddet er 

væsentlige årsager, men hun beskriver mest efterspørgslen efter de handlede kvinder:  

 

”Jeg har været i Indien i februar måned, hvor der blev sagt, at de russiske kvinder var 

meget populære i forhold til trafficking, fordi indiske mænd godt kan lide lyse kvinder. Hvor 

man samtidig hører, at i Danmark har vi mange fra Nigeria, fordi her kan vi godt lide nogle, 

der er meget mørke. Der er mere salg i dem fra Nigeria og Thailand, end dem fra 

Baltikum, fordi de ligner jo bare os andre, kedelige af udseende” (Bilag 3: Britta Thomsen). 

 

De to politikere lægger altså vægt på efterspørgslen, som én af de væsentligste årsager til 

handlen med kvinder. Dette kan også ses i deres politiske forståelseshorisont, hvor 

Socialdemokraterne og SF længe har ønsket at gøre noget for at stoppe prostitutionen i 

Danmark. Senest gik de to partier sammen om et fælles udspil i begyndelsen af 2011, der 

foreslår at forbyde købesex ved at kriminalisere prostitutionskunderne11. Forslaget, som er 

en del af partiernes fælles ligestillingspolitik, går således efter at få ram på efterspørgslen, 

som ifølge de to politikere er den væsentligste årsag til kvindehandel. Dette synspunkt 

støttes af Ea Elsbøll fra Reden International, som igennem interviewet lagde stor vægt på 

prostitutionsproblematikken, som hun mener skyldes den store efterspørgsel, der er i 

Norden og i særdeleshed i Danmark: 

 

”Der er et meget stort marked i Danmark. Vi møder rigtig mange kvinder, som faktisk bor i 

Sverige, men som ikke arbejder i Sverige, fordi der har de jo en lovgivning, hvor de har 

                                                           
11

 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-36900952:r%C3%B8d-regering-vil-forbyde-k%C3%B8besex.html 
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kriminaliseret kunden… Det interessante ved det, de gør i Sverige for eksempel, er, at der 

har de en enorm stor indsats, en enorm stor lovgivningsmæssig ramme, men de har ikke 

specielt mange ofre for menneskehandel. Og det er jo meget interessant, fordi hvor er de 

så? Og vi i Danmark har enormt mange... Så billedet tegner sig til, at det er her de er. Så 

om det så er fordi de danske mænd køber mere sex end de norske og svenske, eller om 

det er lovgivningen” (Bilag 5: Ea Elsbøll). 

 

Lovgivningen spiller således en stor rolle ifølge Ea Elsbøll og hun er dermed enig med 

Britta Thomsen og Emilie Turunen i, at Danmark skal kriminalisere kunderne, på samme 

vis som Sverige har gjort, for at komme prostitutionen og kvindehandlen til livs. Ea Elsbølls 

livsverdensperspektiv stammer fra hendes erfaringer fra Reden International, som er en 

organisation med mere end 25 års erfaring i arbejdet med kvinder i prostitution. Ét af 

Reden Internationals målsætninger er blandt andet et forbud mod køb af seksuelle ydelser 

i Danmark, da de mener, at det skal tydeliggøres, at ingen skal være til salg i et ligestillet 

samfund.12 Modsat disse tre interviewpersoners fokus på efterspørgslen, som årsagen bag 

kvindehandel lægger Søren Søndergaard i stedet vægt på udbuddet:  

 

”Udbuddet er fordi en stor del af jordens befolkning lever under fattigdom. Derfor kan man 

sige, at hvis man vil gøre noget ved det problem, er det lettere at fjerne udbuddet end at 

fjerne efterspørgslen… gøre noget ved det der gør, at folk føler at det er nødvendigt for  

dem at begive sig ud på en farlig færd” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 

 

Søren Søndergaard fremhæver således fattigdomsproblemerne, og mener at det er der, 

der skal sættes ind, frem for at søge at fjerne efterspørgslen. Denne holdning kan ses i 

lyset af hans forståelseshorisont, som blandt andet består af hans tilgang til verden. Søren 

Søndergaard er en del af en kollektiv forståelseshorisont, hvor han tidligere har været 

medlem af Enhedslisten og nu er Europa-parlamentariker for Folkebevægelsen mod EU. 

Begge disse partier har fattigdomsbekæmpelse som én af deres hovedprioriteringer: 

Enhedslisten går blandt andet ind for en øget ulandsbistand13 og sammen med 

Folkebevægelsen mod EU ønsker de, at kvindehandlen skal bekæmpes gennem 
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 http://www.redeninternational.dk/?pid=42&sub=29 
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 I første omgang til 1,5 % af BNI – dvs. næsten en fordobling af den nuværende ulandsbistand - 
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fattigdomsbekæmpelse og indsatser i de lande, kvinderne stammer fra, i stedet for at 

fokusere på politik og direktiver i EU:  

 

”Og der er det jo med EU, som det ofte er med EU, at EU er for stor til de små ting og for 

småt til de store ting. For med al respekt, langt de fleste handlede kvinder kommer ikke fra 

EU. Det gør de altså ikke… Langt de fleste kommer fra Albanien, Ukraine, Rusland, 

afrikanske lande og Østen… Så det samarbejde, der i virkeligheden skal op at stå, det er 

politisamarbejdet i forhold til alle de lande.” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 

 

Politiassistent Trine Møller Andersen, der er daglig leder af Københavns Politis 

specialenhed mod kvindehandel, er enig med Søren Søndergaard i, at årsagen til 

kvindehandel udspringer af fattigdom, hvilket vil sige udbuddet: 

 

”Så længe der findes mennesker, der har dårlige eller ringe levevilkår, og som til tider er 

desperate for at tjene penge for at overleve eller for at kunne give deres børn en 

skolegang og så videre, så vil menneskehandel kunne finde sted, idet disse mennesker er 

meget nemme ofre.” (Bilag 6: Trine Møller Andersen) 

 

Trine Møller Andersen har arbejdet med kvindehandel i tre år og ifølge hende kommer 

man ikke kvindehandlen til livs ved at gå efter efterspørgslen. Hun mener ikke at det vil få 

en reel effekt i Danmark: 

 

”Hvis man laver en paragraf, der straffer de mænd, der køber seksuelle ydelser af ofre for 

menneskehandel, så har det ingen betydning. Den ville efter min overbevisning nemlig 

aldrig blive brugt i Danmark. Jeg kan ikke se på en kvinde om hun er offer for 

menneskehandel og hvordan skulle en potentiel kunde så.” (Bilag 6: Trine Møller 

Andersen) 

 

Her er Ea Elsbøll enig i synspunktet om, at kunderne ikke vil kunne se forskel på handlede 

og ikke-handlede kvinder, hun mener imidlertid at dette løses ved at kriminalisere alle 

former for sexkøb: 
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”Det, der er problemet med det, er jo, at du kan ikke vide som kunde, at hun er handlet. 

Derfor er man nødt til at lave en mere overordnet skillelinje, hvor det bliver kriminaliseret, 

at købe alt sex. Og så kommer der jo en masse interesseorganisationer, politikere osv. 

som er imod. Men du kan jo aldrig vide, om den kvinde, man køber er handlet” (Bilag 5: Ea 

Elsbøll). 

 

5.2.2 Åbne grænser 

En tredje årsag, der ofte sættes i forbindelse med den stigende kvindehandel i Europa, er 

som tidligere nævnt, de åbne grænser i EU. Her var politikerne uenige om, hvilken 

indflydelse de åbne grænser har haft på handlen. Pia Adelsteen svarede, at hun helt 

bestemt mener, at de åbne grænser har spillet ind, og hun uddyber senere i interviewet:  

 

”Det, som jeg ikke kan forstå, er, at lige præcis menneskehandel er jo meget 

grænseoverskridende… Og der er ikke et eneste sted, hvor vi har en grænse, hvor man 

ligesom tjekker, hvem der kommer ind. Fordi, det må man ikke på grund af Schengen. Og 

det er mig simpelthen ubegribeligt, hvis man ønsker at bekæmpe en kriminalitet, så 

væmmelig som menneskehandel egentlig er, at man ikke har en kontrol ved grænserne, 

der siger ’vi er nødt til at tjekke identiteten, vi er nødt til at finde ud af, hvem det er, der 

kommer ind’” (Bilag 4: Pia Adelsteen). 

 

Pia Adelsteens intentioner i forhold til grænsespørgsmålet stammer grundlæggende fra 

hendes politiske ståsted hos Dansk Folkeparti, som netop har grænsekontrol som én af 

deres store politiske mærkesager. Dette standpunkt resulterede blandt andet i 

forsommeren 2011 i en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om permanent 

toldkontrol og nye grænseanlæg ved grænsen til Tyskland. Dansk Folkeparti ønsker 

imidlertid at gå skridtet videre, og kræver, at Danmark helt udtræder af Schengen-

aftalen14. Partiet mener, at en udtrædelse af Schengen-aftalen er en forudsætning for, at 

Danmark kan komme den grænseoverskridende kriminalitet til livs. Modsat Pia Adelsteens 

holdning til grænsespørgsmålet, var de andre politikere generelt enige i, at de ikke synes, 

at EU’s åbne grænser er en væsentlig årsag til stigningen i kvindehandel. Britta Thomsen 

og Emilie Turunen nævner, at der ville være kvindehandel i Europa selv uden de åbne 
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 http://www.danskfolkeparti.eu/Drop_Schengen-samarbejdet.asp 
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grænser. Britta Thomsen henviser til, at kvindehandel eksisterede før grænserne blev 

åbnet, og Emilie Turunen henviser blandt andet til Cambodja, som har lukkede grænser, 

men som stadig har store problemer med kvinder, der handles til og fra landet. Søren 

Søndergaard mener derimod, at grænserne har gjort det lettere at bevæge sig rundt i 

Europa, men han mener ikke at det er årsagen til kvindehandel:  

 

”De åbne grænser er ikke årsagen til kvindehandel, de kan højst have en indflydelse på 

hvor meget det kan foregå og hvordan det kan foregå” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 

 

5.2.3 Opsummering 

Ved at undersøge spørgsmålet om årsagerne til stigningen i kvindehandel, kan der 

udledes nogle generelle enigheder og nogle stridspunkter i forhold til interviewpersonernes 

holdninger og fortolkninger af spørgsmålet. Interviewpersonerne var generelt enige i, at 

udbud og efterspørgsel har indflydelse på kvindehandel, men de har imidlertid forskellige 

udlægninger afhængig af deres forståelseshorisont og politiske ståsted. For eksempel 

fremhævede Britta Thomsen og Emilie Turunen efterspørgslen som den væsentligste 

årsag og som den faktor, der skal bekæmpes, hvilket kan ses i sammenhæng med deres 

politiske baglands historiske syn på prostitution og deres politiske initiativer på området. 

Ea Elsbøll fra Reden International er enig i dette synspunkt og ønsker en kriminalisering af 

kunderne. Søren Søndergaard fokuserer i stedet på udbuddet og fattigdommen og ønsker 

at bekæmpe denne faktor for at komme kvindehandlen til livs. Her er politiassistent Trine 

Møller Andersen enig, da fattigdom i følge hende er roden til kvindehandel. Hun er 

desuden uenig i at en kriminalisering af kunderne vil have nogen effekt, idet det vil være 

svært at benytte i praksis. Et tredje fokusområde blev hovedsageligt rejst af Pia Adelsteen, 

som henviste til EU’s åbne grænser og nødvendigheden af at have kontrol ved grænserne 

for at bekæmpe den internationale handel med kvinder. Her var samtlige af de andre 

interviewpersoner imidlertid uenige, da de ikke ser Europas åbne grænser som en årsag til 

kvindehandel. 

 

5.3 EU’s rolle og det nye direktiv 

Efter at have undersøgt den overordnede demografiske og historiske tilgang til 

afhandlingens problemfelt, vil det følgende afsnit undersøge personernes holdninger til EU 
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generelt samt til det specifikke EU-direktiv om menneskehandel. Dette afsnit vil kun 

indbefatte de fire politikere og således ikke Trine Møller Andersen og Ea Elsbøll, da det 

fremgik af deres interviews, at de ikke vidste meget om EU-direktivet. Afsnittet vil begynde 

med at undersøge de fire politiske partiers overordnede holdninger til EU for derefter at se 

på de fire interviewede politikeres holdninger til EU-direktivet.  

 

Overordnet set kan de fire politikere deles i to lejre i forhold til deres holdninger til EU: for 

og mod. Her står S og SF som EU-tilhængere og DF og Folkebevægelsen mod EU som 

EU-modstandere. Dette fabrikat kan påvises ved at gå ind på partiernes hjemmesider, 

hvor SF blandt andet skriver, at SF er tilhængere af EU og at der er brug for et aktivt EU, 

som står i spidsen for at bekæmpe international kriminalitet15. Socialdemokraterne ønsker 

ligeledes et aktivt EU og vil af med forsvars- og restforbeholdet16. DF skriver, at de ønsker 

et europæisk samarbejde, men at de er modstandere af den Europæiske Union17. 

Folkebevægelsen mod EU’s grundlag og mål er dansk udmeldelse af EU, som skal 

afløses af internationalt samarbejde og globalt udsyn18. Partierne er dermed eksplicitte i 

deres EU-politik og deres intentioner i forhold til EU. Dermed kunne der i denne afhandling 

allerede inden interviewene med politikerne, opstilles nogle hypoteser i forhold til 

politikernes holdninger til EU-direktivet om menneskehandel i lyset af den hensigt eller 

intention, som ligger bag. Hypotesen, som også kan kaldes en motivanalyse, er udarbejdet 

ved at undersøge partiernes EU-holdninger på hjemmesider, artikler og lignende. 

Hypotesen er ligeledes et udtryk for denne afhandlings forfatters egen forståelseshorisont 

over for politikerne: 

 

Ræsonnementet er, at: 

 Emilie Turunen fra SF er EU-tilhænger og ønsker et aktivt EU – derfor forventes 

hun at have en positiv opfattelse af EU-direktivet og EU’s rolle i bekæmpelsen af 

kvindehandel. 

                                                           
15

 http://www.sf.dk/politik/politikomraader/eu 
16

 http://www.socialdemokraterne.dk/default.aspx?func=blockpage.view&id=716862 
17

 http://www.danskfolkeparti.eu/EU-politik.asp 
18

 http://www.folkebevaegelsen.dk/spip.php?rubrique5 
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 Britta Thomsen fra Socialdemokraterne er EU-tilhænger og ønsker et aktivt EU – 

derfor forventes hun ligeledes at have en positiv opfattelse af EU-direktivet og EU’s 

rolle i bekæmpelsen af kvindehandel. 

 Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti er EU-modstander og ønsker et suverænt 

Danmark – derfor forventes hun at have en negativ opfattelse af EU-direktivet og 

EU’s rolle i bekæmpelsen af kvindehandel. 

 Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU er EU-modstander og ønsker 

dansk udmeldelse af EU – derfor forventes han ligeledes at have en negativ 

opfattelse af EU-direktivet og EU’s rolle i bekæmpelsen af kvindehandel. 

 

Det følgende afsnit vil undersøge, hvorvidt hypoteserne om politikernes motiver kan 

verificeres gennem deres interviews. I interviewene blev politikerne spurgt om, hvilken 

international aktør, de synes er den vigtigste i kampen mod kvindehandel. Dette 

spørgsmål blev stillet for at sætte rammen for deres motiver og syn på EU. Forventningen 

til svarene var, at de EU-positive politikere ville nævne EU, og at de EU-negative ville 

vælge andre aktører end EU.  

 

5.3.1 EU-positive politikere 

Til spørgsmålet svarer Britta Thomsen og Emilie Turunen som forventet, at de ser EU som 

den vigtigste aktør til at bekæmpe kvindehandel. Emilie Turunen uddyber:  

 

”Den stærkeste og mest markante aktør med flest redskaber lige nu, det er EU… Så jeg 

synes, at EU er en meget vigtig spiller i det her. Det er klart, der foregår jo også 

menneskehandel i andre regioner i verden, men vi er en magnet, og vi er en rig del af 

verden, og der er en relativ høj efterspørgsel, så der er ret meget menneskehandel i 

Europa og især kvindehandel til sexindustrien. Så jeg synes også at vi har et særligt 

ansvar” (Bilag 1: Emilie Turunen). 

 

Emilie Turunen fokuserer dermed både på, at EU har de bedste redskaber, men samtidig 

også på EU’s ansvar, eftersom EU og den vestlige verden skaber efterspørgslen efter 

kvinder. Hendes fokus er således fortsat på efterspørgslen og at EU netop derfor er en 

væsentlig aktør både i form af sin positive og negative indflydelse på kvindehandlen. Britta 
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Thomsen nævner Europol som den vigtigste aktør, og uddyber, at der skal være 

samarbejde mellem politiet og NGO’erne i landene. Britta Thomsen fokuserer således 

også på, at aktører i EU er de vigtigste i kampen mod kvindehandel, hvilket underbygger 

de to EU-positive politikeres motiver i EU-politikken. I forhold til det specifikke EU-direktiv 

er de to politikere ligeledes overvejende positive. Britta Thomsen udtaler:  

 

”Jamen jeg synes, det er godt. Jeg havde håbet at man slog lidt hårdere ned på - altså der 

er jo 3 elementer i det her; der er udbyderen, der er kunden og der er bagmændene - og 

jeg havde håbet, at man også ville kigge - ikke kun på bagmændene - men også på 

kunderne. Men det gjorde man altså ikke” (Bilag 3: Britta Thomsen). 

 

Denne udtalelse er interessant idet Britta Thomsen både får udtrykt sin overvejende 

positive holdning til EU-direktivet, samtidig med at hun igen udtrykker, at hun ønsker at 

straffe kunderne, det vil sige efterspørgslen, som ifølge hende er det sted, der skal sættes 

ind for at stoppe kvindehandlen. I samme stil som Britta Thomsen, er Emilie Turunens 

holdning til EU-direktivet ligeledes overvejende positivt. Hun fokuserer på, at der altid kan 

gøres mere, men at det overvejende er et godt skridt. Hendes fokus er især på den 

ambitiøse beskyttelse af ofrene og særligt børnene, som direktivet lægger op til:  

 

”I Danmark har man en tendens til at sende dem (uledsagede børn, red.) retur, men hvad 

gør man så, hvis det er forældrene der har solgt deres børn? Her tager EU-direktivet 100 

% børnenes tarv” (Bilag 1: Emilie Turunen). 

 

De to politikere var som forventet positive i deres tilgange til EU både som international 

aktør og i forhold til direktivet om menneskehandel. Det følgende vil nu undersøge den 

anden tilgang til EU, hvilket er den negative, som Pia Adelsteen og Søren Søndergaard i 

hypotesen formodes at repræsentere. 

 

5.3.2 EU-negative politikere 

Til spørgsmålet om, hvilken international aktør, der er den væsentligste til at bekæmpe 

kvindehandel svarer både Pia Adelsteen og Søren Søndergaard, at det ved de ikke, og de 

kan ikke sige det med sikkerhed. Søren Søndergaard nævner, at det længe har stået på 
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FN’s dagsorden og at Europarådet har haft flere resolutioner omkring det. Søren 

Søndergaard vælger således at fremhæve FN, som er en verdensomspændende 

organisation, der kæmper for fred, udviklingspolitik, menneskerettigheder og international 

samfærdsel, og han fremhæver desuden Europarådet, som ikke er en del af EU, men 

derimod en selvstændig international organisation, der ligeledes har til formål at fremme 

værdier som demokrati, menneskerettigheder og udviklingen af retssamfund19. Det er 

interessant at observere, at Søren Søndergaard, modsat politikerne fra S og SF, ikke 

nævner EU, som en væsentlig international aktør. Han anerkender imidlertid, at EU har 

lavet menneskehandelsdirektivet og dermed er en international spiller på dette område, 

men han vægter det ikke særligt højt:  

 

”Man skal jo skelne imellem, hvad der står på papiret og hvad der er realitet… EU’s politik 

er alt andet end ambitiøs. Og det pæne ord på et stykke papir lyder godt, og vi gør noget 

osv., men realiteten er en anden” (Bilag 2: Søren Søndergaard).  

 

Hans skepsis til direktivet skyldes især, at han mener, der er for meget fokus på 

efterspørgslen og for lidt på udbuddet:  

 

”Nej altså, jeg synes jo at det helt store problem er, at det (direktivet, red.) ikke forholder 

sig reelt til årsagerne… Altså, hvis vi siger at der er to årsager til menneskehandel: altså 

efterspørgsel og udbud, så handler alt i dette direktiv om efterspørgslen – intet handler om 

udbuddet!” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 

 

Søren Søndergaards udmeldinger udtrykker således igen hans politiske 

livsverdensperspektiv og hans intentioner om, at fokusere på fattigdomsproblemer i et 

mere internationalt og globalt perspektiv, hvor EU ikke er en central aktør. Hans motiver i 

forhold til EU bliver også tydeligt skildret, idet han ikke fremhæver EU, men derimod FN og 

Europarådet, som er mere internationale og globale aktører.  

 

Den anden side af EU-skepsissen er repræsenteret af Pia Adelsteen, hvis politiske 

bagland Dansk Folkeparti har en eksplicit negativ holdning til EU, Det kan derfor formodes, 
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at Pia Adelsteen ligeledes vil udtrykke negative holdninger til både EU samt til 

menneskehandelsdirektivet. Hendes holdning til, hvilken international aktør på området, 

der er væsentligst var, at hun ikke ved det. Hun nævner således ingen aktører, men 

påpeger nødvendigheden af, at der skal være et samarbejde mellem aktørerne og 

myndighederne i de forskellige lande. Hun nævner England som et eksempel, fordi de har 

skabt et samarbejde med østeuropæisk politi. At hun nævner England, er 

bemærkelsesværdigt, idet det netop er et land med flere forbehold for EU-samarbejdet. 

England har blandt andet forbehold over for ØMU’ens sidste fase og for Schengen-

samarbejdet, hvilket betyder, at man som EU-borger fortsat skal vise pas ved landets 

grænse, hvilket netop er ét af Dansk Folkepartis store ønsker for Danmark. Dansk 

Folkeparti har tidligere appelleret til det engelske eksempel i deres EU-politik, blandt andet 

i sommeren 2010, hvor de krævede, at ”Danmark ligesom Storbritannien holdes uden for 

EU-sanktioner, hvis der føres uansvarlig økonomisk politik” (Ritzau, 17. juni 2010). Det er 

dermed ikke første gang, at Dansk Folkeparti kigger på Storbritanniens forhold til EU, 

hvilket formentlig skyldes, at Dansk Folkeparti kan se visse ligheder mellem den engelske 

EU-politik og deres egen. Pia Adelsteen nævner altså ikke EU, som en væsentlig aktør til 

at bekæmpe kvindehandel. Da hun bliver spurgt direkte til hendes holdning til EU’s 

menneskehandelsdirektiv svarer hun:  

 

”Jeg tror, hvis jeg skal skære det lidt firkantet ud, så vil jeg sige at man kan jo lave nok så 

mange ting på papir, men virkeligheden ser nogle gange meget anderledes ud. Så ja, det 

ser da meget pænt ud og så videre, men jeg tror bare at virkeligheden er en anden” (Bilag 

4: Pia Adelsteen). 

 

Hendes holdning til direktivet udtrykker en stor grad af skepsis, ligesom Søren 

Søndergaard, der ligeledes påpegede, at det ser pænt ud på papiret, men ikke fungerer i 

praksis. Men hvor Søren Søndergaard havde konkrete stridspunkter i direktivet og blandt 

andet fremhævede dets manglende fokus på udbuddet, uddyber Pia Adelsteen ikke, hvilke 

elementer i direktivet, der ligger til grund for hendes skeptiske holdning. Det virker mere 

som en overordnet skepsis til EU, der dermed også omfatter det pågældende 

menneskehandelsdirektiv.  
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5.3.3 Opsummering 

Ovenstående afsnit har undersøgt politikernes holdninger til EU generelt samt til EU’s 

menneskehandelsdirektiv. Dette emnefelt er væsentligt for at se om personernes udtrykte 

holdninger er påvirket af deres livsverdensperspektiv, politiske dagsorden, motiver og 

intentioner. Som det demonstreres, er der i høj grad sammenhæng mellem politikernes 

generelle holdninger og intentioner til EU og deres holdninger til 

menneskehandelsdirektivet. Den udarbejdede hypotese, der deler politikerne ind i EU-

positive og EU-negative kunne i store træk forudse, hvordan politikerne ville forholde sig til 

direktivet. Britta Thomsen og Emilie Turunen var begge positivt indstillet over for EU’s rolle 

til at bekæmpe kvindehandel. De nævner begge to EU, som den eneste aktør og de 

påpeger ligeledes begge de gode sider ved menneskehandelsdirektivet. De mener 

imidlertid begge, at direktivet kan være mere ambitiøst og at der kan gøres mere, særligt i 

forhold til efterspørgslen, som de begge tidligere har fremhævet. På den EU-skeptiske 

side var Pia Adelsteen og Søren Søndergaard. Ingen af dem nævner EU, som en 

væsentlig aktør på området, og de er ligeledes begge skeptiske over for direktivets 

betydning i praksis. Søren Søndergaard er utilfreds med direktivet, som han ikke mener, 

forholder sig til de reelle årsager, hvor Pia Adelsteen lader til at være mere skeptisk over 

for EU generelt.  

 

5.4 Danmarks rolle og den danske lovgivning 

Afhandlingen vil nu vende sig mod Danmark og undersøge, hvad personerne mener om 

den danske indsats og lovgivning på området for kvindehandel. Afsnittet begynder med at 

undersøge, hvorvidt interviewpersonerne mener, at den danske lovgivning virker på 

området eller ej. Derefter undersøges deres holdninger til den danske strafferamme samt 

deres holdninger til, om ofre for kvindehandel skal tilbydes opholdstilladelser i Danmark. 

Disse emner er valgt på baggrund af, at det især var de emner, interviewpersonerne 

kredsede omkring i forhold til Danmarks rolle. Som det nævnes tidligere, gjorde 

afhandlingens forfatter sig nogle tanker omkring, hvad interviewpersonerne kunne 

formodes at mene om de forskellige problemstillinger inden interviewene blev foretaget. I 

forhold til Danmarks indsats gik overvejelserne hovedsageligt på, hvorvidt politikerne og 

deres politiske bagland sidder i regering eller i opposition til regeringen, samt deres 

generelle holdninger til strafferammer og udlændingepolitik. Udover politikernes holdninger 
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til den danske indsats vil afsnittet ligeledes medtage Trine Møller Andersen og Ea Elsbølls 

holdninger, som vil medvirke til at demonstrere nogle praktiske eksempler, erfaringer og 

synspunkter fra nogle, som beskæftiger sig med området til dagligt.  

 

5.4.1 Virker den danske lovgivning? 

Det første spørgsmål, der blev stillet interviewpersonerne om Danmarks rolle var, om de 

mener, at den danske lovgivning virker. Afhandlingen formoder, at de tre politikere, der 

sidder i opposition til regeringen, hvilket er Britta Thomsen, Emilie Turunen og Søren 

Søndergaard, formentlig vil være utilfredse med den danske lovgivning og indsats, 

hvorimod Pia Adelsteen, der sidder som støtteparti til regeringen, formentlig vil være 

tilfreds. Afsnittet vil først se på de tre politikere, der formodedes at være utilfredse med 

den danske lovgivning. Søren Søndergaard udtaler om den danske lovgivning:  

 

”Nej, den virker ikke. Men det mener jeg primært hænger sammen med at man i den 

danske lovgivning tenderer til… At give ofrene samme interesse som forbryderne. Hvor 

det, man burde gøre, var, at give ofrene interesse i at afsløre forbryderne. Man burde give 

ofrene interesse i at komme til politiet og myndighederne” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 

 

Han svarer således som afhandlingen forudså, at han ikke er tilfreds med lovgivningen og 

at han ikke synes at den virker. En anden politiker, der ligeledes formodes at være 

utilfreds med den danske lovgivning er Emilie Turunen. Hun udtaler i interviewet:  

 

”Jeg synes ikke at den virker særlig godt... Der er godt nok razziaer og der kører sager, 

men det er mit indtryk at politiet er underbemandet på området og de har for få redskaber. 

Vi gør ikke nok for at flere kvinder tør at gå til politiet og tage chancen. Miljøet er jo så 

hårdkogt at de er bange for at blive slået ihjel. Det vil sige, det kræver at man tør gå hele 

vejen med fuld vidnebeskyttelse, som man har set i nogle rockersager, med ny identitet. 

Så rådgivning, juridisk sikkerhed når man står frem, der er vi helt bagom dansen. Jeg tror 

at det er derfor, politiet har det svært, og så har de for knappe ressourcer” (Bilag 1: Emilie 

Turunen). 

 



Kvindehandel i et dansk og europæisk perspektiv 

 

Maria Lyngå Madsen | 50 
 

Emilie Turunen er ligeledes utilfreds med den danske indsats. Hun fokuserer på, at politiet 

er underbemandet og at ofrene skal have større incitamenter for at gå til politiet. På dette 

område er hun således enig med Søren Søndergaard i at ændre den danske lovgivning for 

ofrene, så man både kan hjælpe kvinderne, og samtidig bistå politiets efterforskning. 

Emilie Turunen er imidlertid ikke kun utilfreds med politiets ressourcer og ofrenes stilling, 

hun er også utilfreds med lovgivningen, som hun ikke mener bliver udnyttet:  

 

”Altså i Danmark har vi jo ikke noget forbud mod at købe sex, men teknisk set kan det 

dømmes som voldtægt, hvis du køber sex af en handlet kvinde, fordi det foregår under 

tvang. Altså, hun har ikke gjort det frivilligt. Men det er der bare nul domme på. Det vil sige, 

det bliver ikke brugt. Hvis man vil have det til livs må man have en eksplicit lovgivning. For 

man kan nok godt regne ud, at en kvinde fra Nigeria er handlet og måske ikke er her 

frivilligt. For den med, at man teknisk set kan bruge lovgivningen og dømme det som en 

voldtægt, bliver bare ikke brugt” (Bilag 1: Emilie Turunen). 

 

Den sidste politiker, der hører til i afhandlingens utilfredse kategori er Britta Thomsen. Hun 

kommer imidlertid ikke rundt om hendes holdning til den danske lovgivning i interviewet, 

men hun fokuserer undervejs på, at den danske regering har haft syv år til at 

implementere det såkaldte ’offerdirektiv’, som EU vedtog i 2004, men at regeringen intet 

har gjort for at implementere direktivet. Hendes konklusion er, at den danske regering ikke 

gør nok på området, hvilket kan udledes som en implicit utilfredshed med den danske 

lovgivning.   

 

Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti er den eneste, som i hypotesen formodedes at være 

tilfreds med den danske lovgivning på området. Hun fortæller i interviewet, at hun synes 

Danmark gør sit bedste, men hun synes at det er svært at vurdere, hvad der er rigtigt og 

forkert at gøre på dette område. Hun mener at:  

 

”Uanset hvor gode intentioner vi har og hvor mange penge man putter i det osv., hvis man 

ikke vil hjælpes, så bliver man ikke hjulpet. Og det er nok én af de største hurdler, at 

komme sig over, tror jeg. Det er, at få kvinderne til at indse, at vi ønsker faktisk at hjælpe 

jer. Også selvom I kommer hjem og sådan noget. Men kan vi give dem en uddannelse 
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eller give dem hjælp i deres hjemland til at lave et eller andet, så de kan leve af det og få 

en nogenlunde ordentlig tilværelse, så er det jo egentlig det vi gerne vil. Og det bruger vi 

faktisk også en hel del penge på. Men så længe kvinderne ikke opfatter det som hjælp, så 

vil de ikke tage imod det, og så sker der ingenting. Og så kan vi altså gøre nok så meget” 

(Bilag 4: Pia Adelsteen). 

 

Hun fokuserer således også på, at det er vigtigt at sørge for, at kvinderne kommer til 

politiet og får hjælp, samtidig med at de kan hjælpe politiet i deres efterforskning. Hendes 

retorik omkring kvinderne er imidlertid noget ’hårdere’ end de andre politikeres. Hun 

fremhæver, at det er kvindernes eget ansvar at få hjælp, og hvis de ikke selv gør noget for 

at blive hjulpet, så kan der ikke gøres noget for dem. Samtidig fremhæver hun, at 

kvinderne skal hjælpes i deres hjemland og altså ikke her i Danmark. Dette er et udtryk for 

Dansk Folkepartis intentioner på udlændingeområdet, hvor de ønsker en strammere 

udlændingepolitik og færre asylansøgere til Danmark, hvilket også kan ses i forlængelse af 

deres nylige forslag om, at Danmark skal åbne asylcentre i asylansøgernes nærområder, 

såsom Nordafrika og Mellemøsten og derved lukke danske asylcentre20. På denne måde 

kan asylansøgere til Danmark i stedet få hjælp i lokale asylcentre tæt på deres hjemland 

og derved ikke ende på asylcentre i Danmark. 

 

I forhold til den danske indsats er politiassistent Trine Møller Andersen modsat 

størstedelen af politikerne overordnet set tilfreds, særligt med den københavnske 

politiindsats: 

 

”På landsplan kunne indsatsen nok godt være bedre, men vi er forkælede her i 

København, idet den gruppe jeg er leder af kun skal beskæftige os med netop denne type 

efterforskninger og sådan en gruppe har man ikke i andre politikredse. Vi kunne sagtens 

være flere efterforskere og flere operative betjente, der arbejdede med netop dette 

område, men sådan er det også tilsvarende med andre kriminalitetsformer. Men 

umiddelbart er niveauet i København med hensyn til efterforskere på et okay niveau” 

(Bilag 6: Trine Møller Andersen). 

 

                                                           
20

 http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/2011/Valg/2011/08/29/130423.htm 
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Trine Møller Andersen ser på indsatsen i forhold til den retlige og politimæssige indsats, 

som hun selv er den del af, og hun er således tilfreds med Københavns politi. Hun er til 

dels enig med Emilie Turunen i, at politiet er underbemandet på området, men hun mener 

alligevel, at politiet gør det godt, særligt i København. Ea Elsbøll, som er en del af 

Danmarks og Københavns sociale indsats mod kvindehandel, er også overordnet set 

tilfreds med den danske indsats. Hun mener, at der er lovgivningsmæssige og finansielle 

begrænsninger, og så får hun igen påpeget sit og Reden Internationals fokus på 

prostitutionsspørgsmålet: 

 

”Altså, jeg synes at indsatsen er god, på den måde, at jeg synes vi her gør et stort arbejde 

og der er et kæmpe stort arbejde i Center mod Menneskehandel… Så der bliver gjort rigtig 

mange ting, men det er et spørgsmål om kroner og ører. Og man kan sige, uanset hvilken 

indsats, så er der en juridisk ramme, man skal arbejde indenfor… Altså, jeg synes da at 

indsatsen er okay, jeg synes måske mere at prostitutionsspørgsmålet skulle være noget 

man skulle overveje at tage op” (Bilag 5: Ea Elsbøll). 

 

5.4.2 Strafferammen 

Efter at have set på personernes overordnede holdninger til den danske indsats mod 

kvindehandel vil afhandlingen nu se på nogle konkrete områder i lovgivningen, hvor 

nærværende afsnit undersøger den danske strafferamme og det efterfølgende afsnit 5.4.3 

undersøger muligheden for opholdstilladelser for ofrene.  

 

I forhold til interviewpersonernes holdninger til den danske strafferamme, kan de enten 

formodes at være tilfredse med den nuværende strafferamme eller ønske den hævet eller 

sænket. Afhandlingen formoder, at Britta Thomsen, Emilie Turunen og Pia Adelsteen 

ønsker straffen hævet, hvorimod Søren Søndergaard formentlig ikke ønsker at hæve 

strafferammen. Dette er afhandlingen kommet frem til ved at se på partiernes politiske og 

historiske tilgange til straffeområdet samt deres intentioner på området vedrørende 

kvindehandel. Eksempelvis har Socialdemokraterne og SF historisk og ideologisk set ikke 

haft ønsker om langvarige fængselsstraffe, men på nogle områder, heriblandt 

prostitutionsområdet, som indbefatter kvindehandel, har partierne tidligere udtalt, at de 

ønsker strengere straffe. Det nævnes også tidligere i afhandlingen, at partierne blandt 
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andet ønsker at straffe sexkunderne og efterspørgslen. Dansk Folkeparti har tidligere 

blandt andet gået ind for en lavere kriminel lavalder og har ofte stået som opposition til det, 

som de kalder Socialdemokraterne og SF’s ’sødsuppeudspil’ på straffeområdet - de 

ønsker i stedet, at en straf skal kunne mærkes21. Derfor kan det formodes, at Pia 

Adelsteen ønsker strengere straffe for menneskehandel. Søren Søndergaard fra 

Folkebevægelsen mod EU og tidligere fra Enhedslisten formodes ikke at gå ind for 

strengere straffe, da hans politiske baglands forhold til fængselsstraffe historisk set har 

været, at straf med fængselsophold ikke forhindrer kriminalitet og at der derfor skal satses 

på andre former for straf end fængsel22. De to interviewpersoner fra det praktiske liv er 

ikke inkluderet i afhandlingens påstande, de vil således i stedet bidrage med deres 

praktiske erfaringer undervejs i afsnittet. 

 

Det følgende afsnit vil nu undersøge afhandlingens påstande, ved først at undersøge 

Søren Søndergaards holdning og dernæst de tre andre politikere, der formodes at ville 

hæve straffen. Søren Søndergaard forklarer i interviewet, at menneskehandel allerede er 

forbudt i Danmark og at blandt andet Enhedslisten længe har ønsket at stramme op på 

den del, der hedder udnyttelse af menneskehandel, såsom brugen af ydelser fra handlede 

mennesker. Han mener imidlertid ikke, at der nødvendigvis skal strammes op på 

strafferammen:  

 

”Der kan man jo så diskutere længe om, hvor snittet skal være, og om man er større 

modstander af menneskehandel fordi man vil give folk 12 års fængsel, som der står i EU i 

værste fald, eller man kun vil give 8 år som der står i den danske lov. Det har ikke noget at 

gøre med om man vil bekæmpe menneskehandel eller ej. Det er jo en diskussion, der er 

alle steder: kommer der færre indbrudstyve af at man giver dem ti år eller hugger hånden 

af dem? Det er jo en retspolitisk diskussion. Men det er jo forbudt med menneskehandel i 

Danmark” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 

 

Søren Søndergaards forståelseshorisont viser her, at han ikke mener, at strenge straffe er 

vejen frem. Hans politiske baglands retspolitik går i stedet ind for forebyggelse og de 

ønsker at give de indsatte kompetencegivende uddannelser, så de hurtigere kan 
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 http://www.danskfolkeparti.dk/En_straf_skal_kunne_m%C3%A6rkes_7535_140.asp 
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 http://www.enhedslisten.dk/retspolitik 
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reintegreres i samfundet23. Søren Søndergaard ønsker således ikke at strafferammen skal 

hæves for at komme kvindehandlen til livs, hvilket også var afhandlingens påstand.  

 

De tre andre politikere, som formodedes at ønske en højere strafferamme fulgte imidlertid 

ikke alle hypotesens formodninger. Pia Adelsteen ønsker eksempelvis ikke at blande sig i 

dommernes opgave:  

 

”Jeg sidder jo som én af dem, der er den lovgivende magt og så sidder der nogle 

dommere, som er den dømmende magt og det blander jeg mig altså ikke i… Hvis vi synes, 

at det er for lavt, så kan vi jo sætte strafferammen op til 16 år og sige at det er de samme 

betingelser og så burde den jo så hæves. Hvis ikke den gør det, så kan man jo gå ind og 

lave minimumsstraffe osv. Så altså, der er muligheder. Men at sidde og vurdere det, det vil 

jeg simpelthen ikke. Jeg synes at det er ret væsentligt at man har den adskillelse” (Bilag 4: 

Pia Adelsteen). 

 

Pia Adelsteen går dermed ikke umiddelbart ind for en højere strafferamme og følger 

således ikke afhandlingens påstand. Dette demonstrerer, at selvom Dansk Folkeparti 

historisk har gået ind for hårdere straffe til kriminelle, er det ikke på alle områder, de 

ønsker det. Dette område kan være ét af de områder, som ikke vægtes højest af Dansk 

Folkeparti og deres vælgerskare, og det kan dermed formodes at de ikke ønsker at 

kæmpe for en højere strafferamme, når området ikke er én af deres politiske mærkesager. 

Kvindehandel er derimod én af de sager, Socialdemokraterne og SF har beskæftiget sig 

meget med og som de ønsker mere fokus på. Emilie Turunen udtaler i interviewet:  

 

”Altså, hvis resten af Europa giver 10 år, skal vi nok overveje om det ikke også er smart, 

så man ikke kan spekulere i at det kan betale sig at blive retsforfulgt i Danmark fordi vi har 

milde domme” (Bilag 1: Emilie Turunen). 

 

Britta Thomsen nævner i interviewet ikke noget om hendes holdninger til den danske 

strafferamme, men hun har tidligere skrevet artikler om emnet, hvor hun blandt andet har 

udtrykt et ønske om højere strafferammer til bagmændene samt til kunderne (Thomsen, 5. 
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september 2010). Blandt de fire politikere ønsker Britta Thomsen og Emilie Turunen 

således at hæve strafferammen på menneskehandel, Søren Søndergaard mener ikke at 

højere straffe har en forebyggende effekt og vil derfor ikke gå den vej, og Pia Adelsteen vil 

ikke blande sig i dommernes arbejde med at fastsætte strafferammer.  

 

Inden for den retlige og sociale dimension går Trine Møller Andersen ikke så meget op i, 

hvor mange år, der bliver givet, men mere i, at bagmændene bliver straffet: 

 

”Jeg tænker ikke så meget på selve straffen, selvfølgelig er jeg interesseret i om vores 

sager ender med domsfældelse, hvilket de indtil videre alle har gjort. Jeg har den 

personlige mening, at hvis man først har set hvordan det er at sidde i fængsel, så er 3 år 

meget at tilbringe der. Så helt ærligt er det ikke noget jeg bekymrer mig om. Det er dog rart 

at der er 8 år i strafferammen, for det giver os en mulighed for at gøre brug af langt de 

fleste efterforskningsskridt der findes, grundet den høje strafferamme” (Bilag 6: Trine 

Møller Andersen). 

 

Hun er således tilfreds med strafferammen på otte år, men bekymrer sig ikke om, at der 

ikke er blevet givet otte år for menneskehandel endnu. Ea Elsbøll er enig i at 

strafferammen på otte år er god, men hun er modsat Trine Møller Andersen utilfreds med 

at den ikke benyttes i praksis: 

 

”Når man tænker på, hvor meget skade du har gjort på nogle mennesker, så er tre år altså 

ikke meget. Det undrer mig. Men det er jo igen også et signal, man er bange for at 

sende… Jeg synes da helt klart, at strafferammen burde blive udnyttet noget mere fordi de 

er ret hardcore de bagmænd” (Bilag 5: Ea Elsbøll). 

 

De to kvinder nævner begge eksemplet med tre års fængsel, men deres holdninger til de 

tre år er vidt forskellige. Hvor Trine Møller Andersen synes, at tre års fængsel er meget, 

mener Ea Elsbøll modsat, at tre år slet ikke er meget. Deres forskellige syn på 

fængselsstraffe udspringer fra deres forskellige livsverdener i henholdsvis den retlige 

verden og den sociale verden. Trine Møller Andersens arbejde med området handler 

hovedsageligt om at fange bagmændene bag kvindehandel og det slutter ved 
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domsfældelsen. Hun kender således til det retlige system og fængselsophold, men ikke så 

meget til ofrenes situation i landet. Hvorimod Ea Elsbølls perspektiv er på ofrene for 

kvindehandel. Hendes livsverden består dermed i at hjælpe kvinderne, som befinder sig i 

Danmark og hun ønsker som følge af sit perspektiv, at straffe bagmændene hårdt, fordi 

hun dagligt ser skæbnerne bag kvindehandlen.  

 

5.4.3 Opholdstilladelse 

Som det nævnes tidligere i afhandlingen har ofre for menneskehandel i Danmark en 

refleksionsperiode på 30 dage, som kan forlænges til 100 dage, hvis de vælger at 

samarbejde med de danske myndigheder. Området er omdiskuteret i forhold til, om ofrene 

skal tilbydes længere, permanente eller kortere opholdstilladelser. Afhandlingen har 

ligeledes på dette område gjort sig nogle overvejelser og formodninger om politikernes 

holdninger. Afhandlingens påstand er, at Pia Adelsteen formodentlig vil være imod 

midlertidige og permanente opholdstilladelser, hvorimod de tre andre politikere 

formodentlig vil være for at give ofre for kvindehandel længere ophold i Danmark. 

Ræsonnementet er, at Dansk Folkeparti ikke kan formodes at gå ind for opholdstilladelser 

til ofre for kvindehandel, da partiet ønsker en strammere udlændingepolitik24 og 

formodentlig ikke ønsker, at udenlandske kvinder kan ’lade sig handle’ til Danmark og 

dermed opnå opholdstilladelse. Søren Søndergaards forhold til opholdstilladelser 

formodes at være, at ofrene skal have ret til dette, da hans parti går ind for en lempeligere 

udlændingepolitik25, der åbner op for flygtninge og asylansøgere, der kommer til Danmark. 

Britta Thomsen og Emilie Turunen har kvindehandel, som én af deres politiske 

mærkesager og kan dermed formodes, at ønske bedre forhold for ofrene, heriblandt 

længere ophold i Danmark. Det følgende afsnit vil redegøre for, hvad interviewpersonerne 

svarede i interviewet og undersøge deres motiver og intentioner. Trine Møller Andersen og 

Ea Elsbølls holdninger til opholdstilladelser belyses sidst i afsnittet.  

 

Afsnittet begynder med Pia Adelsteen, som formodes at være den eneste af politikerne, 

der er modstander af opholdstilladelser for ofre for menneskehandel. Pia Adelsteen 

forklarer, at mange ønsker den samme model, som man har i Norge, hvor ofrene, ifølge 

hende, har et halvt års betænkningstid, men hun mener ikke, at det har nogen effekt:  
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Kvindehandel i et dansk og europæisk perspektiv 

 

Maria Lyngå Madsen | 57 
 

 

”Ovre i Norge, der er erfaringerne så også, at det er den sidste måned, måske, at de 

begynder at sige noget. Og der er stadig en del, der ikke siger noget. Så det, der er vigtigt, 

er jo, at informationen fra starten af er klokkeklar: Du har denne her betænkningstid, hvis 

ikke du siger noget, så sender vi dig sådan set bare hjem. Uden egentlig at gøre ret 

meget… Jeg mener jo, at om du har tre måneder eller et halvt år, det er ikke det. Det er 

starten, det er kontakten, det er informationen, der er vigtig. At den gøres meget 

klokkeklar. Fordi jeg synes da at det er bemærkelsesværdigt i Norge, at det først er den 

sidste måned, at de kommer frem med nogle ting og det er jo fordi det er tæt på 

hjemsendelse. Og så kan vi jo lige så godt sige 14 dage i mine øjne. Hvis det er det, der 

skal til” (Bilag 4: Pia Adelsteen). 

 

Pia Adelsteen fremhæver altså, at betænkningstiden er til for at få kvinderne til at hjælpe 

politiet med at efterforske sagen, og målet er, at kvinderne skal samarbejde, hvilket de 

ifølge hende først begynder på jo nærmere hjemsendingen er. Så for Pia Adelsteens skyld 

kunne opholdet godt være kortere end det er, hvis målet med opholdet bliver indfriet efter 

14 dage. Hun nævner desuden senere i interviewet, at hun frygter, at opholdstilladelser vil 

blive udnyttet:  

 

”Der er måske nogle, der decideret vil sige ’hvis jeg tager derop og siger at jeg er handlet, 

så får jeg opholdstilladelse, fedt så er mit liv reddet’. Så ville det tiltrække flere. Så den vej 

ønsker jeg slet ikke at gå” (Bilag 4: Pia Adelsteen). 

 

Pia Adelsteens holdning til opholdstilladelser for ofrene viser hendes intentioner på 

udlændingeområdet, hvor hun og Dansk Folkeparti ikke ønsker at lempe på 

udlændingereglerne. På dette område kommer Pia Adelsteen imidlertid til at stå alene med 

sin holdning, idet alle de tre andre politikere ønsker længere opholdstilladelser for ofrene. 

Britta Thomsen nævner ikke sin holdning til opholdstilladelser i interviewet, men hun 

udtaler på sin hjemmeside, at hun arbejder for, at ofre for menneskehandel skal have 

tilladelse til at blive i det EU-land, de opholder sig i, indtil deres hjemsendelse er sikker26. 

Hun nævner således ikke et tidsperspektiv, men mere en intention om at kvinderne skal 
                                                           
26

 http://s-dialog.dk/A-Britta+Thomsen-Ligestilling-
default.aspx?site=brittathomsen&func=article.view&menuAction=selectClose&menuID=260431&id=74520 
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have opholdstilladelse. Emilie Turunen ønsker ligeledes at give kvinderne 

opholdstilladelse, også som et middel, der kan få dem til at samarbejde med 

myndighederne: 

 

”Vi har altså brug for at de her kvinder angiver deres bagmænd og det gør de kun, hvis de 

har en juridisk sikkerhed for at de bliver passet på og at de ikke bare bliver kylet ud med 

det samme, ned i kløerne på deres bagmænd… Og der har vi også spillet ud med at SF 

gerne vil give ophold hvis de samarbejder” (Bilag 1: Emilie Turunen). 

 

Hun nævner ligesom Britta Thomsen ikke hvor længe opholdstilladelsen skal være, da hun 

siger, at SF ikke har defineret dette endnu, dog skal opholdstilladelsen ikke være 

permanent. I forhold til, hvorvidt nogle vil udnytte det for at få ophold i Danmark siger hun:  

 

”Regeringen påstår at nogle vil spekulere i at ’lade sig handle’ og derved få ophold i 

Danmark, den påstand holder ikke. Det er en paranoid udlændingedebat. Det har det ikke 

godt af. Det er handlede mennesker og det må vi behandle som sådan. Jeg tror ikke at de 

spekulerer i at få ophold i Danmark” (Bilag 1: Emilie Turunen). 

 

Emilie Turunen fokuserer således, modsat Pia Adelsteen, mere på ofrene end på, om 

reglerne kunne blive udnyttet. Søren Søndergaard er enig med Emilie Turunen i dette 

spørgsmål og ønsker også at tilbyde ofre for menneskehandel opholdstilladelse. Han 

bekymrer sig ikke om, at det vil kunne blive udnyttet:  

 

”Det vil da klart betyde, at der er nogle, der vil misbruge det. Men så må man jo vælge, 

hvad det er, man vil. Hvis man vil gøre noget og gå efter de kriminelle, så er prisen at 

nogle vil misbruge det. Og så er spørgsmålet, om man hellere vil frede de kriminelle for at 

undgå misbruget, eller om man vil knalde de kriminelle og så kan der være nogle, der 

misbruger det? Det er det fundamentale valg, vi står overfor... Hvis det så betyder, at der 

er nogle folk, der får opholdstilladelse i Danmark, som ikke skulle have haft det – and so 

what? Intet kan bekymre mig mindre! I forhold til den situation, vi står over for i forhold til 

organiseret kriminalitets indflydelse” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 
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Søren Søndergaard fokuserer i sin udtalelse på universelle menneskesyn frem for 

nationale regler og grænser. Hans syn på udlændingepolitik viser Folkebevægelsens 

politiske modsætning til særligt Pia Adelsteen og Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti har 

en mere nationalistisk tilgang til international politik og skriver blandt andet på deres 

hjemmeside, at ”Danmark er danskernes land… Udenlandske statsborgere skal kun i 

begrænset omfang kunne opnå dansk indfødsret”27. Folkebevægelsen har modsat dette 

en mere ideologisk tilgang og ønsker et ”åbent samarbejde mellem alle verdens lande”28. 

Søren Søndergaards idealistiske holdninger er præget af et optimistisk syn på den 

internationale udvikling og på et tæt samarbejde mellem staterne med troen på en 

fredeligere verden, hvorimod Dansk Folkepartis snarere ønsker at beskytte nationalstaten 

og dens suverænitet (Jackson & Sørensen 2007: 146f.). Det er således to forskellige 

tilgange, der møder hinanden og som også viser sig i politikernes holdninger og intentioner 

i forhold til kvindehandelsområdet. Pia Adelsteens tidligere nævnte ’hårde’ retorik med 

hensyn til kvindernes eget ansvar og til at hun gerne nøjes med at give dem 14 dages 

ophold, hvis det er det der skal til, viser også hendes modsætning til Søren Søndergaard. 

Ifølge Pia Adelsteen nytter det ikke noget, at Danmark lemper udlændingereglerne og 

åbner op for muligheden for opholdstilladelser, da dette helt sikkert kan føre til en 

udnyttelse af dette, hvilket vil være en trussel for den danske stat. 

 

Udover uenigheden blandt politikerne omkring opholdstilladelsers effekt, er der ligeledes 

uenighed blandt afhandlingens retlige og sociale perspektiv. Trine Møller Andersen er 

imod opholdstilladelser til ofre for kvindehandel og udtaler: 

 

”Jeg mener personligt ikke at det vil nytte noget eller være en god ide at ’lokke’ med 

opholdstilladelser. Alle de kvinder jeg har truffet fra østlandene er kun interesseret i at 

komme hjem til deres familier, de har intet ønske om at leve og arbejde i Danmark andet 

end for en kort periode, så de kan tjene penge til deres familier. De afrikanske kvinder er 

stort set de eneste, der ønsker at blive, men jeg syntes personligt ikke at vi skal give 

opholdstilladelse for at stikke en bagmand” (Bilag 6: Trine Møller Andersen). 

 

                                                           
27

 http://danskfolkeparti.dk/Principprogram.asp 
28

 http://www.folkebevaegelsen.dk/spip.php?article601 
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Modsat dette mener Ea Elsbøll, at man skal kunne opnå ophold i Danmark, hvis man er 

identificeret som offer for kvindehandel på samme vis som politiske flygtninge og torturofre 

kan opnå ophold. I forhold til om det kan blive udnyttet, siger hun: 

 

”For mig er det et meget tyndt argument, at sige, at så kommer de jo alle sammen… de 

strømmer jo hertil i forvejen… Altså, de kvinder vi møder fra Afrika og tredjeverdenslande, 

de aner jo intet om lovgivningen og intet om regler, så de tror jo nogle gange, at hvis de nu 

får et barn her, så kan de blive. Så jeg er meget i tvivl om, at de nogensinde vil tro, at det 

bare er så nemt og at de så derfor vil vælte ind. For det gør de jo alligevel. Det er væltet 

ind i Italien i årevis med kvinder fra Nigeria” (Bilag 5: Ea Elsbøll). 

 

De to kvinders livsverdensperspektiv demonstreres således igen, denne gang i forhold til 

deres syn på opholdstilladelser. Ea Elsbølls perspektiv er fortsat på kvinderne, som hun 

ønsker at hjælp, hvorimod Trine Møller Andersen fokuserer mere på, at lovgivningen kan 

udnyttes og at hun ikke ønsker at lokke med opholdstilladelser for at fange bagmændene.  

 

5.4.4 Opsummering 

Afsnittet har beskrevet interviewpersonernes holdninger og intentioner i forhold til den 

danske indsats mod kvindehandel. Personerne tog stilling til, hvorvidt den danske 

lovgivning på området virker eller ej, hvorvidt strafferammen skal hæves og hvorvidt ofrene 

skal tilbydes opholdstilladelser. Overordnet set kunne politikerne deles ind i tilfredse og 

utilfredse, hvor Britta Thomsen, Emilie Turunen og Søren Søndergaard er utilfredse med 

den danske lovgivning og indsats på området og Pia Adelsteen er tilfreds. Dette kan ses i 

lyset af deres respektive politiske ståsteder, hvor de tre utilfredse politikere sidder uden for 

regeringsindflydelse, og Pia Adelsteen sidder som regeringens støtteparti. De to 

interviewpersoner som til dagligt beskæftiger sig med den retlige og sociale indsats var 

begge overordnet set tilfredse med den danske indsats, om end de mener, at de er 

begrænset lovgivningsmæssigt og finansielt på nogle områder. I forhold til den danske 

strafferamme på området ønsker Britta Thomsen, Emilie Turunen og Ea Elsbøll at hæve 

denne, for at komme kvindehandlen til livs. Pia Adelsteen vil ikke blande sig i lovgivningen 

og Trine Møller Andersen og Søren Søndergaard mener ikke at højere straffe har nogen 

reel effekt. Ved spørgsmålet om opholdstilladelser vil både Emilie Turunen, Britta 
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Thomsen, Søren Søndergaard og Ea Elsbøll give opholdstilladelser og Pia Adelsteen og 

Trine Møller Andersen mener ikke at det er nogen løsning. Dette kan igen ses i forhold til 

deres politiske ståsted, deres intentioner på udlændingeområdet og deres politiske 

ideologier og livsverdensperspektiv, hvor der særligt kunne ses en kontrast mellem Pia 

Adelsteens og Søren Søndergaards politiske ideologier og mellem Trine Møller Andersens 

og Ea Elsbølls erfaringer og livsverdensperspektiver.   

 

5.5 Det danske retsforbehold og Danmarks muligheder 

Afhandlingen vil i det følgende se nærmere på, hvad det mere specifikt betyder for 

Danmark, at stå uden for menneskehandelsdirektivet, på grund af det danske 

retsforbehold. Denne problemstilling vil blive undersøgt ved at analysere 

interviewpersonernes udtalelser og de intentioner, der ligger bag. Først vil deres 

holdninger til, hvad retsforbeholdet betyder for Danmark undersøges, dernæst hvad deres 

holdninger er til parallelaftaler og til, hvorvidt Danmark kan indføre en tilsvarende 

lovgivning. Forfatteren bag afhandlingen har som i de ovenstående afsnit gjort sig nogle 

formodninger om politikernes holdninger til retsforbeholdet og opstillet en hypotese, som 

imidlertid kun omfatter politikernes holdninger, idet afhandlingen ikke på forhånd havde 

nogle formodninger om Trine Møller Andersens og Ea Elsbølls holdninger til emnet. Deres 

udtalelser fremføres i stedet sidst i afsnittet efter analysen af politikernes udtalelser.  

De fire politikere kan, ligesom tidligere i afhandlingen, overordnet deles ind i EU-

tilhængere og EU-modstandere, der enten ønsker at afskaffe eller bevare retsforbeholdet. 

Dette vil sandsynligvis påvirke deres holdninger til retsforbeholdets betydning for 

Danmark. 

 

Afhandlingens hypotese om politikernes holdninger til retsforbeholdet er, at: 

 Emilie Turunen fra SF ønsker at afskaffe retsforbeholdet – derfor forventes hun at 

mene, at retsforbeholdet har betydelige konsekvenser for Danmark. 

 Britta Thomsen fra Socialdemokraterne ønsker at afskaffe retsforbeholdet – derfor 

forventes hun ligeledes at mene, at retsforbeholdet har betydelige konsekvenser for 

Danmark. 
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 Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti ønsker ikke at afskaffe retsforbeholdet – derfor 

forventes hun at mene, at retsforbeholdet ikke har betydelige konsekvenser for 

Danmark. 

 Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU ønsker ikke at afskaffe 

retsforbeholdet – derfor forventes han ligeledes at mene, at retsforbeholdet ikke har 

betydelige konsekvenser for Danmark. 

 

Det følgende vil undersøge, hvorvidt hypotesen kan verificeres, og belyse politikernes 

argumentationer og påstande, og deres bagvedliggende motiver og intentioner til at udtale 

sig som de gør.  

 

5.5.1 Hvad betyder retsforbeholdet for Danmark? 

Under interviewforløbet blev personerne spurgt direkte til, hvad de mener, at 

restforbeholdet betyder for Danmark. Afsnittet vil først se på de EU-positive politikere, der 

ønsker at afskaffe retsforbeholdet. Til spørgsmålet svarer først Britta Thomsen:  

 

”Jamen det kommer jo til at betyde at vi ikke er med i – politichefen siger jo at vi kan ryge 

ud af politisamarbejdet – punkt 1. Punkt 2: Så er vi ikke med i den der koordinatorordning, 

altså til at koordinere det. Og punkt 3: så har ofrene jo ikke de samme vilkår. Så vi står 

udenfor og det synes jeg får nogle meget kedelige konsekvenser” (Bilag 3: Britta 

Thomsen). 

 

Britta Thomsen fremhæver derved eksklusionen fra Europol, som følge af, at det 

europæiske politisamarbejde bliver overstatsligt og derved aktiverer det danske forbehold. 

Hun henviser til, at rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg har bekræftet dette i en udtalelse, 

hvor han siger, at ”De andre lande vil ofte være nødt til at afklare en lang række 

spørgsmål, før de kan gå ind i et samarbejde med os. Derfor er jeg bekymret for, at 

samarbejdet med de andre medlemslande kan blive vanskeligere. Det bliver simpelthen 

mere bøvlet at samarbejde med dansk politi” (Bostrup, 4. februar 2011). Tidligere i 

afhandlingen nævnte Britta Thomsen desuden, at hun anser Europol som den vigtigste 

aktør inden for bekæmpelsen af kvindehandel. Hun mener således at retsforbeholdet får 
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betydelige konsekvenser for Danmark på dette område. Emilie Turunen bakker dette 

synspunkt op: 

 

”Altså, vi kommer til at være uden for direktivet i udgangspunktet og det vil jo også sige 

informationsudvekslingen… Man skal også overveje, om vi, nu når vi er omgivet af lande, 

der har ret restriktive regler på menneskehandel og på køb af sex, altså Sverige, Norge, 

Finland og Island, bliver vi så mellemstation? Man arbejder jo med transitlande, 

modtagerlande og afsenderlande. Bliver Danmark så det nye transitland til resten af 

Norden? Bliver vi omfordelingsstationen fordi vi står udenfor? Her svarer Enhedslisten og 

DF, at det er meget populistisk at sige, men det er faktisk en rent dybfølt bekymring for, at 

man vil udnytte, at Danmark er et lille hul, der er udenfor lovgivningen” (Bilag 1: Emilie 

Turunen). 

 

Emilie Turunen mener således også at retsforbeholdet får betydelige konsekvenser for 

Danmark. Hun fremhæver informationsudvekslingen og fokuserer igen på efterspørgslen 

efter kvinder til prostitution, hvor hun frygter, at Danmark bliver transitland for 

kvindehandel. Dette er også et synspunkt, Britta Thomsen tidligere har givet udtryk for i 

artikler, hvor hun skriver, at Danmark kan ende som EU’s alfonsparadis (Ritzau, 2. 

september 2010). Med denne påstand mener hun, ligesom Emilie Turunen, at kriminelle 

bagmænd vil udnytte den danske situation og vælge Danmark som transit- eller exitland. 

Både Søren Søndergaard og Pia Adelsteen mener imidlertid, at de to politikere fører 

skræmmekampagner på området for at afskaffe restforbeholdet. Søren Søndergaard 

køber ikke deres påstand om, at Danmark ender som EU’s alfonsparadis: 

 

”Jeg må indrømme, at jeg tror ikke, at folk sidder og tænker, at i Danmark risikerer jeg kun 

8 års fængsel, men hvis jeg nu nøjes med at gøre sådan og sådan, så i andre EU-lande 

får jeg ti år, så vælger jeg Danmark” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 

 

Pia Adelsteen er enig med Søren Søndergaard på dette punkt og siger: 

 

”Altså, det der argument, at fordi vi har et retsforbehold, så er fanden løs i Laksegade, det 

holder ikke en meter i mine øjne… Og jeg ved godt, at fordi vi har et retsforbehold, så er 
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det sådan, at ændrer man nogle af de direktiver, hvor vi er med nu, ja så kan vi muligvis få 

et problem. Men hvis resten af EU ikke synes at de skal samarbejde med Danmark, så 

synes jeg sørme at de skal lade være! Så lukker vi grænserne lidt mere! Altså, jeg synes 

at argumentet lidt halter… Og der har jeg det sådan lidt, okay, hvis resten af EU er så 

dumme (for det vil jeg tillade mig at kalde dem), at de ikke ønsker at samarbejde med 

Danmark politimæssigt, så kunne det godt være, at vi skulle have bommene ved grænsen. 

For det er jo tåbeligt! England er jo ikke med i Schengen, men de deltager altså i 

politisamarbejdet. De har bare denne her mulighed, de siger, vi vil altså stadig tjekke 

passene ved grænsen, hvilket i mine øjne giver god mening. Så nej, jeg synes ikke at den 

holder” (Bilag 4: Pia Adelsteen). 

 

Pia Adelsteen og Søren Søndergaard mener således ikke, at retsforbeholdet har nogle 

betydelige konsekvenser for Danmarks indsats på området. Pia Adelsteens retorik er igen 

meget direkte og hun mener, at de andre EU-lande ønsker at samarbejde med Danmark, 

og hvis de ikke vil det, så bliver konsekvensen, at Danmark skal lukke grænserne, som en 

form for straf. Hun påpeger igen det engelske eksempel og det faktum at England kan stå 

uden for Schengen samtidig med at de deltager i politisamarbejdet.  

 

Afhandlingen havde som nævnt ikke nogen formodning om, hvad Trine Møller Andersen 

mener om retsforbeholdets konsekvenser for Danmark, men hendes holdning er 

interessant i og med at hun arbejder med området til dagligt og må synes at have et vist 

kendskab til området. Hendes udtalelser om retsforbeholdets konsekvenser er: 

 

”Jeg har på intet tidspunkt mærket noget til retsforbeholdet. Vi har haft sager, hvor 

bagmændene er stukket af til udlandet og alle gange er det lykkedes os at få dem anholdt 

via europæiske arrestordre og efterfølgende udleveret til Danmark til retsforfølgning. Det 

er nemt for os via enten Europol eller Interpol at få oplysninger fra forskellige lande… Jeg 

tror personligt ikke at vi får mere eller mindre handel med mennesker i Danmark grundet 

retsforbeholdet. De personer der udnytter kvinderne vælger ikke land efter hvilket direktiv 

eller lovgivning der findes i det pågældende land. Personerne har tit intet begreb om at de 

overtræder dansk lovgivning eller hvad der gældende lov i Danmark. Danmark bliver valgt 

idet vi er et land, hvor befolkningen har forholdsvis mange penge og en del vil gerne bruge 
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dem på at købe seksuelle ydelser, ergo der er gode rigtig gode penge at tjene, ligesom de 

er tilfældet i en del andre lande i Europa” (Bilag 5: Ea Elsbøll).  

 

Ifølge Trine Møller Andersen mærker det danske politi således ikke noget til 

retsforbeholdet på kvindehandelsområdet og Danmark kan ifølge hende uden problemer 

samarbejde med de andre landes politienheder og med Europol. Trine Møller Andersen 

udtaler sig i kraft af sin praktiske erfaring på området og hun nævner konkrete og praktiske 

arbejdssituationer snarere end politiske og teoretiske synspunkter. Hun repræsenterer 

imidlertid ikke hele den danske politistyrke, og som det nævnes tidligere er blandt andet 

rigspolitichefen uenig på dette punkt, da han har udtalt at retsforbeholdet svækker 

Danmarks indsats (Bostrup, 4. februar 2011). Det er ikke desto mindre interessant at se på 

Trine Møller Andersens holdning idet hun har tre års erfaring på området og må have en 

vis indsigt i det praktiske arbejde med området. Ea Elsbøll har ikke et indgående kendskab 

til retsforbeholdet og hun kan således ikke nævne noget om dets praktiske betydning. Hun 

lægger imidlertid vægt på, at hun synes, at den symbolske værdi er vigtig og hun synes, at 

det er ærgerligt, at Danmark ikke er med i menneskehandelsdirektivet, da det har en god 

symbolværdi (Bilag 5: Ea Elsbøll). 

 

5.5.2 Parallelaftale 

Interviewpersonerne blev i forbindelse med samtalen om det danske retsforbehold spurgt 

om deres holdninger til, hvorvidt Danmark kan lave en parallelaftale på området, og 

derved undgå at afskaffe retsforbeholdet. Til dette spørgsmål kunne der igen opstilles 

nogle formodninger om politikernes svar, der i forlængelse af den ovenstående hypotese 

går ud på, at de to politikere, der ønsker at afskaffe retsforbeholdet formodentlig ikke 

mener, at parallelaftaler er en mulighed, hvorimod de to politikere, der ønsker at bevare 

forbeholdet formodentlig mener, at en parallelaftale er en mulig løsning. Trine Møller 

Andersen og Ea Elsbøll kommenterede ikke på parallelaftaler og medvirker således ikke i 

afsnittet. Afsnittet undersøger først interviewene med Britta Thomsen og Emilie Turunen, 

som er de to politikere, der ønsker retsforbeholdet afskaffet og således ikke formodes at 

anse parallelaftaler for at være en mulighed. Britta Thomsen fik spørgsmålet, om Danmark 

ikke bare kan indføre en parallelaftale, hvortil hun svarede: 
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”Det kan vi jo ikke! For så kommer vi ikke med i koordinatoraftalen. Så det er jo noget 

plidder pladder… Jamen vi kan ikke lave en parallelaftale. Det er meget kompliceret at 

lave en parallelaftale og nu bliver der altså 48 andre direktiver på det retlige område” 

(Bilag 3: Britta Thomsen). 

  

Hendes synspunkt støttes af Emilie Turunen: 

 

”Man kan ikke bare få parallelaftaler. Danmark har søgt om parallelaftaler 5 gange og fået 

afslag på to af disse. Så det er ca. 50/50, og det er jo lidt usikkert at basere sit retlige 

samarbejde på 50/50-afgørelser. For vi kan ikke bare forvente at få en parallelaftale” (Bilag 

1: Emilie Turunen). 

 

De to politikere fremhæver komplikationerne ved at lave parallelaftaler samt at Danmark 

tidligere har fået afslag på parallelaftaler to gange. Ifølge dem kan Danmark ikke 

umiddelbart forvente at få en parallelaftale på området og derfor er det ikke en sikker 

mulighed. Deres intentioner er, at Danmark i stedet skal afskaffe retsforbeholdet helt og 

derved ikke gå efter parallelaftaler. Modsat de to politikeres skeptiske syn på 

parallelaftaler, mener både Søren Søndergaard og Pia Adelsteen imidlertid, at en 

parallelaftale er en sandsynlig mulighed. Søren Søndergaard siger: 

 

”Altså, hvis Danmark nu søger en parallelaftale, kan man så virkelig forestille sig, at de 

andre EU-lande siger ”det synes vi ikke”, ”vi synes at det kunne være rigtig godt hvis vi 

midt i Europa har sådan et ”safe haven” for menneskehandel, terrorister, drugdealere og 

andre kriminelle”. Hvad skulle EU’s interesse være i det?” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 

 

For Søren Søndergaard er de ovennævnte komplikationer ved parallelaftaler således ikke 

en hindring. Han mener og tror på, at det kan lade sig gøre fordi de andre EU-lande har 

interesse i at få Danmark med.  Pia Adelsteen bakker op om dette argument:  

 

”Selvom man forsøger at fortælle os, hver gang vi taler om det, at det tager os mindst ti år 

at lave sådan en. Men altså, så må det jo tage ti år. Hvis det er vigtigt nok, kan de jo nok 
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godt gøre det hurtigere. Der er jo embedsfolk nok dernede i hvert fald” (Bilag 4: Pia 

Adelsteen). 

 

5.5.3 Tilsvarende lovgivning 

Som tidligere nævnt i afhandlingen er der en sidste mulighed for Danmark, udover at 

afskaffe retsforbeholdet eller at indgå en parallelaftale, hvilket er, at indføre en tilsvarende 

lovgivning. Til dette spørgsmål forventes politikernes holdninger at være identiske med 

deres holdninger til parallelaftaler. Britta Thomsen og Emilie Turunen svarer først: 

 

”Ja, men de laver ikke tilsvarende lovgivning. Altså, der kom en lovgivning i 2004 om 

ofrenes retsstilling og den kunne de jo bare indføre, men det har de ikke gjort. Så det kan 

vi jo se at de ikke gør. Men vi kommer jo heller ikke med i samarbejdet, selvom vi indfører 

en tilsvarende lovgivning… i koordineringen, koordinatoren, politisamarbejdet osv.” (Bilag 

3: Britta Thomsen: Britta Thomsen) 

 

”Men en tilsvarende lovgivning er ikke det samme når det handler om den rent praktiske 

koordinering af det; den kan vi jo ikke være med i. Så det er jo ikke kun at vedtage de 

samme regler, det er jo faktisk også at indgå i koordineringen” (Bilag 1: Emilie Turunen: 

Emilie Turunen). 

 

De to politikere hæfter sig begge ved, at Danmark, ved at indføre en tilsvarende 

lovgivning, går glip af koordineringen, og Britta Thomsen uddyber med politisamarbejdet. 

Deres intentioner er således fortsat, at Danmarks skal af med retsforbeholdet, og der er 

ingen af de andre muligheder for Danmark, der en alternativ løsning ifølge de to. Her har 

Søren Søndergaard imidlertid en anden holdning. Han mener, at eftersom EU-direktivet 

om menneskehandel er minimumbaseret på de fleste områder, så er det op til 

medlemslandene selv at udforme deres politik. Der er derfor, ifølge ham, ikke noget til 

hinder for, at Danmark selv kan udforme et lignende direktiv, og endda gå videre end 

direktivet, hvis det er det, man ønsker: 

 

”Det handler alt sammen om at medlemsstaterne træffer foranstaltningerne. Så hvad er 

problemet? Danmark kan jo bare gøre det? Vi kan jo næsten være med i direktivet uden at 
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være med. Bare ved at indføre det. Så det er en dansk lovgivning og en dansk diskussion 

vi må have” (Bilag 2: Søren Søndergaard). 

 

Søren Søndergaard anerkender imidlertid, at Danmark, ved at indføre en tilsvarende 

lovgivning, kan gå glip af informationsudvekslingen og at Danmark ikke kan være en del af 

politisamarbejdet. Dette problem mener han imidlertid kan løses ved at Danmark indfører 

en parallelaftale på området. Pia Adelsteen er enig med Søren Søndergaard og mener, at 

Danmark kan indføre den lovgivning, som Danmark vil. Hun kommer imidlertid ikke ind på, 

om Danmark går glip af koordineringen.  

 

5.5.4 Opsummering 

Ovenstående afsnit undersøgte interviewpersonernes holdninger til afhandlingens 

problemstilling, hvilket er det danske retsforbehold og Danmarks muligheder i forhold til 

EU-direktivet om menneskehandel. Afsnittet indleder med en hypotese omkring 

politikernes holdninger til retsforbeholdets konsekvenser for Danmark, baseret på deres 

respektive tidligere omtalte holdninger til EU. Hypotesen viser, at de to EU-positive 

politikere, som ventet, mener at retsforbeholdet får betydelige konsekvenser for Danmark, 

hvorimod de to EU-negative politikere ikke mener at retsforbeholdet får betydelige 

konsekvenser. Her støtter politiassistent Trine Møller Andersen op omkring de politikere, 

der mener at retsforbeholdet ikke har nogen betydning for Danmark, idet hun personligt 

aldrig har mærket noget til det. I forhold til Danmarks mulighed for at indgå i en 

parallelaftale er de to EU-positive politikere imod denne mulighed, da det ifølge dem ikke 

er en mulighed, Danmark kan forvente. De to EU-negative politikere mener derimod, at en 

parallelaftale på området er en mulig løsning, da de andre EU-lande må formodes at have 

interesse i at få Danmark med i direktivet. Den sidste mulighed, Danmark kan benytte sig 

af, er at indføre en tilsvarende lovgivning på området. Her er de to EU-positive politikere 

ligeledes imod, da de mener, at Danmark dermed udelukkes fra koordineringen og 

politisamarbejdet. Modsat dette er de to EU-negative politikere enige i, at en tilsvarende 

lovgivning er en mulighed for at få del i menneskehandelsdirektivet. De anerkender 

imidlertid, at Danmark vil kunne gå glip af noget af koordineringen.  
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5.6 Den politiske debat 

Under den indledende fase af denne afhandling stod det allerede klart, at diskussionen om 

afhandlingens problemstilling ofte er farvet af politiske og ideologiske standpunkter i 

forhold til EU, retspolitik, udlændingepolitik og ligestillingspolitik. Dette er blevet yderligere 

påvist af de forudgående afsnit, der i særdeleshed demonstrerer interviewpersonernes 

forskellige syn på de samme problemstillinger. Afhandlingen besluttede sig dermed for at 

spørge interviewpersonerne om deres holdninger til debatten, og hvorvidt de synes, 

debatten er politisk farvet eller ej. Til dette spørgsmål var der for første gang enighed 

blandt interviewpersonerne. Alle mener, at området er for farvet af politiske ståsteder og 

intentioner. Den eneste, der ikke kommer ind på spørgsmålet er Britta Thomsen, men 

ellers er de andre enige: 

 

”Ja, det er den samme melodi de spiller: Hvis ikke man går ind for terrorisme, 

menneskehandel osv., så skal man afskaffe retsforbeholdet. Og jeg har ikke noget imod, 

at man går ind for en afskaffelse af retsforbeholdet, det er helt i orden, det gør jeg ikke” 

(Bilag 2: Søren Søndergaard: Søren Søndergaard). 

 

”Jeg tror at debatten er helt vildt farvet. EU-modstanderne anser EU for at være en del af 

problemet og ikke løsningen, og jeg har det omvendt. Jeg siger, at menneskehandel vil vi 

have uanset om vi har EU eller ej, og EU er nu et politisk redskab, et sted vi kan lave 

fælles regler, koordinere politiet og virkelig have en stærk fælles europæisk enhed mod 

det her. Så det er ligesom vores mulighed vi har nu i Europa. Det er jo et meget effektivt 

og stærkt redskab. Jeg synes at det er helt sort at man holder fast i at ’det kan vi sagtens 

klare selv og vi laver bare parallelaftaler’. Jeg kan ikke se det, Jeg synes at empirien siger 

noget andet… Debatten er for politisk” (Bilag 1: Emilie Turunen: Emilie Turunen). 

 

Pia Adelsteen nævner også, at hun synes, debatten er meget politisk. Hun kan imidlertid 

ikke forstå at grænsespørgsmålet ikke er mere inde over debatten, da hele spørgsmålet 

om kvindehandel ifølge hende er grænseoverskridende. Så hun ønsker, at debatten skal 

gå mere på grænsespørgsmålet, hvilket hun også nævner tidligere i afhandlingen. Trine 

Møller Andersen synes ligeledes at debatten er politisk, og hun mener, at både politiet, 

politikerne, de sociale organisationer og medierne har været med til at øge 
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opmærksomheden på problemet, hvilket hun imidlertid finder positivt. Ea Elsbøll mener, at 

problemstillingen er meget ømtålelig og politisk og det er blevet lidt af et tabu, som ingen 

tør nævne i den offentlige debat. Hun ønsker nogle lovgivningsændringer på området og 

mere fokus på prostitutionsspørgsmålet, som hun synes fylder for lidt i debatten.  

 

5.6.1 Opsummering 

Som afsnittet viser, er alle interviewpersonerne enige i, at problemstillingen er blevet et 

politisk spørgsmål, der afhænger af, hvilken partipolitisk dagsorden og intention man har. 

Det er imidlertid interessant at observere, at de alle hver især holder fast i deres egne 

holdninger og deres politiske og ideologiske dagsorden, mens de synes, at ’de andre’ er 

for farvede i deres synspunkter.  

 

5.7 Delkonklusion  

Afhandlingens analyseafsnit har med udgangspunkt i den hermeneutiske analyse 

undersøgt de udvalgte interviewpersoners holdninger til afhandlingens problemstilling i 

forhold til fem overordnede emner: 1) Årsager til kvindehandel, 2) EU’s rolle og det nye 

direktiv, 3) Danmarks rolle og den danske lovgivning, 4) Det danske retsforbehold og 

Danmarks muligheder og 5) Den politiske debat. Analysen har i tråd med hermeneutikken 

søgt at belyse interviewpersonernes forståelseshorisonter, for dermed at kunne fortolke 

deres intentioner, handlinger og meningsfulde praksis.  

 

Gennem afhandlingens analyse træder interviewpersonernes forskellige holdninger til 

afhandlingens problemstilling frem, og der ses nogle klare tendenser i forhold til deres 

politiske dagsorden og livsverdensperspektiv. Det første emne, afhandlingen analyserede, 

er årsagerne til stigningen i kvindehandel. Her er interviewpersonerne generelt enige i, at 

udbud og efterspørgsel har indflydelse på handlen med kvinder. Der er imidlertid forskel 

på, hvilken af disse faktorer, interviewpersonerne ser som den væsentligste årsag, 

afhængig af deres politiske ståsted og forståelseshorisont. Britta Thomsen, Emilie Turunen 

og Ea Elsbøll fremhæver efterspørgslen, hvorimod Søren Søndergaard og Trine Møller 

Andersen fremhæver udbuddet, som den væsentligste årsag. Pia Adelsteen hæfter sig 

ved et tredje element til årsagen bag kvindehandel, hvilket er de åbne grænser i EU.  
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Det andet analyseafsnit beskæftigede sig med interviewpersonernes generelle holdninger 

til EU samt til det pågældende EU-direktiv om menneskehandel. I dette emnefelt blev 

politikerne delt ind i EU-positive og EU-negative og dette prædikat kunne i store træk 

forudse deres holdninger til EU’s menneskehandelsdirektiv, hvor de to EU-positive 

politikere, Britta Thomsen og Emilie Turunen, er overvejende optimistiske omkring 

direktivet og de to EU-skeptikere, Søren Søndergaard og Pia Adelsteen, er overvejende 

negative over for direktivet.  

 

Det tredje analyseemne vendte sig mod Danmark og undersøgte interviewpersonernes 

holdninger til den danske indsats mod kvindehandel, heriblandt strafferammen og hvorvidt 

ofrene skal tilbydes opholdstilladelse. På dette område er de tre politikere, der sidder uden 

for regeringsindflydelse, utilfredse med den danske indsats, hvorimod Pia Adelsteen som 

den eneste er tilfreds med indsatsen. Britta Thomsen og Emilie Turunen ønsker at ændre 

den danske indsats ved at hæve den danske strafferamme på området, så den er i tråd 

med EU’s, samt ved at give ofre for menneskehandel opholdstilladelse. På dette punkt var 

Søren Søndergaard enig med dem i opholdstilladelserne, men ikke i at hæve 

strafferammen, da han af ideologiske årsager ikke går ind for strenge fængselsstraffe. Pia 

Adelsteen ønsker ikke at blande sig i strafferammen og ønsker ikke at ofre for 

menneskehandel kan få opholdstilladelser, da dette kan udnyttes som et smuthul til 

Danmark. De to interviewpersoner fra den ’praktiske’ verden er overordnet set tilfredse 

med den danske indsats. De har imidlertid forskellige syn på strafferammer og 

opholdstilladelser, afhængig af deres respektive erfaringer på området, hvor Ea Elsbøll 

ønsker højere strafferammer og opholdstilladelser til ofre for kvindehandel, ønsker Trine 

Møller Andersen ikke opholdstilladelser til ofrene og hun mener ikke at højere 

strafferammer har nogen effekt. 

 

Det fjerde analyseafsnit beskæftigede sig med det danske retsforbehold og dets 

konsekvenser for Danmark samt Danmarks muligheder for at få del i EU’s 

menneskehandelsdirektiv. I dette afsnit kunne politikerne igen deles ind i EU-tilhængere 

og EU-modstandere, hvilket fik indflydelse på deres holdninger til Danmarks muligheder. 

Britta Thomsen og Emilie Turunen mener, som EU-tilhængere, at retsforbeholdet får 

betydelige konsekvenser for Danmark på området, og hverken en parallelaftale eller 
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indførelse af en tilsvarende lovgivning er mulige løsninger for Danmark, da dette er for 

usikkert og da Danmark dermed vil gå glip af informationsudvekslingen og 

politisamarbejdet. Modsat dette, mener de to EU-skeptikere, Søren Søndergaard og Pia 

Adelsteen, at retsforbeholdet ikke får betydelige konsekvenser for Danmark på området, 

og at en parallelaftale eller tilsvarende lovgivning er bedre alternativer. Til dette spørgsmål 

var Trine Møller Andersen enig med EU-skeptikerne i forhold til retsforbeholdets betydning 

for Danmark, som hun ikke har mærket noget til i sit daglige arbejde med området. Ea 

Elsbøll ved ikke nok om retsforbeholdet og EU-direktivet til at udtale sig, dog mener hun at 

det er ærgerligt at Danmark ikke kan deltage i direktivet grundet retsforbeholdet, da hun 

mener at det vil have symbolsk værdi. 

 

Det femte og sidste analyseemne vedrørte den politiske debat på området og her var der 

for første gang enighed blandt samtlige interviewpersoner om at emnet er blevet meget 

politisk og ikke særligt faktuelt. Samtlige interviewpersoner holdt imidlertid fast i deres 

egne overbevisninger og mener i stedet, at ’de andre’ er for politisk farvet.  

 

Denne afhandlings analyseafsnit skildrer tydeligt, at afhandlingens problemstilling er et 

omdiskuteret og følsomt emne, der deler politikere, såvel som fagfolk, der arbejder med 

området. Nogle af årsagerne til at debatten er blevet så politisk er formodentlig, at den 

rammer ned i nogle helt grundlæggende politiske spørgsmål, såsom EU-politik, retspolitik, 

udlændingepolitik og ligestillingspolitik. Disse politiske spørgsmål er nogle, som alle 

interviewpersonerne beskæftiger sig med og har stærke holdninger og følelser omkring, 

hvilket også kommer til udtryk i deres udtalelser. Analysen viser, at afhandlingens 

problemstilling ikke er ukompliceret, der er ikke noget umiddelbart ’rigtigt og forkert’, og 

afhandlingen baserer sig som følge heraf på forventninger og formodninger fra personer, 

der til dagligt beskæftiger sig med området. 
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6.0 Diskussion 

Som det fremgår af afhandlingens problemformulering, er der interviewet personer fra det 

politiske, retlige og sociale liv for at afdække de forskellige tilgange til problemstillingen. 

Disse forskellige tilgange er blevet tydeliggjort undervejs i analysen, hvilket også ses i 

analysens delkonklusion. Det følgende vil diskutere nogle af de stridspunkter og 

observationer, der er opstået i analysen af interviewene ved først at diskutere politikernes 

interviews og dernæst det retlige og det sociale interview. 

 

I løbet af analysen er det påvist, hvordan politikernes holdninger til problemstillingen i høj 

grad hænger sammen med deres politiske motiver og intentioner. Dette er tydeligt i 

afsnittet om ’årsagerne til kvindehandel’. Her fremhæver politikerne udbud og 

efterspørgsel, som de væsentligste årsager og de fremhæver herefter hver især den 

årsag, der bedst ligger i forlængelse af deres politiske dagsorden. Eksempelvis fokuserer 

Britta Thomsen og Emilie Turunen gennem hele interviewet på efterspørgslen og på en 

kriminalisering af kunderne, mens Søren Søndergaard i stedet fokuserer på udbuddet og 

fattigdomsbekæmpelse. Deres fokus på disse mærkesager tydeliggøres særligt, da 

afhandlingen undersøger deres holdninger til EU-direktivet. Her fremfører Britta Thomsen 

og Søren Søndergaard to modstridende argumenter om det samme direktiv. Britta 

Thomsen udtaler om EU-direktivet: ”Jeg havde håbet, at man også ville kigge – ikke kun 

på bagmændene – men også på kunderne. Men det gjorde man altså ikke” (Bilag 3: Britta 

Thomsen). Modsat dette udtaler Søren Søndergaard interessant nok om EU-direktivet: ”Alt 

i dette direktiv handler om efterspørgslen – intet handler om udbuddet” (Bilag 2: Søren 

Søndergaard). De henviser således til det samme direktiv og alligevel er deres 

udlægninger af direktivet fuldstændig modstridende. Britta Thomsen mener ikke, at 

efterspørgslen nævnes, hvorimod Søren Søndergaard mener, at direktivet kun handler om 

efterspørgslen. Dette viser tydeligt, at politikerne er fanget af deres motiver og 

forståelseshorisonter, hvilket farver deres synspunkter i forhold til problemstillingen.  

 

Nogle andre eksempler, der skildrer politikernes motiver, er i forhold til retsforbeholdets 

betydning og Danmarks muligheder på området. Det er interessant, hvordan politikerne 

udleder helt forskellige konklusioner om retsforbeholdets konsekvenser for Danmark, hvor 

de to EU-tilhængere, Britta Thomsen og Emilie Turunen, udleder at retsforbeholdet har 
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betydelige konsekvenser og de to EU-modstandere, Søren Søndergaard og Pia 

Adelsteen, modsat udleder, at retsforbeholdet ikke har betydelige konsekvenser. De to 

EU-modstandere har imidlertid ikke nogle modsvar, da de i interviewet bliver spurgt til, om 

Danmark går glip af informationsudvekslingen ved ikke at deltage i direktivet, hvilket er ét 

af Britta Thomsen og Emilie Turunens hovedbudskaber omkring retsforbeholdets 

konsekvenser. Søren Søndergaard svarer: ”Ja, hvis vi ikke indfører en parallelaftale” 

(Bilag 2: Søren Søndergaard) og Pia Adelsteen siger: ”Jeg ved godt, at fordi vi har et 

retsforbehold, så er det sådan, at ændrer man nogle af de direktiver, hvor vi er med nu, ja 

så kan vi muligvis få et problem” (Bilag 4: Pia Adelsteen). På samme vis kan EU-

skeptikerne ikke svare på, om Danmark kan forvente at få en parallelaftale igennem, 

hvilket Danmark jo ikke kan ifølge Britta Thomsen og Emilie Turunen. Søren Søndergaard 

svarer: ”Altså, hvis Danmark nu søger en parallelaftale, kan man så virkelig forestille sig, 

at de andre EU-lande siger ’det synes vi ikke’” (Bilag 2: Søren Søndergaard). Han kan 

dermed ikke argumentere for sin påstand om, at en parallelaftale er en sikker mulighed for 

Danmark. Det er imidlertid ikke kun de to EU-skeptikere, der har forklaringsvanskeligheder 

i nogle af deres argumenter. Britta Thomsen og Emilie Turunen har eksempelvis 

vanskeligt ved at forklare, hvorfor Danmark ikke kan indføre en tilsvarende lovgivning. Da 

de bliver spurgt til det svarer Britta Thomsen: ”Ja, men de laver ikke en tilsvarende 

lovgivning” (Bilag 3: Britta Thomsen) og Emilie Turunen svarer: ”Men en tilsvarende 

lovgivning er ikke det samme når det handler om den rent praktiske koordinering” (Bilag 1: 

Emilie Turunen). De udelukker dermed ikke muligheden for at Danmark rent faktisk kan 

indføre en tilsvarende lovgivning. De vil dog ikke indrømme at det er en mulighed, idet 

dette formentlig ville gå imod deres kamp om at får retsforbeholdet afskaffet. 

 

Politikerne må desuden i visse tilfælde gå på kompromis med deres klassiske politiske 

standpunkter i kampen for sagen. Dette ses eksempelvis hos Socialdemokraterne og SF, 

hvor både Britta Thomsen og Emilie Turunen er villige til at hæve strafferammen for 

menneskehandel, selvom det i princippet går imod deres ideologier, hvor de historisk set 

har været fortalere for forebyggelse i stedet for langvarige fængselsstraffe. De to politikere 

ønsker imidlertid mest af alt at afskaffe retsforbeholdet, uanset om det så betyder, at de 

må gå på kompromis med deres klassiske politiske holdninger. I stil med dette kan Søren 

Søndergaard, grundet sit engagement i EU-modstanden, ikke vise tilfredshed ved nogle af 
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punkterne i EU’s menneskehandelsdirektiv, uanset om der ellers er nogle punkter, der i 

princippet stemmer overens med hans politiske holdninger. Eksempelvis punktet om 

ofrenes stilling, hvor han principielt er enig i blandt andet at tilbyde ofrene 

opholdstilladelser. Hans svar på dette er i stedet, at det ser fint ud på papiret, men han tror 

ikke på, at det holder i virkeligheden. Dette argument er endvidere bemærkelsesværdigt, 

idet han tidligere nævner FN og Europarådet, som de vigtigste aktører i kampen mod 

kvindehandel, og deres resolutioner står som bekendt ligeledes på et stykke papir. Søren 

Søndergaard påstår imidlertid, at EU ikke er lige så ambitiøs med sine papirer og 

direktiver, hvilket igen skyldes hans syn på EU. 

 

Udover politikerne er også fagfolk uenige om afhandlingens problemstilling. Dette ses i 

politiassistent Trine Møller Andersens synspunkter overfor rigspolitichef Jens Henrik 

Højbjergs. Trine Møller Andersen mener ikke, at retsforbeholdet påvirker hendes politiske 

arbejde, og hun nævner desuden, at hun aldrig har mærket til forbeholdet, hvorimod Jens 

Henrik Højbjerg udtaler, at Danmark ryger ud af Europol og at retsforbeholdet gør det 

bøvlet for de andre EU-lande at samarbejde med dansk politi. Disse forskellige tilgange til 

retsforbeholdets indflydelse på politiets indsats kan skyldes deres forskellige 

forståelseshorisonter. Jens Henrik Højbjerg er uddannet jurist og har været rigspolitichef 

siden 2009 og han har desuden været vicedirektør i Europol fra 2003-200629. Trine Møller 

Andersen er uddannet politiassistent og beskæftiger sig med det praktiske politiarbejde i 

København. De sidder således to forskellige steder inden for politiet – hun på det praktiske 

gadeplan og han på det mere teoretiske plan. Der er ligeledes uenigheder blandt de to 

praktiske interviewpersoner, Ea Elsbøll og Trine Møller Andersen. De to interviewpersoner 

har forskellige livsverdensperspektiver og fokuserer på forskellige indgangsvinkler til 

problemstillingen, henholdsvis ofrenes stilling og bagmændenes. Deres forskellige 

perspektiver kommer særligt til udtryk i forhold til spørgsmålet om en kriminalisering af 

sexkunderne, hvor de begge mener, at det er umuligt for en kunde at skelne mellem 

handlede og ikke-handlede kvinder, men de har imidlertid forskellige tilgange til løsningen 

af dette.  

 

                                                           
29

 http://www.politi.dk/da/ompolitiet/rigspolitiet/rigspolitichefen/ 
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Det er væsentlig at stille sig kritisk over for interviewpersonernes udtalelser, hvilket 

afhandlingen har søgt at opnå ved at benytte hermeneutikken som teori til at forklare 

årsagen bag deres holdninger. Den hermeneutiske analyse har sine fordele og er god at 

benytte i denne afhandling, da problemformuleringen lægger op til individuelle 

fortolkninger og forventninger og ikke endegyldige facitlister. Hermeneutikken medvirker til 

at få interviewpersonernes intentioner og motiver frem og til at vise deres forskelligheder, 

og hvordan deres personlige og politiske overbevisninger spiller ind på deres holdninger. 

Nogle af ulemperne ved at benytte hermeneutikken er, at der opstår et spændingsfelt 

mellem det subjektive og objektive, idet afsenderens forståelseshorisont og medfølgende 

fordomme spiller ind i mødet med genstandsfeltet og er en aktiv del af meningsdannelsen. 

Afhandlingen har været opmærksom på dette og har således bygget analyserne op over 

udarbejdede påstande og hypoteser for at demonstrere egne fordomme i forsøget på at 

opnå en horisontsammensmeltning. De fleste af afhandlingens påstande og hypoteser 

blev verificeret gennem analysen, idet politikerne i særdeleshed forholdte sig i tråd med 

afhandlingens formodninger. Det var imidlertid ikke alle afhandlingens udarbejdede 

påstande og hypoteser, der blev verificeret. Eksempelvis ønskede Pia Adelsteen ikke 

umiddelbart højere strafferammer for de kriminelle bagmænd og hun var heller ikke 

umiddelbart tilfreds med den danske indsats på området, hvilket afhandlingens påstand 

ellers gik ud på. Afhandlingen måtte således ændre sin forståelseshorisont til fordel for 

den nye erfaring og indsigt, og her indtræder den hermeneutiske cirkel igen med 

vekselvirkningen, der foregår mellem del og helhed. 

 

Afhandlingen har bygget sin empiri på kvalitative interviews med udvalgte personer med 

en særlig viden om problemformuleringen. Interviewene blev udført på baggrund af en på 

forhånd semistruktureret interviewguide efter Steinar Kvales retningslinjer for, hvordan 

man laver et godt interview. Nogle af Kvales retningslinjer går ud på, at identificere sine 

interviewpersoner og udføre interviewet alt efter, hvilken gruppe, man interviewer (Kvale & 

Brinkmann 2009: 164f.). I denne afhandling er interviewpersonerne politikere og eksperter 

inden for området, hvilket gør interviewene til eliteinterviews. Som følge af dette, blev det i 

interviewene søgt at udfordre personernes udtalelser, idet eliteinterviewpersoner ofte kan 

have forberedt nogle ’indlæg’ og være relativt faste i deres holdninger. Resultatet af 

afhandlingens interviews viser også, hvordan interviewpersonerne, særligt politikerne, 



Kvindehandel i et dansk og europæisk perspektiv 

 

Maria Lyngå Madsen | 78 
 

gennem interviewene holder lange indlæg om deres syn på problemstillingen. Her søgtes 

det i interviewene at provokere politikernes udtalelser for at nå frem til nye indsigter. Dette 

lykkedes i flere tilfælde, herunder i de ovenstående eksempler, der viser politikernes 

forklaringsvanskeligheder i forhold til Danmarks mulighed for at indføre en parallelaftale 

eller tilsvarende lovgivning. Her blev politikerne stoppet i deres forberedte argumentationer 

og udfordret, hvilket der kom nogle nye erfaringer ud af. Afhandlingen ville formodentlig 

have kunnet provokere politikernes udtalelser mere i andre tilfælde, for at opnå nye 

indsigter, men overordnet synes afhandlingens interviews imidlertid, at have fulgt Steinar 

Kvales retningslinjer i at lave brugbare forskningsinterviews.  
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6.1 Konklusion 

Formålet med denne afhandling er, at undersøge kvindehandelsproblematikken i et dansk 

og europæisk perspektiv med fokus på et nyt EU-direktiv om menneskehandel og 

herunder, hvorvidt det får betydning for den danske indsats eller ej, at Danmark ikke er 

med i direktivet. Dette problemfelt er belyst med udgangspunkt i følgende  

problemformulering:  

 

Hvordan forholder udvalgte repræsentanter fra det politiske, sociale og retlige liv 

sig til det nye EU-direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, og 

hvorledes forventer de, at det vil få konsekvenser for Danmark, der står uden for 

EU’s retssamarbejde? 

 

For at besvare denne problemformulering har afhandlingen med et fortolkningsorienteret 

videnskabsteoretisk udgangspunkt udført kvalitative interviews med nogle udvalgte 

personer med en særlig viden om problemfeltet. Interviewpersonerne i afhandlingen består 

af fire politikere fra fire forskellige partier, en politiassistent fra Københavns Politi samt en 

medarbejder fra Reden International. I den teoretiske analyse af de kvalitative interviews 

har afhandlingen benyttet den hermeneutiske analyse. Dette er valgt idet hermeneutikken 

som analyseteori kan benyttes til at tolke interviewpersonernes meningsfulde handlinger 

og afdække deres intentioner og motiver, hvilket er relevant i forhold til denne afhandlings 

problemformulering. Hermeneutikken lægger desuden vægt på fortolkerens egen rolle i 

meningsdannelsen og i mødet med genstandsfeltet. Dette element har været væsentligt i 

afhandlingen, hvor forfatteren bag afhandlingen blev konfronteret med egne fordomme og 

egen forståelseshorisont i forhold til problemstillingen og således måtte sætte egne 

fordomme på spil og åbne op for nye erkendelser. 

 

Afhandlingens problemfelt drejer sig om et EU-direktiv om menneskehandel, som blev 

vedtaget i december 2010. Dette direktiv siges at være EU’s hidtil mest omfangsrige 

direktiv om menneskehandel idet direktivet medfører en række nye minimumbaserede 

regler, medlemslandene skal implementere, heriblandt bedre beskyttelse af ofrene, højere 

strafferammer, mere samarbejde mellem landene og en opfordring til at overveje at 

kriminalisere brugen af seksuelle ydelser fra ofre for menneskehandel. Direktivet 
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gennemføres i EU-medlemslandene i løbet af de næste to år med undtagelse af Danmark, 

som har et retsforbehold på området. Afhandlingen har undersøgt nogle af forskellene 

mellem den danske lovgivning på området og EU’s, herunder kan det nævnes, at den 

danske strafferamme er to år kortere end EU’s og at ofrene i Danmark tilbydes en 

refleksionsperiode på op til 100 dage, hvor EU's offerdirektiv giver minimum et halvt års 

ophold. Der viste sig således nogle konkrete forskelle mellem den danske lovgivning og 

EU-direktivets bestemmelser. Danmark har imidlertid mulighed for at få del i EU-direktivet 

ved enten at afskaffe retsforbeholdet, anmode om en parallelaftale, at ændre 

retsforbeholdet til en opt-in model eller ved at indføre en tilsvarende lovgivning.  

 

Afhandlingens interviewpersoner forholder sig igennem analysen utrolig forskelligt til 

afhandlingens problemformulering og der fremstår ikke umiddelbart en entydig konklusion 

på problemformuleringen. I forhold til EU’s indsats til bekæmpelse af handel med kvinder 

anser Søren Søndergaard og Pia Adelsteen ikke EU’s indsats for at være ambitiøs eller 

nævneværdig. De synes, at direktivet ser pænt ud på papiret, men de forventer ikke, at det 

får nogen betydning i praksis. Modsat dette, anser Britta Thomsen og Emilie Turunen EU 

som værende den vigtigste og mest ambitiøse internationale aktør i kampen mod 

kvindehandel og de forventer at direktivet får en reel indflydelse på handlen med kvinder.  

 

Interviewpersonernes holdninger til den danske indsats på kvindehandelsområdet viser en 

forskel mellem politikerne og interviewpersonerne fra det retlige og sociale liv. De tre 

politikere Britta Thomsen, Emilie Turunen og Søren Søndergaard er alle utilfredse med 

den danske indsats på kvindehandelsområdet. De mener ikke at lovgivningen virker, idet 

lovgivningen blandt andet ikke gør nok for at give ofrene en interesse i at samarbejde med 

de danske myndigheder, heriblandt kunne der tilbydes opholdstilladelser til ofrene. Modsat 

dette mener Ea Elsbøll og Trine Møller Andersen overordnet, at den danske lovgivning 

virker. De fokuserer på, at de danske aktører på området yder en stor indsats, men at der 

kan gøres mere. 

  

Interviewpersonernes forventninger til, om den danske indsats vil adskille sig fra de andre 

medlemslandes er, at Britta Thomsen, Emilie Turunen og Ea Elsbøll forventer, at der 

fremover vil komme mere kvindehandel til Danmark, som følge af, at Danmark står uden 
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for EU-direktivet om menneskehandel. De frygter at bagmænd vil udnytte den danske 

situation, når de andre EU-lande får højere strafferammer og eventuelt forbyder køb af 

seksuelle ydelser fra handlede kvinder. Ea Elsbøll henviser yderligere til Sverige, hvor 

nogle af de svenske prostituerede tager til Danmark og arbejder, som følge af Sveriges 

forbud mod købesex. Hun mener, at dette også vil kunne blive tilfældet for handlede 

kvinder. Søren Søndergaard og Pia Adelsteen tror imidlertid ikke på, at bagmænd vil 

spekulere i hvilke regler de forskellige lande har. De mener i stedet at det er en 

skræmmekampagne, der bliver ført for at afskaffe retsforbeholdet. 

 

Danmark har som tidligere beskrevet nogle muligheder for at få del i EU-direktivet om 

menneskehandel. Interviewpersonerne har forskellige udlægninger af disse muligheder og 

forskellige ønsker for Danmarks fremadrettede indsats på området. Britta Thomsen, Emilie 

Turunen og Ea Elsbøll ønsker alle, at Danmark skal afskaffe sit retsforbehold og være fuldt 

og helt med i EU-direktivet. På denne måde kan Danmark komme på niveau med de 

andre EU-lande i forhold til blandt andet strafferammer, opholdstilladelser og opfordringen 

til at overveje en kriminalisering af kunderne. Britta Thomsen og Emilie Turunen mener 

ikke, at hverken en parallelaftale eller en tilsvarende lovgivning er reelle alternativer, idet 

parallelaftaler ikke er en garanteret mulighed og indførelse af en tilsvarende lovgivning vil 

betyde, at Danmark vil gå glip af informationsudvekslingen og koordineringen. Søren 

Søndergaard og Pia Adelsteen mener modsat, at Danmark selv skal udforme sin egen 

indsats mod kvindehandel, snarere end den skal bestemmes fra EU. Hvis Danmark 

ønsker at få del i direktivet finder de, at en parallelaftale eller tilsvarende lovgivning er de 

bedste løsninger, snarere end at afskaffe retsforbeholdet.  

 

Afhandlingens analyse viser, hvor politisk debatten er blevet. Interviewpersonernes 

tilgange til problematikken afhænger tydeligt af deres politiske ståsted og 

livsverdensperspektiv, og det demonstreres igennem hele analysen, at personerne ofte er 

fanget af deres motiver og forståelseshorisonter, hvilket farver deres synspunkter. Dette 

ses blandt andet da Britta Thomsen og Søren Søndergaard udleder helt modstridende 

konklusioner om det samme direktiv og dets manglende fokus på, i Søren Søndergaards 

tilfælde, udbuddet, og i Britta Thomsens tilfælde, efterspørgslen.  
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Overordnet set kan det ifølge denne afhandling konkluderes, at alle interviewpersonerne 

mener, at Danmarks indsats på kvindehandelsområdet kan blive bedre. De er dog i høj 

grad uenige om, hvordan Danmark skal forbedre sin indsats, det være sig gennem EU’s 

menneskehandelsdirektiv eller gennem en selvstændig national lovgivning. Uenigheden 

blandt interviewpersonerne skyldes i høj grad deres politiske baggrunde og intentioner, 

som farver deres forståelse af problematikken. Det kan således konkluderes, at der er tale 

om en problemstilling, der involverer mange aktører med forskellige holdninger. Dette gør 

problemstillingen kompleks og det er således vanskeligt at komme med et entydigt svar 

på, hvilke konsekvenser det vil få for Danmark at stå uden for EU’s 

menneskehandelsdirektiv.  
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Bilag 1: Emilie Turunen  
 

Transskriberet interview med Emilie Turunen, medlem af Europa-Parlamentet, SF. I 

Europa-Parlamentet, Bruxelles, d. 4. maj 2011. 

 

M: Maria Lyngå Madsen (interviewer) 

S: Emilie Turunen (respondent) 

 

M: Hvilke årsager tror du generelt, der ligger bagved den stigende handel med kvinder, 

som er intensiveret de senere år? 

E: Det handler til dels om, at det er en lukrativ forretning; der er mange penge i det. Det er 

på den globale top 3 over den mest indbringende form for kriminalitet i verden. Og så er 

der relativt få domme. Det er sjældent at bagmændene bliver dømt. Og så er der 

selvfølgelig en efterspørgsel af ydelserne, hvad enten det er sex eller tvangsarbejde, og 

med kvinder er det jo mest til sex. Der er formentlig ikke en decideret efterspørgsel efter 

handlede kvinder, men det er jo klart at det er en del af det marked, der bliver skabt. 

M: Hvad med de åbne grænser? Har de haft en indflydelse? 

E: Jeg tror egentlig at internt i EU ville det stadig være der alligevel. Det skaber 

selvfølgelig nogle ekstra udfordringer, især når man har fået lande med, som er meget 

fattige, fordi roden til det også stammer fra fattigdom og desperation. Folk er villige til at 

tage chancen og ved måske ikke helt hvad de går ind til. De tror at der er jobs. Det er også 

med til at drive det. Jeg har været i Cambodja og arbejdet for Folkekirkens Nødhjælp med 

kvindehandel i en NGO, der hedder ”Cambodian Women’s Crisis Center” hvor jeg var 

frivillig i et halvt år. Der er jo ikke åbne grænser, men det er jo stadig helt vanvittigt. Og 

selvom Thailands politi virkelig har sagt at nu skal de gøre en indsats, så er det stadig et 

kæmpe problem. Det skyldes at indsatsen er for lille, det er for ukoordineret, der er rigtig 

mange penge i det og der er en efterspørgsel. Den kombination gør at det fortsætter.  

M: Okay. I forhold til nogle af de internationale aktører, der forsøger at bekæmpe handlen 

med kvinder, hvilken én ville du så udpege som den vigtigste? Eller mest ambitiøse? 

E: Der er forskellige niveauer, men jeg vil sige at EU har taget nogle store skridt til at sige, 

at det her er altså et stort problem. Et problem, som vi bliver nødt til at løse i fællesskab. 

Og med det nye direktiv tager man virkelig et stort skridt både med strafferet og 

beskyttelse af ofrene, man adresserer problemet ret markant med de mest konkrete fælles 

redskaber der findes internationalt. Og det er klart, at det skal have et globalt perspektiv, 

fordi kæderne stopper jo ikke altid ved ens grænser. Der er jo masser af kvinder der 
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kommer fra tredjelande, såsom Thailand, Afrika osv., så det er klart at der er nødt til at 

være en international koordinering. Men den stærkeste og mest markante aktør med flest 

redskaber lige nu, det er EU. 

M: Det er EU? Altså med det nye direktiv? 

E: Ja, det synes jeg det er. Og med Europol, der har det som én af deres prioriteter. Og 

jeg siger ikke, at man gør alt hvad man kunne gøre, men det er ét af de mest koordinerede 

politikredskaber der findes. Der findes jo internationale resolutioner og deklarationer, i 

Europarådet fx, som er et bredere forum, men det er jo ikke noget, der binder landene eller 

kræver en indsats, det er ikke noget lovgivning man kan bruge ved domstolene. Det er 

ikke noget der nødvendigvis bliver implementeret. Så jeg synes, at EU er en meget vigtig 

spiller i det her. Det er klart, der foregår jo også menneskehandel i andre regioner i 

verden, men vi er en magnet, og vi er en rig del af verden, og der er en relativ høj 

efterspørgsel, så der er ret meget menneskehandel i Europa og især kvindehandel til 

sexindustrien. Så jeg synes også at vi har et særligt ansvar. 

M: Så du mener, at kvindehandel skal bekæmpes internationalt med EU i spidsen, og ikke 

nationalt? 

E: Ja, hundrede procent! Selvfølgelig skal man gøre det man kan i Danmark, jeg 

udelukker ikke at man kan lave nogle fede initiativer, og noget effektivt 

M: Ja, man kan vel stramme mere op end i EU? 

E: Ja, det er også derfor, at det vi laver i EU er minimumsbaseret, dvs. du må altid gøre 

det bedre, du må altid have bedre beskyttelse, længere ophold osv. Men EU er helt klart 

helt central. Det var også noget af det SF og jeg selv gik til valg på, at vi gerne vil bruge 

EU til denne her problematik. Og det er helt oplagt i forhold til international kriminalitet. Og 

her vil jeg sige til DF og Junibevægelsen, at det er hul i hovedet at tro, at vi kan undvære 

EU i den kamp, fordi det er altså der, vi koordinerer politikkerne, det er der det binder, det 

er der, der kan komme penge på og budgetter på. Det er der, der er det internationalt 

politisamarbejde osv., og det er noget helt andet end det løse nordiske samarbejde, FN og 

Europarådet, som de altid henviser til. De er et godt supplement, men EU er den 

stærkeste motor, og det burde de anerkende, hvis de virkelig ville noget på det her 

område. 

M: Jeg kan udlede, at din holdning til det nye EU-direktiv er overvejende positiv. Men 

synes du at direktivet er ambitiøst nok eller kunne der gøres mere? 

E: Der kunne altid gøres mere, men jeg synes faktisk at det er et ret godt skridt. Det er jo 

ret ambitiøst på beskyttelse af ofrene, mulighed for fuld vidnebeskyttelse. Man får ret til 

opholdet i en begrænset periode, og det er ikke betinget. 

M: Er det tre måneder eller? 
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E: Ja, og man må selvfølgelig give mere (tjekker lige op på det). Der er også et ret 

omfattende aspekt omkring uledsagede børn. I Danmark har man en tendens til at sende 

dem retur, men hvad gør man så, hvis det er forældrene der har solgt deres børn? Her 

tager EU-direktivet 100 % børnenes tarv. Og så har direktivet fælles strafferammer. 

Mellem 8-10 ligger den maksimale straf på i direktivet. Så det er et ret ambitiøst direktiv og 

det er et skridt fremad. Der er også noget med, hvordan man kan retsforfølge, hvis en EU-

borger har forbrudt sig mod regler og har medvirket til trafficking rundt omkring i verden, 

hvordan man så kan retsforfølge dem herhjemme.  

Og så er der en sidste ting, som er, at man får en højere koordinering og udveksling af 

informationer internt i EU. Og det er så det som Danmark står udenfor. 

M: Det leder mig hen til det næste spørgsmål; hvad tror du at det kommer til at betyde for 

Danmark at vi står uden for direktivet? 

E: Altså, vi kommer til at være uden for direktivet i udgangspunktet og det vil jo også sige 

informationsudvekslingen. Det, der jo er lidt spændende, er, at vi har fået en ny traktat, 

Lissabon-traktaten, som gør at alt på det retlige område er overnationalt og vores 

forbehold træder i kraft. Så dvs. noget af det gamle, man besluttede sig for, er vi stadig 

dækkede af. 

M: Som fx rammeaftalen? 

E: Ja, så den gælder stadig, men vi er ude af det nye direktiv.  

M: Men Danmark ville vel kunne lave en tilsvarende lovgivning? 

E: Men en tilsvarende lovgivning er ikke det samme når det handler om den rent praktiske 

koordinering af det; den kan vi jo ikke være med i. Så det er jo ikke kun at vedtage de 

samme regler, det er jo faktisk også at indgå i koordineringen. 

M: Hvad så med parallelaftaler? 

E: Man kan ikke bare få parallelaftaler. Danmark har søgt om parallelaftaler 5 gange og 

fået afslag på to af disse. Så det er ca. 50/50, og det er jo lidt usikkert at basere sit retlige 

samarbejde på 50/50-afgørelser. For vi kan ikke bare forvente at få en parallelaftale. En 

anden ting er, at jeg tror at der vil komme en form for politisk pres fra de øvrige EU-lande, 

der siger, at Danmark bliver nødt til at beslutte sig for, om vi er med eller ikke med. I kan 

ikke bare ’pick and choose’. Det er faktisk også det, Lars Barfoed sagde i en debat i 

Folketinget i december 2010 (d. 9.), i længden er det uholdbart at basere Danmarks 

samarbejde i forhold til international kriminalitet på parallelaftaler og på at vi står udenfor. 

Så han er faktisk ret enig med SF i det her tilfælde, ved at han siger, at det er uholdbart. 

Og det indrømmer han altså. Det er jo noget af baggrunden for at vi sammen med S vil 

sende rets- og forsvarsforbeholdet til afstemning, hvis vi kommer i regering. Især 

retsforbeholdet er presserende. Der kommer ret meget ny lovgivning, også inden for 
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børneporno og misbrug af børn. Så der kommer en lang række af ting, som vi gerne vil 

være med til at bekæmpe. 

M: I forhold til at sætte fingeraftryk på? 

E: Ja, dels at være med til at forhandle det og dels at være omfattet af det og deltage 

fuldstændigt og 100 % i det. Så det er der, jeg siger, at jeg gerne vil rejse dilemmaet, og 

sige at det rent faktisk er et problem.  

Man skal også overveje, om vi (Danmark), nu når vi er omgivet af lande, der har ret 

restriktive regler på menneskehandel og på køb af sex, altså Sverige, Norge, Finland og 

Island, bliver vi så mellemstation? Man arbejder jo med transitlande, modtagerlande og 

afsenderlande. Bliver Danmark så det nye transitland til resten af Norden? Bliver vi 

omfordelingsstationen fordi vi står udenfor? Her svarer Enhedslisten og DF, at det er 

meget populistisk at sige, men det er faktisk en rent dybfølt bekymring for, at man vil 

udnytte, at Danmark er lille hul, der er udenfor lovgivningen. 

M: Så du tror at der vil være større efterspørgsel i Danmark end i de andre Nordiske 

lande? 

E: Ja, der er måske et mere frit spil for bagmænd. Det er i hvert fald det, jeg er bekymret 

for, og jeg synes at det er vigtigt at få rejst det i debatten om retsforbeholdet. 

M: Ville det være én af de konkrete forskelle, tror du, imellem Danmark og de andre EU-

lande efter at direktivet er blevet implementeret i landene. Og hvilke andre konkrete 

forskelle tror du at man vil kunne se? 

E: Ja, men det kunne også være på beskyttelse. Vi har meget lidt beskyttelse af ofre i dag. 

Der er faktisk stort set ikke noget. Man ryger retur og det er ligesom målet. Det er ikke så 

meget med at: ”vi ser dig ikke kun som én, der skal ud fordi du ikke har et 

opholdsgrundlag, men vi ser dig også som et offer for en forbrydelse, og du har brug for 

støtte og hjælp. Du har måske været udsat for noget grimt og har brug for at blive passet 

på og måske får psykologhjælp”. Og så en anden ting; du er også et vidne. Det glemmer vi 

også. Lederen af NEC (Det Nationale Efterforskningscenter) sagde at vi mangler adgang 

til det lukkede netværk og han appellerede derfor til de mænd, der havde været hos 

formodede handlede kvinder og spurgte, om de ikke kunne tippe politiet. Det er 

selvfølgelig i desperation over at det er svært for politiet at få adgang. Vi har altså brug for 

at de her kvinder angiver deres bagmænd og det gør de kun, hvis de har en juridisk 

sikkerhed for at de bliver passet på og at de ikke bare bliver kylet ud med det samme, ned 

i kløerne på deres bagmænd. Det tror jeg er ret afgørende. Og der har vi også spillet ud 

med at SF gerne vil give ophold hvis de samarbejder.  

M: Hvordan? 
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E: Blandt andet, at de faktisk får ret til ophold, hvis de samarbejder. Vi har ikke defineret 

tidsperioden endnu, men det er dog ikke permanent.  

(Tror at EU-direktivets minimum er på 6 mdr., men skal tjekke op på dette) 

M: Er der andre konkrete forskelle? Med efterspørgslen osv.? 

E: Tiden må vise forskellene. Jeg rejser bare en bekymring. Ikke nødvendigvis for, om der 

er flere danske mænd, der vil købe sex, men jeg tror mere at Danmark vil kunne være et 

sted, hvor man vil kunne køre kvinder igennem, der skal fordeles til resten af Norden. Hvor 

groft det end lyder. At man ved at Danmark ikke går lige så hårdt efter bagmændene, og 

man er måske ikke jagtet lige så vildt. Så jeg er bange for at aktiviteten vil stige. Især hvis 

brugen af seksuelle ydelser forbydes i EU. 

M: Tror du at de andre lande vil forbyde køb af seksuelle ydelser fra handlede personer? 

E: Ja, de har jo allerede gjort det i Sverige og Norge. Island ved jeg ikke om har gjort det 

endnu. Finland har forbud mod køb af handledes ydelser. Hvordan de præcist har gjort 

ved jeg ikke. Det har jo været noget af kritikken, at ”de stakkels mænd ved jo ikke om 

kvinderne er handlede eller ej”, men det har de altså gjort i Finland. 

M: Hvad så med resten af EU? Hvordan ser det ud til at de vil reagere på opfordringen om 

at kriminalisere ydelserne fra handlede kvinder? 

E: Altså i Danmark har vi jo ikke noget forbud mod at købe sex, men teknisk set kan det 

dømmes som voldtægt, hvis du køber sex af en handlet kvinde, fordi det foregår under 

tvang. Altså, hun har ikke gjort det frivilligt. Men det er der bare nul domme på. Dvs. det 

bliver ikke brugt. Hvis man vil have det til livs må man have en eksplicit lovgivning. For 

man kan nok godt regne ud, at en kvinde fra Nigeria er handlet og måske ikke er her 

frivilligt. For den med, at man teknisk set kan bruge lovgivningen og dømme det som en 

voldtægt, bliver bare ikke brugt. 

M: Tror du at de andre EU-lande vil kriminalisere? 

E: Altså, det er jo en sprængfarlig politisk debat. Vi har lige haft den. Det var en del af 

forslaget fra Parlamentet. Det var drevet frem af nogle svenske medlemmer (Anna Hedth, 

Edith Bauer og Eva Brit Svensson). Der var flertal for det i EP og det var Parlamentets 

udgangspunkt, i en sjov alliance mellem venstreorienterede folk og mere religiøse/kristne 

partier. Men Rådet ville ikke godtage Parlamentets udgangspunkt, så det blev til en meget 

blød sætning om at landene opfordres til det. 

Men det er en del af debatten, og jeg synes, det er vigtigt at se på efterspørgslen og på 

markedet og stille nogle krav til dem, der køber sex. Jeg har det sådan med det, at jeg 

synes det er grundlæggende forkert, at man i vores samfund kan købe et andet 

menneske. Og selvfølgelig gør det det ekstra slemt, hvis det er under tvang. Det er klart, 
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det er jo endnu værre. Men det splitter bare alle grupper ad her i Europa-Parlamentet. Det 

er ikke bare højre-venstre. SF’s grønne gruppe er også splittet. 

Men jeg tror bare, at det er et vigtigt redskab. Men det er samtidig ikke det eneste! Jeg tror 

ikke at et forbud mod købesex vil løse alt. Det kræver en hel masse indsatser at komme 

trafficking til livs, som er meget brede: Dels en ordentlig udvikling af de lande, de kommer 

fra, så de har en fremtid. Det er et meget langsigtet projekt, 2) Politiindsatser, 3) 

Beskyttelse af vidner, 4) Centre hvor man kan henvende sig. Det kræver en bred indsats, 

hvor forbuddet kun er en del af det. Det er ikke en åbenbaring der vil redde alt, men det er 

vigtigt. 

M: Okay, så der er nok at tage fat på. Hvis vi kigger på den danske indsats og lovgivning, 

så har der lige været en domsafgørelse i en sag om rumænske kvinder på Vesterbro, hvor 

9 personer blev straffet med mellem 1 år og 2 mdr. og 3 års fængsel. Hvordan synes du at 

den danske indsats og lovgivning virker? 

E: Jeg synes ikke at den virker særlig godt. Dels når man selv åbner øjnene og kører 

gennem København, så kan man se meget unge Østeuropæere og vi hører fra de 

organisationer, der arbejder med kvinderne, at de er rigtig klemt. Der er godt nok razziaer 

og der kører sager, men det er mit indtryk at politiet er underbemandet på området og de 

har for få redskaber. Vi gør ikke nok for at flere kvinder tør at gå til politiet og tage 

chancen. Miljøet er jo så hårdkogt at de er bange for at blive slået ihjel. Dvs. det kræver at 

man tør gå hele vejen med fuld vidnebeskyttelse, som man har set i nogle rockersager, 

med ny identitet. Så rådgivning, juridisk sikkerhed når man står frem, der er vi helt bagom 

dansen. Jeg tror at det er derfor, politiet har det svært, og så har de for knappe ressourcer. 

M: Hvam så med strafferammerne i Danmark?  

E: Man kan diskutere om de bliver udnyttet, der er jo noget af en vidde fra 3 år op til 8. Så 

der er nok at bruge af. Altså, hvis resten af Europa giver 10 år, skal vi nok overveje om det 

ikke også er smart, så man ikke kan spekulere i at det kan betale sig at blive retsforfulgt i 

Danmark fordi vi har milde domme.  

M: Men det passer vel ind i dansk retspraksis, at vi ikke giver så høje straffe og at 

strafferammen ikke udnyttes fuldt ud?  

E: Jeg synes bare, at 3 år er lidt, når man tænker på, hvor alvorlig forbrydelsen er. Så man 

kan godt diskutere om vi kan komme med i resten af Europas strafferamme. Vi kan evt. 

justere den, så vi ikke ligger under det europæiske snit. Men jeg ved dog ikke, hvor stor en 

afskrækkende effekt selve fængselsdommen har på de her mennesker, altså om det lige 

er 3, 4 eller 6 års fængsel tror jeg ikke har det store at skulle have sagt. Jeg tror det 

betyder mere og afskrækker, hvis de føler at de bliver ”åndet i nakken”. 

Men det er jo ikke noget, der forsvinder i morgen. Der er ikke meget politisk prestige i 

emnet, det er nemt at lukke øjnene for det. Der er ikke nogle der ser ofrene alligevel, så 
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det er nemt at lukke øjnene. Men folk får det alligevel dårligt ved tanken om, at det foregår 

i Danmark. Men derfra til at det bliver et politisk pres med handling, der er langt. Det er et 

meget følelsespræget område. Det er nemt at pakke væk og ignorere. Ofrene er jo stille 

og nemme at ignorere midt i budgetforhandlingerne.  

M: Tror du at den følsomme debat også kan skyldes de forskellige politiske holdninger til 

prostitutionsdebatten? 

E: Ja, altså jeg synes jo at det nogle gange tager meget fokus. Jeg ser det, som sagt, som 

ét redskab ud af mange, men det er som om, det altid er dét redskab, man går i stå ved i 

Danmark. Jeg synes også at det er en væsentlig debat, men det betyder bare, at vi ikke 

tager opholdsdebatten, vidnebeskyttelsen, krisecentrene, strafferammerne og 

politisamarbejdet med resten af Europa. Alle de grundting, der også skal være i orden. Det 

er flere felter vi skal sætte ind på. Hvis jeg skal give lidt selvkritik, har vi brugt for meget 

krudt på at skændes med Regeringen om køb af sex og det bliver vi aldrig enige med dem 

i. Vi kunne have presset dem på nogle af de punkter og på, hvorfor vi ikke afskaffer det 

forbehold. Men jeg synes klart at vi skal fortsætte i den retning med forbuddet. Men vi skal 

bare have mere fokus på retsforbeholdet og de andre punkter. 

M: Hvordan tror du at denne her debat er farvet af ens synspunkt over for EU? Om man er 

for/mod EU? 

E: Jeg tror at debatten er helt vildt farvet. EU-modstanderne/skeptikerne anser EU for at 

være en del af problemet og ikke løsningen, og jeg har det omvendt. Jeg siger, at 

menneskehandel vil vi have uanset om vi har EU eller ej, og EU er nu et politisk redskab, 

et sted vi kan lave fælles regler, koordinere politiet og virkelig have en stærk fælles 

europæisk enhed mod det her. Så det er ligesom vores mulighed vi har nu i Europa. Det er 

jo et meget effektivt og stærkt redskab. Jeg synes at det er helt sort at man holder fast i at 

”det kan vi sagtens klare selv og vi laver bare parallelaftaler”. Jeg kan ikke se det, Jeg 

synes at empirien siger noget andet. 

M: Ja, men modsat kan man vel sige, at EU har en del af skylden i fattigdommen i de 

tredje lande og de åbne grænser har ført til kriminelle handelsstrømme, heriblandt 

menneskehandel. 

E: Ja, men det er en lost cause. Det er en dødssejler. Så jeg ser klart EU som en del af 

løsningen her.  

Debatten er for politisk. Særligt prostitutionsdebatten er gået i selvsving. Men jeg rejser 

debatten fordi jeg mener at der er så vigtigt og har en påvirkning på rigtige mennesker, der 

sidder i klemme. Vi skal have et tredje ben i indsatsen, nemlig dem, der køber. Vi skal 

altså både ånde bagmændene i nakken og dem, der efterspørger kvinderne, altså 

kunderne. Så er der kritikken af at det bliver mere skjult osv. Men jeg savner nogle fakta i 

debatten. Det er meget polemik, følelser, påstande. I Sverige kan man se, at antallet af 

prostituerede og handlede kvinder til Sverige er faldet. Men jeg er heller ikke religiøs, hvis 
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der en dag kommer nogle fakta, der fortæller mig, at det er den værste idé i verden, at der 

er flere i klemme, så er jeg da klar til at lytte og kigge på det. 

Regeringen påstår at nogle vil spekulere i at ’lade sig handle’ og derved få ophold i 

Danmark, den påstand holder ikke. Det er en paranoid udlændingedebat. Det har det ikke 

godt af. Det er handlede mennesker og det må vi behandle som sådan. Jeg tror ikke at de 

spekulerer i at få ophold i Danmark. 

Vi kan ikke klare det selv.  
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Bilag 2: Søren Søndergaard  

 

Transskriberet interview med Søren Søndergaard, medlem af Europa-Parlamentet, 

Folkebevægelsen mod EU. I Europa-Parlamentet, Bruxelles, d. 26. maj 2011. 

 

M: Maria Lyngå Madsen (interviewer) 

S: Søren Søndergaard (respondent) 

 

M: Hvad synes du generelt er nogle af de væsentligste årsager til den stigende handel 

med kvinder? 

S: Det kan der jo dårligt være to meninger om. Altså, der er to grundlæggende årsager: 

Efterspørgsel og et udbud. Efterspørgslen er både i forhold til prostitution og billig 

arbejdskraft. Udbuddet er fordi en stor del af jordens befolkning lever under fattigdom. 

Derfor kan man sige, at hvis man vil gøre noget ved det problem, er det lettere at fjerne 

udbuddet end at fjerne efterspørgslen. 

M: Altså at søge at bekæmpe fattigdommen? 

S: Ja, gøre noget ved det der gør, at folk føler at det er nødvendigt for dem at begive sig 

ud på en farlig færd. Nogle er selvfølgelig decideret bortført allerede fra baggrunden af, 

men mange er jo gået med til at tage til i Europa med forhåbningen om at få et eller andet 

stuepige-job eller hvad ved jeg, og når de så kommer frem til USA eller hvor det er, så er 

situationen en anden og så bliver passet taget fra dem og så står man der og familien 

bliver truet med at blive slået ihjel osv. Men udgangspunktet er, at man skal fjerne den 

tvang, der gør at folk føler at de skal indgå i det projekt i første færd. 

M: Hvad med de åbne grænser og globaliseringen? 

S: Det har jo i en eller anden forstand gjort det lettere, fordi hvis du først er inden for 

Europa kan du farte rundt mellem forskellige steder, men det er jo ikke det, der er årsagen 

for kvindehandel. De åbne grænser er ikke årsagen til kvindehandel, de kan højst have en 

indflydelse på hvor meget det kan foregå og hvordan det kan foregå.  

M: Man kan jo sige, at de åbne grænser er medvirkende til at der bliver handlet kvinder, til 

fx Danmark? 

S: Jamen, det er måske lettere at komme til Danmark. Men jeg tror lige så meget som 

åbne grænser, så er det et spørgsmål om mobilitet. Jeg mener, for 100 år siden var det 

umuligt at komme fra Thailand til Vesterbro, men i dag tager det kun 10 timer. Så der er en 

mobilitetsfaktor, der gør sig gældende. 
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M: Hvilken international aktør, synes du har gjort mest i forhold til kvindehandel? 

S: Det kan jeg ikke sige. Men altså, det har jo stået på FN’s dagsorden og FN har ligesom 

Europarådet haft resolutioner og nu EU også. Men man skal jo skelne imellem, hvad der 

står på papiret og hvad der er realitet. Og hvad der er realitet og hvad der så er brugbar 

realitet. Fordi Thailand har fx forbud mod prostitution, og det er jo et eksempel på, at fordi 

man har et forbud er det ikke nødvendigvis det der sker i praksis. Og det er jo meget godt 

at Danmark har regler, men hvis det vi gør med ofre for menneskehandel er at anholde 

dem og sætte dem i fængsel og smide dem ud af landet, så er vi jo de facto med til at give 

dem en fælles interesse med forbryderne, ved at sørge for at tingene ikke bliver opdaget. 

Så man kan sige at ord er taknemmelige, men det er svært for mig at sige hvem der har 

gjort mest. 

M: I forhold til det nye EU-direktiv. Hvordan forholder du dig så til det – synes du at det er 

ambitiøst eller hvordan forholder du dig til det? 

S: Nej altså, jeg synes jo at det helt store problem er, at det ikke forholder sig reelt til 

årsagerne. Det har et afsnit som hedder ”Forebyggelse”, der står ”Medlemsstaterne træffer 

egnede foranstaltninger såsom uddannelse til at modvirke og begrænse den efterspørgsel, 

der giver anledning til enhver form for udnyttelse i forbindelse med menneskehandel” 

(Direktivet Artikel 18, stk. 1 om Forebyggelse) Dvs. det er efterspørgslen, man fokuserer 

på. Under punkt to står der: ”Medlemsstaterne iværksætter egnede aktioner, herunder via 

internettet, såsom informations- og bevidsthedskampagner, med henblik på at øge 

bevidstheden om problemet og begrænse risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver ofre for 

menneskehandel”. Punkt 3: ”Medlemsstaterne fremmer regelmæssig uddannelse af 

offentligt ansatte, som det er sandsynligt vil komme i kontakt med ofre eller mulige ofre for 

menneskehandel, herunder politibetjente, med henblik på at sætte dem i stand til at 

genkende og håndtere ofre og potentielle ofre for menneskehandel”. Punkt 4: ”For at 

forebygge og bekæmpe menneskehandel mere effektivt ved at modvirke efterspørgsel 

over medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at strafbelægge brug af ydelser i 

forbindelse med den i artikel 2 nævnte udnyttelse med viden om, at den pågældende er 

offer for en lovovertrædelse i artikel 2”. Altså, hvis vi siger at der er to årsager til 

menneskehandel: altså efterspørgsel og udbud, så handler alt i dette direktiv om 

efterspørgslen – intet handler om udbuddet! Jeg var rapporteur i gamle dage da jeg var i 

Europarådet for Albanien og kom i de små albanske landsbyer, hvor der ikke var én 

eneste kvinde mellem 15 og 40 år – de var alle sammen på husarbejde i Italien – hvorfor 

var de det? Altså, fordi at de var fattige som ind i helvede og så var der nogle, der kom og 

forklarede dem om de muligheder der var ved at tage til andre lande, til EU-lande eller 

USA. Så den der fokusering på efterspørgslen i stedet for på udbuddet, det gør at jeg siger 

”nej, EU er ikke ambitiøs på det område”! EU symptombehandler og det kommer ikke til at 

virke! 

M: Hvor ville du så sætte ind i stedet? 
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S: På udbuddet. Det er et spørgsmål om at have en politik, der fremmer at folk har nogle 

muligheder derhjemme i stedet for det modsatte. Hvis vi ser på, hvad man har gjort i 

forhold til Afrika – så har man solgt våben til Gadaffi, til Mubarak. Man har holdt Tunesiens 

diktator ved lige. Oven i købet i et sådant omfang, at da folk gjorde oprør, så tilbød den 

franske udenrigsminister, at man kunne komme ned og hjælpe ham med at slå dem ned. 

Altså, det har jo ikke imødegået menneskehandel, det har fremmet menneskehandel. 

Fordi du har haft en større og større del af befolkningen uden fremtidsmuligheder, 

fuldstændig desperate, som ville gøre alt for at komme til Europa. Tag bare ham 

frugthandleren i Tunesien, som fik beslaglagt sin frugtvogn og som endte med at brænde 

sig selv af i protest fordi han ikke havde noget liv og ikke nogen fremtid, han havde 

ingenting og så havde han en familie at forsørge. Hvis der var kommet en og sagt ”vil du 

ikke komme til Europa mod de første 10 år at arbejde gælden af – altså menneskehandel 

– så havde han sikkert sagt ja, hvis han tilfældigvis havde mødt én. Men hvad gjorde EU? 

EU støttede diktaturet. Derfor siger jeg, at EU’s politik er alt andet end ambitiøs. Og det 

pæne ord på et stykke papir lyder godt, og vi gør noget osv., men realiteten er en anden. 

M: Så du mener ikke at det kommer til at betyde noget for Danmark at vi ikke er med i 

EU’s nye direktiv? 

S: Det er så en anden sag. Nu snakker vi årsager, men noget andet er så, at når man 

kigger på ”hvad gør man så”? Så er der nogle konkrete ting, man gør mod dem, som rent 

faktisk driver menneskehandel, hvor man kan sige, at der sker en vis stramning på 

strafferammer og den slags ting. Og det er klart, at der må man jo så i Danmark beslutte 

om man vil følge det eller ej, i og med at vi står udenfor. Men det er jo ikke sådan at 

menneskehandel ikke er forbudt i Danmark. I Danmark er alle former for menneskehandel 

forbudt. Der har jo længe ligget forslag i Folketinget om at stramme op på den del der 

hedder udnyttelse af menneskehandel, fx i forhold til seksuel brug af ydelser eller anden 

brug af folk, der kunne anses for at være menneskehandlet. Der har bl.a. Enhedslisten jo 

stillet forslag til Folketinget. Og der kan man jo så diskutere længe om, hvor snittet skal 

være, og om man er større modstander af menneskehandel fordi man vil give folk 12 års 

fængsel, som der står i EU i værste fald, eller man kun vil give 8 år som der står i den 

danske lov. Det har ikke noget at gøre med om man vil bekæmpe menneskehandel eller 

ej. Det er jo en diskussion, der er alle steder: kommer der færre indbrudstyve af at man 

giver dem ti år eller hugger hånden af dem? Det er jo en retspolitisk diskussion. Men det er 

jo forbudt med menneskehandel i Danmark. 

M: Hvad mener du så generelt om den danske lovgivning om menneskehandel? Virker 

den og hvordan? 

S: Nej, den virker ikke. Men det mener jeg primært hænger sammen med at man i den 

danske lovgivning tenderer til – det er blevet lidt bedre her på det seneste – men man 

tenderer til at give ofrene samme interesse som forbryderne. Hvor det, man burde gøre, 

var, at give ofrene interesse i at afsløre forbryderne. Man burde give ofrene interesse i at 
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komme til politiet og myndighederne. Men man skal jo forstå, at den reelle baggrund til 

menneskehandel er en eller anden pige på 20 år, som godt vil forsørge sine to børn i 

Cambodja eller Thailand eller Afrika, som indgår i en aftale med en mellemhandler om at 

han sørger for, at hun kommer til Danmark, hvor han så lover hende at hun kan få noget 

husarbejde og det er meget godt betalt osv. Og når hun så kommer til Danmark viser det 

sig, at hun skal arbejde som prostitueret, hun låner en masse penge og får at vide af ham 

at hun skal betale tilbage – og det er hun sådan set indstillet på at hun skal, hun tror 

måske bare at det er noget andet hun skal betale tilbage med. Men der er lige kommet en 

ny undersøgelse der viser, at en del faktisk ved hvad de går ind til. Men det der så sker, er 

jo at de får frataget deres pas, og får tæsk hvis de ikke opfører sig som de skal osv. De 

mister altså deres frihed. I den situation er det jo ikke så nemt bare at gå til politiet og sige 

”det er ham der”, fordi pengene hjemme i landsbyen skylder man jo stadigvæk, og det kan 

godt være at politiet sidder pænt og klapper en på håret, men når man så kommer hjem til 

landsbyen, så er det problem, der gjorde at man tog af sted før (ens børn, der ikke får 

noget mad), det er der jo stadigvæk. Og derudover er der også gælden som jo ikke er 

forsvundet. Plus at den bande, som måske har hjulpet en ud, den er formentlig stærkere i 

hjemlandet og kan derfor ramme en. Så længe man har et system, der giver ofrene fælles 

interesse med forbryderne, så er det altså meget svært at få gjort noget effektivt ved det. 

Der burde den danske lovgivning, efter min mening, meget højere prioritere at belønne 

dem, som samarbejder og afslører de kriminelle. 

M: Som for eksempel? 

S: Det er for eksempel som at tilbyde dem opholdstilladelse.  

M: Det kan man vel frygte, kan blive misbrugt? 

S: Ja, det kan man. Det er helt rigtigt. Det vil da klart betyde at der er nogle der vil 

misbruge det. Men så må man jo vælge, hvad det er man vil. Hvis man vil gøre noget og 

gå efter de kriminelle, så er prisen at nogle vil misbruge det. Og så er spørgsmålet, om 

man hellere vil frede de kriminelle for at undgå misbruget, eller om man vil knalde de 

kriminelle og så kan der være nogle, der misbruger det? Det er det fundamentale valg, vi 

står overfor. Og min opfattelse, som ikke er blevet mindre af at arbejde hernede og se 

hvad der foregår, det er, at den der verdensomspændende organiserede kriminalitet, bliver 

stadig en større og farligere modstander, og der skal sættes meget ind for at begrænse 

den. Hvis det så betyder, at der er nogle folk, der får opholdstilladelse i Danmark, som ikke 

skulle have haft det – and so what? Intet kan bekymre mig mindre! I forhold til den 

situation vi står over for i forhold til organiseret kriminalitets indflydelse. 

M: Hvordan mener du, at kvindehandel bedst bekæmpes? Gennem internationalt 

samarbejde, gennem EU eller nationalt? 

S: Det afgørende er, at man gør noget i det enkelte land, hvor man opdager 

kvindehandlen. Men så er det også klart at man skal tilbage og fange forbryderne, helt 
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tilbage til landsbyen, der er det klart at det er nødvendigt med et internationalt samarbejde 

og politisamarbejde. Og der er det jo med EU, som det ofte er med EU, at EU er for stor til 

de små ting og for småt til de store ting. For med al respekt, langt de fleste handlede 

kvinder kommer ikke fra EU. Det gør de altså ikke. Det kan godt være at der kommer 

nogle enkelte fra Rumænien og Bulgarien, men det er meget få. Langt de fleste kommer 

fra Albanien, Ukraine, Rusland, afrikanske lande og Østen. Derfor er ideen om, at EU 

udgør et eller andet særligt – men det er jo igen en opfattelse af at vi kan lukke os af – vi 

laver de lukkede grænser – vi holder dem ude – pis og papir! Vi holder ikke nogen som 

helst ude. Skal man få en kvinde, der skal angive sin bagmand til at komme til politiet og 

gøre det, så skal man være i stand til at sikre en tryghed, ikke hvis hun tager til Belgien 

eller Spanien for hun tager ikke dertil, men man skal sikre en tryghed når hun kommer 

tilbage til Thailand, Gambia eller Ukraine. Så det samarbejde, der i virkeligheden skal op 

at stå, det er politisamarbejdet i forhold til alle de lande. Det er derfor at det er sådan en 

underlig og selvcentreret diskussion, der er i EU. Den forholder sig ikke til den virkelige 

verden. 

M: Men det kræver vel også samarbejde EU-landene imellem? 

S: Selvfølgelig skal man samarbejde i EU. Klart nok. Den måde det fungere på er jo at 

handlede kvinder (det er jo ikke alle, der er illegale), så de får turistvisum på 6 mdr. det 

ene sted og så 6 mdr. det andet sted, og så kører de rundt og kan være i EU i årevis. Og 

det er da klart at der skal være et politisamarbejde til det. Men snakker vi de 

grundlæggende ting, så skal man have et internationalt samarbejde. Det er derfor, at det 

efter min mening bør det være gennem FN og Interpol.  

M: Hvordan ser du generelt på den måde debatten omkring kvindehandel over for 

retsforbeholdet forløber i Danmark?  

S: Altså hvis man læser direktivet er det meget svært at se, hvad problemet egentlig er. Alt 

det, der står i direktivet kan vi jo gøre.  

M: Med parallelaftaler? 

S: Ja, dels kan vi indføre samme lovgivning. Hvis vi fx ser på straffe, stk. 1: 

”Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at lovovertrædelserne 

i artikel 2 kan straffes med en maksimumstraf på mindst fem år”, stk. 2 ”Medlemsstaterne 

træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at lovovertrædelserne i artikel 2 kan 

straffes med fængsel med en maksimumstraf på mindst ti år, når lovovertrædelsen: a) er 

begået mod et offer, der i særlig grad var sårbart, hvilket i dette direktiv mindst omfatter 

børneofre…”, stk. 3 ” Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, 

at det forhold, at en lovovertrædelse omhandlet i artikel 2 er begået af en offentlig ansat 

under udførelsen af dennes opgaver, betragtes som skærpende omstændighed”. Hvad 

forhindrer, at vi gennemfører det? Der er da ikke noget i denne verden, der forhindrer 

Folketinget i at tage denne lov og vedtage hvert eneste ord. 
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M: Så du køber ikke præmissen om, at Danmark med retsforbeholdet bliver oversvømmet 

med handlede kvinder fordi vi står uden for EU-direktivet? 

S: Nej, det er jo ren demagogi, fordi, for det første: Det er forbudt med kvindehandel i 

Danmark. Og jeg må indrømme, at jeg tror ikke, at folk sidder og tænker, at i Danmark 

risikerer jeg kun 8 års fængsel, men hvis jeg nu nøjes med at gøre sådan  og sådan så i 

andre EU-lande får jeg ti år, så vælger jeg Danmark. Det man kigger på når man vælger 

land, som enhver anden kriminel, det er risikoen for at blive opdaget. Derfor kan man sige, 

at som udgangspunkt har de der små forskelle ingen betydning, men hvis man nu mener 

at de har en betydning, så kan vi jo bare lave nøjagtig de samme strafferammer, som de 

har i de andre EU-lande. Altså, hvis Danmark nu søger en parallelaftale, kan man så 

virkelig forestille sig at de andre EU-lande siger ”det synes vi ikke”, ”vi synes at det kunne 

være rigtig godt hvis vi midt i Europa har sådan et ”safe haven” for menneskehandel, 

terrorister, drugdealere og andre kriminelle”. Hvad skulle EU’s interesse være i det? 

M: Men Danmark kan jo ikke forvente, at få en parallelaftale igennem. Alle landene samt 

Kommissionen skal stemme ja, og vi har jo før fået afslag? 

S: Jo, men ikke inden for denne her type. Det har været spørgsmål inden for civilret, altså 

spørgsmål om forbrugerbeskyttelse osv. Og det er klart at for de andre lande er det skide 

besværligt og de vil helst undgå det. Men det her er jo noget helt andet. De har jo ingen 

interesse i at Danmark bliver et ”safe haven” for menneskehandel. Især svenskerne. De 

kan jo godt se at hvis der er mange handlede kvinder i Danmark, så kan man lige tage 

robåden over til Malmø. Så selvfølgelig vil man da acceptere sådan en parallelaftale. 

Derfor synes jeg, at hele den der kampagne om, at Danmark bliver et ”safe haven” for 

handlede kvinder, det er folk, der vil af med retsforbeholdet, og fint nok. Men de bruger alle 

argumenter for at komme af med det. 

M: Ja, der er jo mange partier, særligt S, SF og R, der har kørt kampagner omkring det 

nye menneskehandelsdirektiv og dets konsekvenser for Danmark. 

S: Ja, det er den samme melodi de spiller: Hvis ikke man går ind for terrorisme, 

menneskehandel osv., så skal man afskaffe retsforbeholdet. Og jeg har ikke noget imod, 

at man går ind for en afskaffelse af retsforbeholdet, det er helt i orden, det gør jeg ikke. 

Men det er da et ærligt politisk synspunkt. Det har bare ikke noget at gøre med det her. 

Langt de fleste punkter i direktivet, de handler om hvad medlemsstaterne skal gøre. Og 

hvad forhindrer Danmark i at gøre det? Når der for eksempel står: ”Medlemsstaterne sikrer 

de nødvendige foranstaltninger…” Medlemsstaterne sikrer…” ”Medlemsstaterne træffer…” 

osv. Det handler alt sammen om at medlemsstaterne træffer foranstaltningerne. Så hvad 

er problemet? Danmark kan jo bare gøre det? Vi kan jo næsten være med i direktivet uden 

at være med. Bare ved at indføre det. Så det er en dansk lovgivning og en dansk 

diskussion vi må have. 
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M: Danmark kan vel ikke undgå at gå glip af den informationsudveksling, der foregår? 

Hvordan ser du på det? 

S: Ja, hvis vi ikke får en parallelaftale. Og der siger jeg bare, at hvad skulle argumentet for 

de andre være, til at have sådan en ”safe haven” for menneskehandlere midt i Europa? 

Det er svært at gennemskue. 
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Bilag 3: Britta Thomsen 

 

Transskriberet interview med Britta Thomsen, medlem af Europa-Parlamentet, 

Socialdemokraterne. I Europa-Parlamentet, Bruxelles, d. 14. juni 2011. 

 

M: Maria Lyngå Madsen (interviewer) 

S: Britta Thomsen (respondent) 

 

M: Til at begynde med, vil jeg høre, hvilke årsager, du synes er de væsentligste i forhold til 

kvindehandel og den stigning, der har været de sidste år? 

B: Efterspørgsel og udbud! Man kunne se i 1980’erne, at der var en nedgang i 

prostitutionen, fordi udbuddet var ikke så stort; kvinder var ikke nødt til at prostituere sig. 

Men med Sovjetunionens kollaps i 1989 kom der massearbejdsløshed, og i den 

forbindelse opstod der menneskesmugling og i forbindelse med det, kom der 

menneskehandel. Dermed kom der et udbud af kvinder til sexindustrien. Altså i Ukraine i 

1991 boede der 49 mio. og i løbet af de næste ti år var 7 mio. rejst ud, heraf estimerer 

regeringen at 400.000 var kvinder til menneskehandel. De blev ikke bare solgt til Europa, 

de blev solgt til mellemøsten, Nordafrika. Jeg har været i Indien i februar måned, hvor der 

blev sagt, at de russiske kvinder var meget populære i forhold til trafficking, fordi indiske 

mænd godt kan lide lyse kvinder. Hvor man samtidig hører, at i Danmark har vi mange fra 

Nigeria, fordi her kan vi godt lide nogle, der er meget mørke. Der er mere salg i dem fra 

Nigeria og Thailand, end dem fra Baltikum, fordi de ligner jo bare os andre kedelige af 

udseende. Så, det var startskuddet for alvor til menneskehandel. 

Første gang jeg læste om menneskehandel var i 1997 i Weekendavisen, omkring tyrkiske 

bordeller i Tyskland. Det er jo sådan, at prostitution er legaliseret i Tyskland, og det var en 

artikel om en ung bulgarsk kvinde, som blev truet på den måde, at man truede hendes lille 

barn på 5 år og hendes forældre hjemme i landsbyen, hvis hun løb nogle steder. Så det er 

sådan set baggrunden for at der kommer en kultur, hvor det bliver almindeligt, at gå til 

prostituerede. 

M: Hvilken effekt synes du at de åbne grænser har haft? 

B: De har ikke spillet ind. For de kommer jo først senere hen. Der har været 

menneskesmugling på det her tidspunkt, og jeg har skrevet en bog om det, hvordan 

ukrainere og moldovere er kommet til Europa. Og hende fra Moldova, der kommer til 

Portugal bliver hentet på stationen i Lissabon af en fætter til hendes medpassager, og han 

siger ”jeg kan skaffe dig et job lige her hende og du kan tjene så og så meget” og så 
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sagde hun ”nej tak”, men i princippet kunne hun lige så godt være endt der, i stedet for 

som husassistent. Og der var ikke nogle åbne grænser, men menneskesmuglerne kan 

altid få folk over. 

M: Hvilken aktør ser du som den vigtigste inden for kvindehandel? 

B: Det er politisamarbejdet, absolut. 

M: Europol? 

B: Ja. Men selvfølgelig i samarbejde med Ngo’erne, som er ude og have kontakten og 

hører meget om hvad der sker. Der skal være et tæt samarbejde mellem Ngo’er, politiet og 

det prøvede man at lave et modelcenter for i Sheffield i UK, hvor man sagde ”Sheffield 

ligger midt i landet, vi ansætter nogle antropologer, jurister og politi og så i tæt samarbejde 

med Ngo’er” 

M: Det lægger det nye EU-direktiv vel også op til – mere samarbejde med Ngo’erne? 

B: Ja, det lægger det op til. Plus at alle dem, der har at gøre med menneskehandel skal 

efteruddannes. I forbindelse med at jeg var på research-rejse i Bulgarien, havde jeg et 

møde med det bulgarske politi, som sagde at de netop var blevet efteruddannet i at kunne 

spotte menneskesmuglere. Faktisk havde de forhindret en ung pige i at blive smuglet over 

grænsen fordi de kunne se, når de går ind i busserne, så kunne de se hvem det er, der er 

offer for menneskehandel. Og så kan de være med til at have en præventiv virkning.  

M: Okay, så det var ét element fra det nye direktiv. Hvordan er din overordnede holdning 

ellers til det nye direktiv om menneskehandel? 

B: Jamen jeg synes, det er godt. Jeg havde håbet at man slog lidt hårdere ned på - altså 

der er jo 3 elementer i det her; der er udbyderen, der er kunden og der er bagmændene - 

og jeg havde håbet, at man også ville kigge - ikke kun på bagmændene - men også på 

kunderne. Men det gjorde man altså ikke. 

M: Det blev et påbud 

B: Ja, der blev sagt ”lad os evaluere om tre år om de lande, der har forbudt, og se om det 

er bedre” 

M: Og så blev der skrevet en opfordring til overvejelse. 

B: Ja, men som kommissæren sagde i salen, ”I skal bare se det her som første skridt, vi 

kører nu!”. Så. Hun er jo svensker. 

M: Hvordan synes du så at direktivet tager hensyn til ofrene? 
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B: Ofrene får bedre vilkår med det nye, og det var jo også det, der var meningen. Men vi 

har jo allerede et ’offerdirektiv’ fra 2004, der giver ofrene nogle rettigheder. Og de bliver så 

udvidet her. 

M: Hvordan tror du så at det kommer til at påvirke Danmark, at vi står uden for direktivet? 

B: Jamen det kommer jo til at betyde at vi ikke er med i – politichefen siger jo at vi kan 

ryge ud af politisamarbejdet – punkt 1. Punkt 2: Så er vi ikke med i den der 

koordinatorordning, altså til at koordinere det. Og punkt 3: så har ofrene jo ikke de samme 

vilkår. Så vi står udenfor og det synes jeg får nogle meget kedelige konsekvenser. 

M: Men vi kan jo lave en parallelaftale? 

B: Det kan vi jo ikke! For så kommer vi ikke med i koordinatoraftalen. Så det er jo noget 

plidder pladder. Vi kan jo også bare lave samme lovgivning for ofrene. Den har ligget siden 

2004, men det har vi jo ikke. Så det gør de jo ikke! Det er bare noget, de siger. 

M: Så selvom vi lavede en parallelaftale, ville vi ikke kunne være med i koordineringen? 

B: Jamen vi kan ikke lave en parallelaftale! Det er meget kompliceret at lave en 

parallelaftale og nu bliver der altså 48 andre direktiver på det retlige område punkt 1. 

Punkt 2; vi kunne lave en tilsvarende lovgivning for ofre, der matchede, men det har vi ikke 

gjort. Så. 

M: Så det mener du ikke, at Danmark kommer til at indføre af sig selv? 

B: Nej. Jamen det kan jeg jo se, at vi ikke gør. Den er fra 2004, den for ofrene. 

M: Hvordan synes du at debatten er på dette her område? Er den meget for/mod EU eller 

er der noget sagligt indhold i debatten i forhold til om Danmark mister indflydelse og bliver 

sat uden for eller ej?   

B: Ja, i allerhøjeste grad! Ja, det mener jeg absolut. Jeg mener, der kommer 48 andre 

direktiver på det retlige område. Så helt sikkert. Der kommer jo også både med ’vold mod 

kvinder’, ’pædofile’ og you name it. Altså, der er masser af ting og ’skilsmisser’ og 

’rettigheder’, hvor vi er fuldstændig uden for. 

M: Men Danmark kan jo bare indføre tilsvarende lovgivninger? 

B: Ja, men de laver ikke tilsvarende lovgivning. Altså, der kom en lovgivning i 2004 om 

ofrenes retsstilling og den kunne de jo bare indføre, men det har de ikke gjort. Så. Så det 

kan vi jo se at de ikke gør. Men vi kommer jo heller ikke med i samarbejdet, selvom vi 

indfører den tilsvarende lovgivning. 

M: Altså, du tænker på udformningen og processen? 

B: Ja, men også i koordineringen, koordinatoren, politisamarbejdet osv. Så.  
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M: Tror du at de andre EU-lande vil benytte sig af direktivet og legalisere køb af seksuelle 

ydelser fra handlede kvinder? 

B: Ja. Det er der flere der gør. Altså, Frankrig har en stor lovgivning på vej. Og meget 

interessant, hvor de ikke individualiserer og siger ”der er nogle, der vælger at være 

prostituerede”, de ser det som en del af et system. De siger; ”det handler jo ikke bare om 

de prostituerede, der er også en kunde og en bagmand”. Øhm, der er mange ting i det. 

M: Okay, så du mener altså at flere lande vil kriminalisere det og at Danmark så kan stå 

alene tilbage? 

B: Ja, det kan det.  
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Bilag 4: Pia Adelsteen 

 

Transskriberet interview med Pia Adelsteen, medlem Folketinget, EU- og 

ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti. Christiansborg, d. 8. juli 2011. 

 

M: Maria Lyngå Madsen (interviewer) 

S: Pia Adelsteen (respondent) 

 

M: Hvilke årsager mener du generelt, der ligger bag den stigende handel med kvinder? 

P: Jeg tror, at der ligger to ting: Dels er der nogle bagmænd, der kan tjene kassen - for at 

sige det som det er - ved at sælge mennesker – typisk kvinder til prostitution. Det er den 

ene ting. Og så tror jeg faktisk også, at nogle kvinder tror at de kan finde lykken, hvis man 

kan sige det sådan, i Vesten. Og så kan de sende penge hjem. Typisk kommer de jo fra 

vilkår, der er forfærdelig osv. Så jeg tror at det er en kombination af nogle bagmænd, der 

virkelig ved hvad de gør, og så nogle kvinder, der naivt tror at de kan finde lykken i Vesten. 

Den kombination. Og det er sådan en stigning, fordi der er mange problemer, også i 

mange afrikanske lande, hvor en hel del af dem kommer fra, men også mange 

østeuropæiske lande.  

M: Problemer i forhold til fattigdom? 

P: Ja, fattigdomsproblemer. Og selvom fattigdommen har været der i meget lang tid, fordi 

det har den sådan set i hele mit liv i hvert fald, så tror jeg et eller andet sted pga. medier, 

internet osv., så bliver man mere opmærksom på, hvordan vi har det i Vesten og hvordan 

man har det der, og det tiltrækker så.  

M: Hvordan tror du, at de åbne grænser har spillet ind på handlen med kvinder? 

P: Det er i hvert fald sådan, at set med mine øjne, at man skal bare ind ét sted i EU, så er 

der fri bevægelighed og så er der stor sandsynlighed for at man ikke bliver stoppet nogle 

steder. 

M: Så det har haft en indflydelse på stigningen? 

P: Ja, det mener jeg helt bestemt.  

M: Hvis du skulle nævne en aktør på internationalt plan, der har kæmpet mod handel med 

kvinder, hvilken én ville du så synes var den vigtigste? Og hvorfor? 
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P: Arv min arm. Det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke. Men jeg vil sige, at det er jo 

godt at der er noget kombination. Der skal være kombination mellem aktører, men også 

myndigheder og jeg ved, at i England har man et meget stort samarbejde med 

østeuropæisk politi og sådan nogle ting. Man kan sige, at nogle af de problemer, der er 

med menneskehandel og med at opklare det, det er nogle gange papirudveksling. Og det 

giver bare ikke altid nogen mening i de her internet-tider. Det er sådan nogle ting, der 

nogle gange gør, at man tænker ’hvorfor det?’, altså vi skulle jo have haft papirløst 

samfund for 30 år siden, men vi har bare endnu mere papir i dag, fordi det er så nemt at 

printe ud. Men hvorfor, i et samfund hvor vi har en teknik, der gør at vi principielt burde 

kunne gøre tingene rimelig hurtigt, skal man så have ventetider og alt muligt. Det forstår 

jeg simpelthen ikke. Og jeg synes det er mærkeligt når man hører om det. Jeg var til en 

konference sidste år i England om menneskehandel, hvor det engelske politi sagde ”jamen 

vi har altså nogle problemer og det er nogle gange simple ting, såsom at få at vide om I 

har en kvinde, der hedder sådan og sådan og er født der, og er hun i det hele taget 

hjemme og et eller andet, så man kan se om papirerne er ægte eller falske osv.”. Det 

kunne tage dem månedsvis, og det giver jo ingen mening. 

M: Hvis vi fokuserer på EU, hvordan ser du så på det nye direktiv om menneskehandel? 

Er det ambitiøst og får det nogen betydning? 

P: Jeg tror, hvis jeg skal skære det lidt firkantet ud, så vil jeg sige at man kan jo lave nok 

så mange ting på papir, men virkeligheden ser nogle gange meget anderledes ud. Så ja, 

det ser da meget pænt ud og så videre, men jeg tror bare at virkeligheden er en anden. Og 

jeg synes egentlig, der har jo været de her udsendelser på DR2 om bare her i Danmark, 

hvor man gik ind og politiet vil hjælpe de her kvinder, og de bliver ikke straffet og vi har en 

handlingsplan osv. osv. Der kunne man virkelig se den virkelighed, der møder politiet, kan 

man sige. Det er så tydeligt at de her kvinder er handlet, og alligevel sidder de og siger 

”nej, det er vi ikke”, og så er der bare ikke noget hjælp! Så jeg tror, at mange ting ser rigtig 

godt ud på papiret, men når man kommer ud i virkeligheden, så er det bare anderledes.  

M: Og det mener du også gør sig gældende med det nye direktiv? 

P: Ja, det tror jeg altså. Så vi kan lave nok så mange gode intentioner, for det er jeg ikke i 

tvivl om at det er, på papiret, men hvordan det virker sådan i den praktiske verden, det er 

jeg noget mere i tvivl om. 

M: Hvad synes du så, at man burde gøre og fokusere på i stedet? 

P: Jamen det er jo det der er rigtig svært. Fordi, var det så nemt, så tror jeg at vi alle 

sammen ville være glade. Men det er svært fordi, vi har lige siddet bare i Danmark og sagt 

”hvad skal vi gøre i forhold til handlede kvinder?”. Vi havde 80 millioner, ”hvad gør vi?”. Er 

det mere information? Er det andre aktører vi skal have fat i? Og vi sidder og forholder os 

til, hvad er erfaringerne indtil nu? Er der noget nyt? Nogle nye idéer? Og man ved jo ikke 

selv om man kommer med den der Georg Gearløs-løsning vel, eller om det er totalt 
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stupidt, det man har af idéer. Fordi, man har simpelthen ikke en viden om det. Jeg tror, 

nogle gange kunne det måske være godt at tale med dem, der er ’ude i marken’, var jeg 

ved at sige. Hvilket vi selvfølgelig også gør og hører på deres erfaringer. Men jeg synes 

altså faktisk, at det kan være svært, at sidde og vurdere, hvad er det rigtige at gøre og 

hvad er det forkerte. Og så er der altså én ting, der i hvert fald er vigtig, og det er, at 

uanset hvor gode intentioner vi har og hvor mange penge man putter i det osv., hvis man 

ikke vil hjælpes, så bliver man ikke hjulpet! Og det er nok én af de største hurdler, at 

komme sig over, tror jeg. Det er, at få kvinderne til at indse, at vi ønsker faktisk at hjælpe 

jer. Også selvom I kommer hjem og sådan noget. Men kan vi give dem en uddannelse 

eller give dem hjælp i deres hjemland til at lave et eller andet, så de kan leve af det og få 

en nogenlunde ordentlig tilværelse, så er det jo egentlig det vi gerne vil. Og det bruger vi 

faktisk også en hel del penge på. Øh, men så længe kvinderne ikke opfatter det som 

hjælp, så vil de ikke tage imod det, og så sker der ingenting! Og så kan vi altså gøre nok 

så meget. 

M: Så du mener, at der skal være mere fokus på at hjælpe dem i hjemlandet? 

P: Ja, altså, og det har vi sådan set også med i handlingsplanen. Men det jeg tænker på, 

det er den kontakt man har med kvinderne, den er ekstrem vigtig, så de forstår, hvad det 

er vi egentlig ønsker at gøre. Det er dem vi ønsker at hjælpe. Vi ønsker ikke at straffe 

dem, det er dem, vi ønsker at gøre noget for, og vi vil faktisk bare gerne gøre noget ved de 

der bagmænd. Men hvordan du får det formidlet, det er ekstremt svært. 

M: Der er jo nogle, der så ville sige, at vi skal give kvinderne opholdstilladelse, fordi, det 

ville jo nok betyde, at de ville samarbejde, så man kunne finde frem til bagmændene.  

P: Ja, og det ved jeg godt at man bruger meget, at man ligesom i Norge siger, at i stedet 

for at have de her 100 dage, så have et halvt år. Men ovre i Norge, der er erfaringerne så 

også, at det er den sidste måned måske at de begynder at sige noget. Og der er stadig en 

del, der ikke siger noget. Så det, der er vigtigt, er jo at informationen fra starten af er 

klokkeklar: Du har denne her betænkningstid, hvis ikke du siger noget, så sender vi dig 

sådan set bare hjem. Uden egentlig at gøre ret meget. Hvorimod, hvis du hjælper osv., så 

vil vi nærmest bare lægge os fladt ned for dig og prøve på at hjælpe dig på så mange 

måder, som vi overhovedet kan. Og det er det. Jeg mener jo, at om du har tre måneder 

eller et halvt år, det er ikke det. Det er starten, det er kontakten, det er informationen, der 

er vigtig. At den gøres meget klokkeklar. Fordi jeg synes da at det er bemærkelsesværdigt 

i Norge, at det først er den sidste måned at de kommer frem med nogle ting og det er jo 

fordi det er tæt på hjemsendelse. Og så kan vi jo lige så godt sige 14 dage i mine øjne. 

Hvis det er det, der skal til.  

M: Så mere fokus på kontakt og information? 

P: Ja, fordi jeg tror at det er vigtigt, at man finder nogle som kan finde ud af at 

kommunikere med kvinderne på en ordentlig måde. Så de forstår, at det her, det er altså 
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en hjælp, også selvom det er politiet. Og jeg ved godt at man har dårlige erfaringer med 

politi mange andre steder fra, men det er jo vigtigt at de virkelig forstår det her. Så mener 

jeg faktisk ikke at det skal sættes op, så de får længere betænkningstid og 

opholdstilladelse, fordi, det er jo også en gevinst at få en opholdstilladelse, ikke? 

M: Så du mener, at nogle vil udnytte det for at få opholdstilladelse? 

P: Ja. Og der er måske nogle, der decideret vil sige, hvis jeg tager derop og siger at jeg er 

handlet, så får jeg opholdstilladelse, fedt så er mit liv reddet. Så ville det tiltrække flere. Så 

den vej ønsker jeg slet ikke at gå. 

M: I forhold til EU-direktivet, hvor strafferammen fx bliver hævet til 10 år, mener du så at 

Danmark bliver udelukket fra samarbejdet med de andre lande? 

P: Altså, vi kan jo bare hæve vores egen strafferamme, hvis det er det, der er humlen. 

Altså, det der argument at fordi vi har et retsforbehold, så er fanden løs i Laksegade, det 

holder ikke en meter i mine øjne. Hvis vi ønsker at strafferammen skal hæves, så kan vi jo 

bare vedtage det i Folketinget. Vi har stadigvæk politisamarbejde, det har vi altså. Og jeg 

ved godt, at fordi vi har et retsforbehold, så er det sådan, at ændrer man nogle af de 

direktiver, hvor vi er med nu, ja så kan vi muligvis få et problem. Men hvis resten af EU 

ikke synes at de skal samarbejde med resten af Danmark, så synes jeg sørme at de skal 

lade være! Så lukker vi grænserne lidt mere! Altså, jeg synes at argumentet lidt halter. Og 

så er der det med, at hver gang vi taler retsforbehold, så taler vi altid politisamarbejde. For 

alle synes at vi skal have politisamarbejde, det gør vi også. Man glemmer bare, at under 

hele retsforbeholdet, der ligger udlændingelovgivningen også. Og jeg synes bare, at man 

prøver at dele det op og sige, at det er jo ikke så vigtigt, men det er det altså for Danske 

Folkeparti. Så jeg synes at det er for letkøbt at sige, at det er et problem med 

retsforbeholdet, vi bliver lukket ude, hvis man ændrer de direktiver vi er med i nu, så bliver 

vi lukket helt ude. Og der har jeg det sådan lidt, okay, hvis resten af EU er så dumme (for 

det vil jeg tillade mig at kalde dem), at de ikke ønsker at samarbejde med Danmark 

politimæssigt, så kunne det godt være at vi skulle have bommene ved grænsen. For det er 

jo tåbeligt. England er jo ikke med i Schengen, men de deltager altså i politisamarbejdet. 

De har bare denne her mulighed, de siger, vi vil altså stadig tjekke passene ved grænsen, 

hvilket i mine øjne giver god mening. Så nej, jeg synes ikke at den holder. 

M: Så du mener, at Danmark ville kunne benytte sig af muligheden for parallelaftaler? 

P: Ja, netop. Selvom man forsøger at fortælle os, hver gang vi taler om det, at det tager os 

mindst ti år at lave sådan en. Men altså, så må det jo tage ti år. Hvis det er vigtigt nok, kan 

de jo nok godt gøre det hurtigere. Der er jo embedsfolk nok dernede i hvert fald.  

M: Hvis vi kigger på den danske lovgivning på området. Vi har en strafferamme på op til 8 

år, men har maksimalt givet 3,9 år for menneskehandel. Hvad mener du om det? 
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P: Ja, men jeg sidder jo som én af dem, der er den lovgivende magt og så sidder der 

nogle dommere, som er den dømmende magt og det blander jeg mig altså ikke i. Det er et 

spørgsmål om, nogle gange at sige, hvad er strafferammen? Og så er der alle mulige 

forhold der gør sig gældende når man dømmer. Hvad de forhold er, det ved jeg ikke. Det 

har jeg ikke nogen idé om, og jeg har ikke nogen chance for at kunne vurdere det. Det gør 

dommerne. Og det skal jeg ikke blande mig i. Hvis vi synes, at det er for lavt, så kan vi jo 

sætte strafferammen op til 16 år og sige at det er de samme betingelser og så burde den 

jo så hæves. Hvis ikke den gør det, så kan man jo gå ind og lave minimumsstraffe osv. Så 

altså, der er muligheder. Men at sidde og vurdere det, det vil jeg simpelthen ikke. Jeg 

synes at det er ret væsentligt at man har den adskillelse. 

M: Debatten om retsforbeholdet og kvindehandel har jo drejet sig meget om, hvorvidt man 

er for eller mod EU og derved for eller mod retsforbeholdet. Hvad mener du om den 

politiske debat, der er om emnet? 

P: Debatten er selvfølgelig politisk. Det er jo politikere. Det, som jeg ikke kan forstå, er, at 

lige præcis menneskehandel er jo meget grænseoverskridende. Når først de er inde i EU, 

så kan de altså, hvis de begynder at føle at de bliver opdaget i Danmark, tage videre til 

Holland og så bliver de taget til England og Spanien og whatever. Så de ryger rundt i 

Europa. Og der er ikke et eneste sted, hvor vi har en grænse hvor man ligesom tjekker, 

hvem kommer ind. Fordi, det må man ikke på grund af Schengen. Og det er mig 

simpelthen ubegribeligt, hvis man ønsker at bekæmpe en kriminalitet så væmmelig som 

menneskehandel egentlig er, at man ikke har en kontrol ved grænserne der siger, vi er 

nødt til at tjekke identiteten, vi er nødt til at finde ud af, hvem det er, der kommer ind, og er 

de her oplysninger korrekte? Og jeg er godt klar over, at vi fanger ikke det hele, det gør vi 

ikke. Så naiv er jeg trods alt ikke. Men hvis vi bare kunne gribe nogle af dem eller gøre 

livet meget mere besværligt for de bagmænd, så kunne det godt være, at det ikke var helt 

så attraktivt. Samtidig skal vi huske på, at det er jo ikke kun kvinder der bliver handlet, det 

er også børn. Jeg var faktisk chokeret, ovre i England, der er 30 % af de handlede faktisk 

børn. De bliver handlet, så de står nede i kældre, sådan nogle hashplantager, i kældre 

med glasskår cementeret fast i vindueskarmene. Vi så billeder af det. Der var kvinder der 

kom til England med tre børn og sagde at det var deres børn og havde papirer. Og så gik 

man det lidt efter i sømmene og det var overhovedet ikke kvindens børn. Man kan kun 

opdage sådan noget, hvis man har en kontrol. Og man gør altså, alt andet lige i mine øjne, 

livet lidt mere besværligt, hvis man har kontrol ved grænserne. Det er et naturligt sted. 

Men på grund af det her mantra om at vi skal have fri bevægelighed, så er det et kæmpe 

problem. Og det sjove ved det synes jeg er, at hvis vi flyver her fra Københavns lufthavn 

og en tur til Spanien, så er vi villige til at smide sko og bælter og jeg ved ikke hvad i 

lufthavnen, fordi tænkt nu hvis flyet faldt ned. Men tager vi bilen, så vil vi gudhjælpemig da 

ikke køre langsomt nogle steder. Det er sådan en mærkelig holdning til det, synes jeg. For 

der kan da lige så godt komme en terrorist kørende i en bil. Eller en menneskehandlet. Så 

selvfølgelig skal der være en kontrol. Og ikke at jeg ønsker at gøre livet smadder 

besværligt for folk. Men nu har jeg jo lige været i England og det var faktisk sådan med en 
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mellemlanding i Amsterdam, at først tjekkede jeg ind i Købehavns lufthavn, viste alt og 

igennem alt muligt for at være sikker, og så landede jeg i Amsterdam og så tænkte jeg, det 

var skisme da sjovt, nu skal jeg gøre det hele en gang til og oven i købet vise pas. Det er 

jo fordi England ikke er en del af Schengen. Og altså, jeg kom jo til England, og så var det 

heller ikke værre. Og i øvrigt synes jeg også at det er en sjov argumentation med den fri 

bevægelighed, for hvis man ser på folks feriemønstre i dag, så er det jo ikke kun Mallorca 

man tager til vel, man tager til Thailand og Kina og Singapore og USA, Sydamerika, 

Mexico, Australien man rejser jo virkelig i dag. Og mig bekendt skal man jo vise pas der, 

så hvis det var så stort et problem, ville folk nok ikke tage derhen. Men jeg synes at det er 

synd at man i forhold til menneskehandel ikke har mere kontrol, for det ville gøre det 

væsentlig mere besværligt og man kunne jo håbe på at man fangede nogle flere af de 

bagmænd.  
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Bilag 5: Ea Elsbøll 

 

Transskriberet interview med Ea Elsbøll, Kulturmedarbejder, Reden International. 

Vesterbro d. 31. oktober 2011. 

 

M: Maria Lyngå Madsen (interviewer) 

E: Ea Elsbøll (respondent) 

 

M: Først og fremmest vil jeg gerne høre lidt om, hvad I laver her i Reden International? 

E: Vi hjælper ofre for menneskehandel med rådgivning, juridisk bistand, lægehjælp, 

kondomer og andre ting, og så har vi et krisecenter på Østerbro, hvor de kvinder som er 

identificeret som ofre for menneskehandel bor. På dette her kontor laver vi sagsarbejde og 

alle mulige forskellige ting vedrørende kvindehandel.  

M: Så I har ikke så meget at gøre med kvinder, der kommer ind fra gaden? 

E: Det gør de nogle gange hvis vi har aftaler med dem. Der er rigtig mange, der skal have 

aborter, og der er mange, der skal have alle mulige former for hjælp. 

M: Så det er hovedsageligt sagsbehandling, I beskæftiger jer med? 

E: Ja, og der er mange, der har politisager og voldtægtssager og alt muligt. Hvis de så bor 

hos os, så er der en medarbejder herfra, som overtager sagsarbejdet i forbindelse med 

det. Organisationen har været igennem en omstilling. Reden International hører under 

Handlingsplanen, som er det rent lovgivningsmæssige udgangspunkt, vi har i Danmark. 

Dvs. vi får penge fra Center mod Menneskehandel, som er det statslige organ, så vi er 

meget afhængige af, hvor mange penge der er og der har vi lige været til forhandling og 

været nødsaget til at fyre nogle medarbejdere og ansætte nogle nye, fordi nu skal fokus 

være på faglige kompetencer. 

M: Bestemmer I selv tilrettelæggelsen af jeres arbejde? 

E: Altså, der er jo nogle forskellige opgaver, der skal varetages, som står i 

Handlingsplanen. Der er selvfølgelig støtte og rådgivning til de ofre, der er identificeret, og 

så er der et af punkterne, der handler om, at vi skal ud og ’identificere’ flere ofre. Det gør vi 

blandt andet i det her mødested, der ligger i kælderen. Det er et sted, hvor de kommer ind 

fra gaden, men det er udenlandske kvinder, der kommer ind, så det kan både være ofre 

for menneskehandel og ikke-ofre, hvor der så bliver skabt et rum, hvor der kan være 

mulighed for identifikation. Så er der et fokus, der hedder ’hjemsendelser’. Det tager vi os 

ikke af. Vi tager kun hjemsendelser til Europa herfra RI, så det er Center mod 
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Menneskehandel, der står for det. Så der er forskellige opgaver i Handlingsplanen. Center 

mod Menneskehandel er arbejdsgiveren kan man sige, og vi er sådan nogle, der får en 

kontrakt. Center mod Menneskehandel bestemmer indsatsen i handlingsplanen. Vi står for 

det opsøgende gadearbejde her på Vesterbro og Center mod Menneskehandel står for det 

opsøgende arbejde på bordellerne, så det er delt lidt op, og vi deler også kontor her, så 

det er et meget tæt samarbejde.  

M: Okay. Det var så lidt om jeres arbejde og rolle i forhold til kvindehandel i Danmark. Nu 

vil jeg gerne høre, hvad din holdning er til årsagerne bag handlen med kvinder. Hvilke 

årsager vil du pege på? 

E: Ja, altså handel er jo en kompleks størrelse, fordi der er så mange faktorer, der spiller 

ind. På den ene side er der en globaliseringsdel – alle søger til Nord, det kan være 

håndværkere og det kan være alle mulige andre, og så er der et marked – der er et meget 

stort marked i Danmark. Vi møder rigtig mange kvinder, som faktisk bor i Sverige, men 

som ikke arbejder i Sverige, fordi der har de jo en lovgivning, hvor de har kriminaliseret 

kunden. 

M: Så det har altså påvirket handelsstrømmen? 

E: Det synes jeg, det har. Generelt er der jo flere og flere kvinder, der er rigtig mange 

afrikanske lige nu, hvor man selvfølgelig tænker, hvad er mulighederne i deres eget land? 

Der er mange, der kommer hertil på falske forudsætninger. Det er meget svært at adskille, 

fordi, der er også en meget stor gråzone mellem at være handlet og ikke-handlet. Fordi, 

hvad er du slave af? Er det en mand/kvinde, der styrer dit arbejdsliv, så er du jo handlet, 

men hvis du er slave af fattigdom, hvad er du så slave af? Det er jo en generel diskussion. 

Men der er rigtig mange, der er handlet hertil. Kvindehandel er jo den største handelsvare; 

det er større end narkotika, fordi, varen løber jo ikke ud. Vi har en lægeklinik hernede i 

mødestedet, for de har jo ikke ret til sundhedsmæssige ydelser i Danmark. Der er flere, 

hvor deres bagmænd sender dem derned for de skal jo gerne være ’fit for fight’. Så hvorfor 

det stiger? Altså, der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. 

M: Ja, og faktorerne er hovedsageligt udbud og efterspørgsel? 

E: Ja, og der er mange kunder. Altså, de var jo ikke kommet hvis der ikke havde været et 

marked, kan man sige. 

M: Så du mener at efterspørgslen har større betydning end udbuddet? 

E: Altså, jeg synes jo at noget af det man ikke har valgt at se på i Danmark, og som man 

ikke tager stilling til, det er jo kunderne. Der er lavet en kundeundersøgelse i 2005 for at 

se, hvor mange der er osv. Og det er ikke noget, man vælger at tage fat i. Det er jo 

markedsbestemt, altså der kommer jo en masse nye kvinder hele tiden, så der er jo et 

marked, ellers ville de ikke være her. I Sverige har man jo fx valgt at gribe det helt 

anderledes an ved at lave en lovgivning, der forbyder at købe seksuelle ydelser.  
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M: Det er jo også et af de punkter, der er i det nye EU-direktiv, at landene skal overveje at 

kriminalisere køb af ydelser af en handlet person. Hvordan er din holdning til det? 

E: Det der er problemet med det, er jo, at du kan ikke vide som kunde at hun er handlet. 

Derfor er man nødt til at lave en mere overordnet skillelinje, hvor det bliver kriminaliseret at 

købe alt sex. Og så kommer der jo en masse andre interesseorganisationer, politikere osv. 

som er imod. Men du kan jo aldrig vide, om den kvinde man køber er handlet.  

M: Så der mener du, at man må vælge at gøre det hele forbudt? 

E: Ja, man er nødt til at vælge det ene eller det andet. Det er et meget politisk og 

ømtåleligt emne. Det er meget svært at få nogle til at udtale sig om det. De Radikale 

Venstre har jo fx skiftet holdning omkring det lige pludselig og Manu Sareen kommer 

faktisk og besøger os på torsdag. 

M: Spændende, så Reden Internationals officielle holdning er, at man skal kriminalisere 

kunderne, der går til prostituerede? 

E: Ja, vi mener at man skal kriminalisere, selvfølgelig. Vi har forskellige projekter inden for 

RI, vi har blandt andet også et projekt for tidligere danske prostituerede, nogle 

terapigrupper, og det er jo der, man sådan rigtig kan se, hvad det betyder at have et liv i 

prostitution. Jeg har vel mødt et par tusinde prostituerede efterhånden, og jeg har aldrig 

mødt nogen, der rigtig ville være det eller som kom ud af det positivt. Men der er også en 

skillelinje mellem danske og de udenlandske, for de udenlandske har nogle helt andre 

motiver. Fx hvis det var mig, der ikke kunne brødføde mine børn og ikke havde andre 

alternativer, så havde jeg nok også stået på gaden. Men for de danske, der er det nogle 

andre faktorer, der spiller ind, og det er ikke et fuldkomment fattigdomsproblem, som det 

er for de udenlandske. Det er måske også mere ødelæggende for de danske. Vi kan jo se, 

hvad det er for nogle konsekvenser, det har. Det er jo selvfølgelig også derfor, vi har den 

holdning, vi har.  

M: Okay. Nu vil jeg gerne spørge dig, om du kender noget til det nye EU-direktiv om 

menneskehandel. 

E: Jeg har desværre ikke fået sat mig så meget ind i det endnu, for vi er i gang med en 

stor omorganisering. Vi arbejder i døgndrift og er først lige kommet på plads. 

M: Okay, men normalt, er det så noget I bliver påvirket af, når EU laver direktiver på 

området? 

E: Ja, det gør det. Helt klart. Sådan som det har været hidtil, har vi jo skrevet forskellige 

læserbreve og breve til forskellige politikere osv. Det tror jeg også at vi kommer til igen, vi 

skal bare lige op igen. For det betyder selvfølgelig noget. Og det betyder også noget, 

hvilket ry vi har udadtil i Danmark. Hvad er det for nogle signaler vi sender? Og her sender 
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vi jo helt klart nogle signaler om, at vi er ikke interesserede i at tage stilling. Og der står vi 

altså ikke så højt i Danmark på den gode liste over lande. 

M: I forhold til indsatsen mod kvindehandel? 

E: Ja, de fleste lande har jo en eller andet form for indsats, men vores er ret juridisk, altså 

vi giver ikke opholdsgrundlag. 

M: Det skal de andre EU-lande, på grund af et EU-direktiv fra 2004, der siger at de skal 

give et halvt års ophold.  

E: Ja, der skal i hvert fald være mulighed for det. Vi giver 100 dage, altså ca. tre måneder. 

M: Refleksionsperioden? 

E: Ja. Men den ændrer sådan set ikke ved, at du skal hjem. Og vi har jo i vores 

asylsystem rigtig mange af de her kvinder og de får afslag alle sammen. Jeg tror at der er 

fem eller seks, der har fået asyl for nogle år tilbage. Men så stoppede den politiske velvilje 

til at give dem som rent faktisk var identificerede som ofre ophold her. 

M: Okay, så I ser på, hvad man gør i EU og i de andre EU-lande? 

E: Ja, i Norge er man fx begyndt på at give ophold til kvinder, der er identificerede som 

ofre for menneskehandel. Det er fra sidste år. Det siger jo ret meget om, hvad det er for en 

politisk holdning, der er. For så vælger man jo også en politisk holdning, der siger ”det er 

ofre for menneskehandel, og de skal behandles ligesom alle mulige andre, ofre for krig og 

alle mulige andre ting”. Men det har vi ikke her. Så det er jo interessant nok. Danmark 

spejler sig jo ikke med sine nabolande andet end det negative. Der er jo rigtig mange ting 

som vi vælger, det tager vi ikke stilling til, og så vælger vi ikke at bruge de erfaringer der er 

i både Norge og Sverige? 

M: Hvorfor tror du at det kan være? 

E: Fordi så skal der sættes penge af til det og man skal finde ud af, hvordan gør vi så, hvis 

vi fx laver en lovgivning, hvor vi skal kriminalisere kunden. Hvad så bagefter? Hvilken 

social indsats skal der så ligge i forhold til kunderne? Og så er man ude med den store 

pengepung. 

M: Hvad er din og Reden Internationals holdning til opholdstilladelser? 

E: Vi mener jo at man skal kunne nå ophold, når du er identificeret offer for 

menneskehandel. Der er ikke nogen tvivl om, at der er en fare ved at vende hjem for de 

her kvinder. Problemet er, at du deler det op i tre sfærer, hvor du er truet. Og i et land som 

Nigeria, hvor alting er så bundkorrupt, så bliver alt en privat sag. Så det vil sige, så er man 

privat forfulgt i den private sfære. Det er jo ikke noget en regering går ind og tager ansvar 
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for. Men vores holdning er helt klart at der skal være hjemmel i lovgivningen til at kunne 

give opholdstilladelser, når det er nødvendigt. 

M: Hvad ville ophold betyde for kvinderne? 

E: Det ville i hvert fald betyde, at de ville komme på linje med andre mennesker, der har 

opnået asyl. Og så er der selvfølgelig derfra meget langt arbejde med at skulle integrere 

dem og de skal leve op til en masse krav ligesom alle andre. Men bare det, at de kan få 

muligheden for det, fordi de historier vi hører er altså ret heftige.  

M: Kan man ikke frygte at det vil blive udnyttet som en mulighed for at komme til 

Danmark? Hvad mener du om det? 

E: Jo, det kan det altid. For mig er det et meget tyndt argument, at sige, at så kommer de 

jo alle sammen.  

M: Okay, men der er vel en frygt for, at der vil komme endnu flere kvinder hertil, hvis de 

kan få ophold. 

E: Ja, men de strømmer jo hertil i forvejen. Der er jo kæmpe illegale samfund her på 

Vesterbro i forvejen med mennesker der ’vælter ind’. Altså de kvinder vi møder fra Afrika 

og tredjeverdenslande, de aner jo intet om lovgivningen og intet om regler, så de tror jo 

nogle gange, at hvis de nu får et barn her, så kan de blive. Så jeg er meget i tvivl om, at de 

nogensinde vil tro, at det bare er så nemt og at de så derfor vil vælte ind. For det gør de jo 

alligevel. Det er væltet ind i Italien i årevis med kvinder fra Nigeria. 

M: Ville opholdstilladelser også fungere som et middel, der kan få dem til at samarbejde 

med myndighederne? 

E: Ja, men jeg synes at den der med at kunne love en opholdstilladelse, såfremt man 

samarbejder, det er nok svært at opnå. For det er jo virkelig en forhandlingssituation, der 

vil noget. Når man ser på de kulturer de kommer fra, kommer de afrikanske kvinder jo 

meget fra en kultur, hvor man forhandler om tingene, altså ”jeg giver dig noget, og så giver 

du mig noget”, og det synes jeg er farligt, når man sidder og forhandler om 

opholdstilladelser, for så tror jeg at det kunne blive udnyttet i sig selv. Men selvfølgelig, 

hvis de er ofre for menneskehandel, så skal de behandles ligesom alle mulige andre, 

torturofre og politiske flygtninge osv.  

M: Hvad mener du om den danske strafferamme? 

E: Jeg synes egentlig at strafferammen på otte år er fin, men den kommer jo aldrig derop i 

praksis. Og der har fx været en sag med en mand fra Kroatien eller Serbien, der hedder 

Branco, som vist er den, der har fået den højeste straf, og han havde simpelthen gjort alt 

andet end at slå ihjel. Og når man tænker på, hvor meget skade du har gjort på nogle 

mennesker, så er tre år altså ikke meget. Det undrer mig. Men det er jo igen også et 
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signal, man er bange for at sende. Nu har man så i politiet lavet kvindehandelsgruppen og 

det er jo rigtig godt. De arbejder rigtig hårdt på at få sigtet dem. 

M: Der har vel heller ikke været meget præcedens på området, det kan vel også være en 

årsag til at strafferammen ikke bliver udnyttet fuld ud? Og så udnytter vi ofte ikke 

strafferammen fuldt ud i Danmark? 

E: Ja, der har desværre ikke været meget præcedens på området. Men der er en stor sag 

lige nu om det thailandske prostitutionsmiljø. Men det er jo også svært at få kvinderne til at 

vidne. For det er svært at vende hjem igen, ens familie og børn kan blive truet. Men jeg 

synes da helt klart, at strafferammen burde blive udnyttet noget mere fordi de er ret 

hardcore de bagmænd. 

M: Hvordan ser du overordnet på den danske indsats mod kvindehandel? 

E: Altså, jeg synes at indsatsen er god, på den måde, at jeg synes vi her gør et stort 

arbejde og der er et kæmpe stort arbejde i Center mod Menneskehandel, men det er ikke i 

forhold til bagmændene, men i forhold til ofrene. Jeg arbejder også i et andet projekt, der 

hjælper kvinder, der har ophold med at integrere sig. Så der bliver gjort rigtig mange ting, 

men det er et spørgsmål om kroner og ører. Og man kan sige, uanset hvilken indsats, så 

er der en juridisk ramme, man skal arbejde indenfor. Om det så betyder, at man skal sørge 

for at kvinden får så mange ressourcer her, som hun kan tage med sig hjem, så handler 

det også om penge. Altså, jeg synes da at indsatsen er okay, jeg synes måske mere at 

prostitutionsspørgsmålet skulle være noget man skulle overveje at tage op. 

M: Okay, så vil jeg lige høre, om du kender noget til det danske retsforbehold, som mit 

speciales problemstilling jo handler om? 

E: Ikke så meget, altså mest bare til hovedpunkterne i det. 

M: Okay, men det er også fint, jeg vil egentlig også mest høre om den danske indsats og 

det praktiske arbejde, som I i Reden International udfører, og hvad jeres holdninger er til 

det hele. 

E: Ja, altså man kan jo sige, at Danmark lever jo op til det, vi skal sådan rent 

lovgivningsmæssigt. Men der står jo også i lovgivningen, at vi skal give den ’fornødne 

støtte’ til ofre for menneskehandel, og hvad er den ’fornødne støtte’? Er det at give dem 

100 dage på et krisecenter og så sende dem hjem? Eller hvad er det egentlig? Og der 

synes jeg, at der er nogle problemer i forhold til definitionen af, hvad er det så egentlig vi 

skal gøre? Skal Danmark være sådan en mellemstation, fordi sandheden er jo, at der er 

rigtig mange, der går under jorden, når det kommer til hjemsendelsen, og det må der jo 

være en grund til. At du er villig til at leve under jorden i Danmark. Og det er jo sørgeligt, 

for der bliver skabt rigtig mange parallelsamfund og det er jo ikke godt. Og prostitutionen 

og menneskehandlen kører jo egentlig ret godt på den måde, at det jo bliver ved. Der sker 

hele tiden udviklinger. Nu har vi lige fået rigtig mange transkønnede fra Sydamerika og de 
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bliver handlet til Jylland af de samme mennesker. Så der sker udviklinger hele tiden, og 

det må jo også være fordi der er kunder til det.  

M: Så du synes, at man skal ramme markedet og efterspørgslen noget mere? 

E: Ja, altså, jeg synes at det ville klæde Danmark at tage en beslutning i forhold til om det 

er okay at købe sex af et andet menneske uanset om han/hun er handlet eller ej.  

M: Hvad så med dem, der gør det frivilligt? 

E: Så må det gå udover dem. Men vi møder jo ikke dem, der gør det frivilligt. Der er rigtig 

mange ofre for menneskehandel her, og der kommer flere og flere, og det må der jo være 

en grund til.  

M: Du sagde tidligere, at der er mange andre europæiske lande, der gør meget i deres 

indsatser, kan du nævne nogle eksempler? 

E: Ja, altså det interessante ved det, de gør i Sverige for eksempel, er, at der har de en 

enorm stor indsats, en enorm stor lovgivningsmæssigramme, men de har ikke specielt 

mange ofre for menneskehandel. Og det er jo meget interessant, fordi hvor er de så? Og 

vi i Danmark har enormt mange. Og i Norge er de nummer to kan man sige, de har så 

også en lovgivning, der giver hjemmel for ophold. Så billedet tegner sig til, at det er her de 

er. Så om det så er fordi de danske mænd køber mere sex end de norske og svenske, 

eller om det er lovgivningen.  

M: Hvad tror du vægter højest? 

E: Jeg tror at det er begge dele. Sverige laver også rigtig meget forebyggende arbejde i 

forhold til prostitution. Det handler jo i virkeligheden om, at man skal finde ud af, hvorfor 

det er så okay, at man kan købe sex i Danmark herude på gaden. I Sverige laver man for 

eksempel undervisning til skolebørn og man forsøger at ændre en attitude til, at det faktisk 

ikke er okay, og der er nogle, som ikke gør det frivilligt osv. 

M: Og det er jo så rent faktisk også ulovligt. 

E: Ja. Så der italesætter de et tabu meget konkret. Og det gør vi jo ikke her.  

M: I Danmark er det mest bare et tabu?  

E: Ja, det er det. Og alligevel kender mange af det fra vores omgangskreds, hvor der er en 

attitude af, at det er okay, og det er da bare meget sjovt. Vi har en kultur, hvor det faktisk 

er okay at gå en tur på Istedgade og købe en dame. Og det er jo et problem, og det er 

også i sidste ende et lovgivningsmæssigt problem, fordi det betyder jo også bare, at vi 

sidder med en masse sager, som bare fortsætter. Fordi vi også sender et signal om, at 

kom du bare til Danmark og handl, det kan du bare gøre.  

M: Dog ikke lige så åbenlyst som i fx Amsterdam? 
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E: Ja, men vi vælger jo i Danmark at bruge Amsterdam som forbillede i forhold til nogle 

ting i prostitution og så bruger vi Sverige som skræmmebillede. Så vi vil jo ikke sådan 

rigtig placere os. Og jeg tror ikke på, at der er særlig mange danske prostituerede, der 

betaler skat af deres penge i Danmark. Det gør de udenlandske jo selvfølgelig heller ikke.  

M: Ved du noget om Italiens og Spaniens indsatser? For de bliver også ofte fremhævet 

som positive forbilleder. 

E: Ja, altså Spanien og Italien har jo kæmpe problemer i forhold til Nigerianske kvinder. 

Der er et kæmpe stort område i Italien på størrelse med København, hvor det er et helt 

samfund af prostituerede. Italien ligger jo på rejseruten. Det er jo oven i købet lidt svært for 

et land at lave en ordentlig indsats, når der er så mange. Det er jo også lidt Italien, der er 

synderen kan man sige. 

M: Ja, for når de først er kommet ind i Italien, kan de bevæge sig videre rundt. 

E: Ja, der er rigtig mange kvinder, der har ophold i Spanien og Italien, flest i Italien.  

M: Så kunne man måske sørge for at få nogle bedre grænser rundt om de lande, så 

kvinderne ikke kommer ind i EU? Selvom det selvfølgelig ikke gør noget ved 

fattigdomsproblemerne i landene, kvinderne kommer fra. 

E: Ja, man taler jo også om det, der engang hed ”brain drain” og som nu kaldes ”care 

drain”, hvor hele områder og lande, særligt i Østeuropa og Rumænien, simpelthen ’løber 

tør’ for kvinder fordi de er ude at tjene penge i Vesten. Det er jo en forfærdelig udvikling, 

sådan rent samfundsøkonomisk. Vi skal jo have nogle mennesker i de lande også. Det er 

jo et større perspektiv på det. Men vi har jo også valgt at tage de her lande med i EU. Og 

hvad havde vi selv gjort, hvis det var os. Der er jo rigtig mange af de her ofre for 

menneskehandel, som ikke ved, hvad de går ind til og blev lovet noget andet og så står de 

her, og hvordan rejser man så hjem igen. Der er mange sørgelige historier i huset her. Det 

er jo synd. 

M: Det må da være frustrerende nogle gange, hvis I ikke kan påvirke lovgivningen, eller 

hvad? 

E: Ja, men sådan er det jo med alt socialt arbejde. Men det er da svært. For der er jo rigtig 

mange af der her kvinder, der har enormt mange ressourcer, som ville kunne klare sig 

rigtig godt her, og som virkelig har et ønske om at få sig et almindeligt arbejde her og finde 

en kæreste. Helt ligesom alle vi andre har ønsker til livet. Det kan være rigtig svært at der 

ikke er nogen vej udenom – de kan bare ikke få ophold. 

M: Hvad kan I så tilbyde dem? Kurser og lægehjælp imens de er her? 

E: Ja, og så ligger der nogle gode tilbud i de her hjemsendelsespakker, som faktisk er 

blevet meget populære. Nu når lovgivningen er sådan og vi ikke kan ændre det – vi kan 

ikke give dig ophold, men vi kan tilbyde dig en hjemrejse. 
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M: Hvor de så får penge og hjælp i hjemlandet? 

E: Ja, der er faktisk succeshistorier. Når nu det er sådan, så ligger der nogle muligheder i 

at vende hjem og starte en lille forretning eller restaurant. Så der er andre muligheder end 

de her mikrolån osv. Så det er udmærket i forhold til, hvis der ikke er nogle andre 

alternativer, kan du komme hjem. Og hvis det er for farligt at rejse hjem til den by, du 

kommer fra, kan du få hjælp til at komme til en anden by i dit land. Og så sørger man for, 

at der bliver koblet nogle mennesker på i hjemlandet, som kan hjælpe én med ens lille 

business. 

M: Som I så følger op på? 

E: Ja, det gør vi. Så når betingelserne er sådan, må man få det bedste ud af det, der er. 

Men EU-borgerne er jo en anden sag på den måde, at de har faktisk rigtig mange 

muligheder for at blive her. Problemet er bare, at vi kan jo ikke tilbyde dem jobs. Hvis man 

havde kunnet det, havde det været rigtig nemt for dem at blive her. 

M: Altså de handlede, som kommer inden fra EU? 

E: Ja, altså alle EU-borgere. Også bare de udenlandske, der står på gaden, og som ikke 

er identificeret som handlede. For de har jo sådan set lov til at være her, hvis de finder et 

arbejde. Så der er en meget stor gruppe af kvinder, som med en minimal støtte kunne 

blive her og integrere sig.  
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Bilag 6: Trine Møller Andersen 
 

E-mailkorrespondance med Trine Møller Andersen, politiassistent, 

Efterforskningsenheden, Gruppen mod Kvindehandel. Fra august 2011 til oktober 2011. 

Mailene er kopieret direkte og er i kronologisk rækkefølge med den nyeste mail først i 

bilaget og den ældste mail sidst i bilaget.  

 
 
Fra: Maria Lyngå Madsen [mailto:maria.lyngaa@gmail.com] 

Sendt: 8. oktober 2011 10:19 

Til: Møller, Trine 

Emne: Re: Specialeinterview 

 
Kære Trine, 
 
Mange tak for svarene, det er jeg rigtig glad for, og jeg kan godt bruge dem til noget :) 
 
Så må du have god arbejdslyst.  
 
Venlig hilsen 
Maria 

2011/10/10 <TMO007@politi.dk> 

 

 

Fra: Trine Møller [mailto:tranemol@gmail.com]  

Sendt: 7. oktober 2011 18:15 

Til: Møller, Trine 

Emne: Re: VS: Specialeinterview 
  

Hej Maria 

 

Her er så mine svar på dine spørgsmål i telefonen og på mail: 

 

1: jeg har arbejdet med dette område gennem 3 år og jeg har ikke indtryk af at handlen med kvinder 

er intensiveret i DK. Politiet, politikerne, de sociale organisationer og ikke mindst medierne har 

derimod været mere opmærksomme på fænomenet/problemet og derfor virker det måske som om 

det er steget.  

 

2: jeg har ingen specifikt at pege på, det handler grundlæggende om, at så længe der findes 

mennesker der har dårlige eller ringe levevilkår, og som til tider er desperate for at tjene penge for 

at overleve eller for at kunne give deres børn en skolegang m.m så vil menneskehandel kunne finde 

sted, idet disse mennesker er meget nemme ofre 

 

3: hvis du mener, at man ikke vil lave en paragraf der straffer de mænd der køber seksuelle ydelser 

af ofre for menneskehandel, så har det ingen betydning. Den ville efter min overbevisning nemlig 

aldrig blive brugt i Danmark. Jeg kan ikke se på en kvinde om hun er offer for menneskehandel og 
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hvordan skulle en potentiel kunde så. De kvinder vi har i Danmark som er ofre, er jo ikke låst inde 

eller lignende. De har ofte deres egen fri vilje og kan bevæge sig frit, men derfor kan de stadig være 

ofre for menneskehandel. 

 

4: jeg har på intet tidspunkt mærket noget til retsforbeholdet. Vi har haft sager, hvor bagmændene er 

stukket af til udlandet og alle gange er det lykkedes os at få dem anholdt via europæiske arrestordre 

og efterfølgende udleveret til Danmark til retsforfølgning. Det er endvidere nemt for os via enten 

Europol eller Interpol at få oplysninger fra forskellige lande. 

 

5: jeg tror personligt ikke at vi får mere eller mindre handel med mennesker i Danmark grundet 

retsforbeholdet. De personer der udnytter kvinderne vælger ikke land efter hvilket direktiv eller 

lovgivning der findes i det pågældende land. Personerne har tit intet begreb om at de overtræder 

dansk lovgivning eller hvad der gældende lov i Danmark. Danmark bliver valgt idet vi er et land, 

hvor befolkningen har forholdsvis mange penge og en del vil gerne bruge dem på at købe seksuelle 

ydelser, ergo der er gode rigtig gode penge at tjene, ligesom de er tilfældet i en del andre lande i 

Europa. 

 

6: jeg er tilfreds med den indsats politiet gør i København, på landsplan kunne den nok godt være 

bedre, men vi er forkælede her i København, idet den gruppe jeg er leder af kun skal beskæftige os 

med netop denne type efterforskninger og sådan en gruppe har man ikke i andre politikredse. Vi 

kunne sagtens være flere efterforskere og flere operative betjente der arbejdede med netop dette 

område, men sådan er det også tilsvarende med andre kriminalitetsformer. Men umiddelbart er 

niveauet i København mht efterforskere på et ok niveau. 

  

7: Jeg tænker ikke så meget på selve straffen, selvfølgelig er jeg interesseret i om vores sager ender 

med domsfældelse, hvilket de indtil videre alle har gjort. Jeg har den personlige mening, at hvis 

man først har set hvordan det er at sidde i fængsel, så er 3 år meget at tilbringe der. Så helt ærligt er 

det ikke noget jeg bekymre mig om. Det er dog rart at der er 8 år i straframmen, for det giver os en 

mulighed for at gøre brug af langt de fleste efterforskningsskridt der findes, grundet den høje 

straframme. 
  

8: Jeg mener personligt ikke at det vil nytte noget eller være en god ide at " lokke " med 

opholdstilladelser. Alle de kvinder jeg har truffet fra østlandene er kun interesseret i at komme hjem 

til deres familier, de har intet ønske om at leve og arbejde i Danmark andet end for en kort periode, 

så de kan tjene penge til deres familier. De afrikanske kvinder er stort set de eneste der ønsker at 

blive, men jeg syntes personligt ikke at vi skal give opholdstilladelse for at stikke en bagmand 

 

Jeg håber du kan bruge mine svar, hvis der er noget jeg har misforstået eller du gerne vil have 

uddybet, så skriv endelig igen. Du kan bare skrive til denne mail. 

 

Rigtig god weekend 

 

Trine 

fredag den 7. oktober 2011 skrev  <TMO007@politi.dk>: 
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>   

> 

>   

> 

> Fra: Maria Lyngå Madsen [mailto:maria.lyngaa@gmail.com] 

> Sendt: 7. oktober 2011 13:19 

> Til: Møller, Trine 

> Emne: Re: Specialeinterview 

> 

>   

> Hej Trine, 

>   

> Jeg har prøvet at fange dig på telefonen i dag, men uden held. Så jeg ved ikke, om vi skal prøve 

en anden dag, eller om du måske vil svare på spørgsmålene pr. mail? Det behøver ikke at være 

lange svar. 

> 

> 

> Venlig hilsen 

> 

> Maria 

> 

>   

> 

> 2011/10/5 Maria Lyngå Madsen <maria.lyngaa@gmail.com> 

> 

> Hej Trine,   

> 

> Jeg vil lige høre dig igen, om du har lidt tid og overskud til at svare kort på mine 5 spørgsmål til 

mit speciale? 

> 

> Jeg håber ikke at jeg trænger mig for meget på, men det ville være en stor hjælp, hvis du ville 

skrive et kort svar på et eller flere af nedenstående spørgsmål. 

> 

> - Hvilke årsager tror du generelt, der ligger bagved den stigende handel med kvinder, som er 

intensiveret de senere år? 

> - Hvilken international aktør ville du udpege som den vigtigste i kampen mod kvindehandel? 

Eller som den mest ambitiøse? 

> - Hvilken betydning tror du at det får for Danmark, at vi har et retsforbehold og derfor ikke 

deltager i EU’s nyeste direktiv om menneskehandel? 

> - Mærker du i dit daglige arbejde noget til det danske retsforbehold? Påvirker det den danske 

indsats mod kvindehandel? 

> - Tror du at der kommer mere kvindehandel til Danmark end til de andre EU-lande fremover i og 

med at vi ikke er med i EU-direktivet? 

> 

> På forhånd en kæmpe tak. 

> 

> Venlig hilsen 

> Maria 
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> 

> ---------- Forwarded message ---------- 

> From: Maria Lyngå Madsen <maria.lyngaa@gmail.com> 

> Date: 2011/9/27 

> Subject: Re: Specialeinterview 

> To: TMO007@politi.dk 

> 

> 

> Hej Trine, 

> 

> Jeg vil lige høre, om du evt. har tid til at svare på fem spørgsmål en dag, når du har tid? Så 

behøver jeg ikke at interviewe dig over telefonen, hvis du bare kan svare kort på de her spørgsmål. 

Det ville være en utrolig stor hjælp til mit speciale. 

> 

> Det drejer sig om nedenstående spørgsmål. 

> 

> Hvilke årsager tror du generelt, der ligger bagved den stigende handel med kvinder, som er 

intensiveret de senere år? 

> Hvilken international aktør ville du udpege som den vigtigste i kampen mod kvindehandel? Eller 

som den mest ambitiøse? 

> Hvilken betydning tror du at det får for Danmark, at vi har et retsforbehold og derfor ikke deltager 

i EU’s nyeste direktiv om menneskehandel? 

> Mærker du i dit daglige arbejde noget til det danske retsforbehold? Påvirker det den danske 

indsats mod kvindehandel? 

> Tror du at der kommer mere kvindehandel til Danmark end til de andre EU-lande fremover i og 

med at vi ikke er med i EU-direktivet? 

> 

> Jeg håber at du har tid til det på et tidspunkt. 

> 

> 

> Venlig hilsen 

> 

> Maria 

> 

>   

> 

> 2011/9/20 Maria Lyngå Madsen <maria.lyngaa@gmail.com> 

> 

> Hej Trine,   

> 

> 

> Jeg tænkte på, om du har tid til et kort tlf. interview i denne uge? Onsdag, torsdag eller fredag? 

Du kan vælge et tidspunkt, hvis der er noget der passer dig. 

> 

> 

> Venlig hilsen 

> 

> Maria 
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> 

> 2011/9/13 <TMO007@politi.dk> 

> 

>   

> 

> Hej Maria   

> 

> Beklager mit sene svar, men jeg var på kursus hele sidste uge. Jeg har tid til at lave interviewet i 

telefonen torsdag eller fredag, så du kan bare ringe til mig på nedenstående mobilnummer. 

> 

> 

> Med venlig hilsen   

> 

> Trine Møller 

> 

> Politiassistent 

> 

> Efterforskningsenheden, Gruppen mod Kvindehandel 

> 

> Politigården, 

> 

> 1567 København V 

> 

> Tlf.         +45 3314 1448 

> 

> Direkte: +45 3521 4770 

> 

> Lokal:    (11) 4770 

> 

> Mobil:    +45 7258 8792 

> 

> E-mail:   tmo007@politi.dk 

> 

> Web:      www.politi.dk/koebenhavn 

> 

>   

> 

> Fra: Maria Lyngå Madsen [mailto:maria.lyngaa@gmail.com] 

> Sendt: 5. september 2011 15:38 

> Til: Møller, Trine 

> Emne: Re: Specialeinterview 

> 

> 

> Kære Trine, 

> 

> Jeg tænkte på, om du havde tid til et kort telefoninterview en dag i denne her uge?  

> 

> Jeg har tid hele dagen i morgen (tirsdag). Onsdag og torsdag har jeg tid indtil kl. 11.30 og så igen 
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efter kl. 14.00. Fredag har jeg tid indtil 12.30 og igen efter kl. 14.00. 

> 

> Så hvis du har tid en af dagene, kan du jo evt. ringe til mig? Så kan jeg stille et par spørgsmål og 

så kan vi bare klare det over telefonen. 

> 

> Venlig hilsen 

> 

> Maria 

> 

>   

> 2011/8/23 Maria Lyngå Madsen <maria.lyngaa@gmail.com> 

> 

> Kære Trine, 

> 

> Hermed sender jeg mine spørgsmål. Det er ikke sikkert at det bliver i samme rækkefølge og at 

alle spørgsmålene bliver relevante. Men det er disse spørgsmål jeg havde tænkt mig at snakke om. 

> 

> Vi ses på tirsdag. 

> 

> Venlig hilsen 

> 

> Maria 

> 

> 2011/8/5 <TMO007@politi.dk> 

> 

>   

> Så er det en aftale. Du skal rette henvendelse til vagten i indgangen og sige at du skal snakke med 

mig og at han kan ringe på tlf. 7258-8792 og så kommer jeg ned og henter dig. 

> 

> Vi ses den 30 august kl. 12.30 

> 

>   

> 

> Med venlig hilsen   

> 

> Trine Møller Andersen 

> 

> Politiassistent 

>   

> 

> Efterforskningsenheden, Gruppen mod Kvindehandel 

> 

> Politigården, 

> 

> 1567 København V 

> 

> Tlf.         +45 3314 1448 

> 
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> Direkte: +45 3521 9450 

> 

> Lokal:    (11) 9450 

> 

> Mobil:    +45 7258 8792 

> 

> E-mail:   tmo007@politi.dk 

> 

> Web:      www.politi.dk/koebenhavn 

> 

>   

>   

> 

> Fra: Maria Lyngå Madsen [mailto:maria.lyngaa@gmail.com] 

> Sendt: 4. august 2011 13:47 

> 

> Til: Andersen, Trine Møller (TMO007) 

> 

> Emne: Re: Specialeinterview 

> 

>   

> 

> Kære Trine, 

>   

> Det er jeg glad for at høre! Jeg vil gerne mødes tirsdag d. 30. august kl. 12.30. Skal jeg bare 

komme hen på Politigården og spørge efter dig eller hvordan? Jeg skal nok sende dig mine 

spørgsmål snarest, så du har dem inden. 

> 

> 

> Venlig hilsen 

> 

> Maria 

> 

> 2011/8/4 <TMO007@politi.dk> 

> 

> Kære Maria 

>   

> 

> Jeg vil meget gerne afsætte tid til et interview. Jeg er normalt på arbejde mandag til fredag fra kl. 

08.00 til 15.00. Umiddelbart passer det mig godt tirsdag den 30 august kl. 12.30 og jeg vil gerne 

have spørgsmålene fremsendt på forhånd, så jeg kan forberede mig lidt. Hvis det er for sent af 

hensyn til din tidsplan, siger du bare til. 

>   

> Med venlig hilsen 

> 

> Trine Møller Andersen 

> 

> Politiassistent 
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> 

> 

> Efterforskningsenheden, Gruppen mod Kvindehandel 

> 

> Politigården, 

> 

> 1567 København V 

> 

> Tlf.         +45 3314 1448 

> 

> Direkte: +45 3521 9450 

> 

> Lokal:    (11) 9450 

> 

> Mobil:    +45 7258 8792 

> 

> E-mail:   tmo007@politi.dk 

> 

> Web:      www.politi.dk/koebenhav 
 

Maria Lyngå Madsen to tmo007 
Aug 3 
 

  

 
Kære Trine, 
 
Jeg er i gang med at skrive speciale om det nye EU-direktiv om menneskehandel og hvorledes Danmark 
pga. sit retsforbehold bliver påvirket på området. Jeg interviewer en politiker fra hvert parti, og derudover vil 
jeg interviewe en person Reden International og gerne en person fra politiets specialenhed mod 
kvindehandel. 
 
I den forbindelse ville jeg utroligt gerne interviewe dig og høre dine holdninger til det? Det vil vare omkring 20 
minutter og jeg er meget fleksibel i forhold til tid og sted. 
 
Min baggrund: 
Jeg er 26 år, studerer Cand.ling.merc. med profilen Engelsk og Europæiske Studier. Jeg forventer at blive 
færdig med specialet og studiet omkring oktober måned. 

Jeg håber at det kan lade sig gøre. 
 
Venlig hilsen 
 
Maria Lyngå Madsen 
Tlf: 30515496 
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Bilag 7: Dansk straffelov § 262a 
 

§ 262 a. For menneskehandel straffes med fængsel indtil 8 år den, der rekrutterer, 

transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes 

eller har været anvendt 

1) ulovlig tvang efter § 260, 

2) frihedsberøvelse efter § 261, 

3) trusler efter § 266, 

4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller 

5) anden utilbørlig fremgangsmåde med henblik på udnyttelse af den pågældende ved 

kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse 

af organer. 

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende 

ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse 

af organer 

1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person 

under 18 år eller 

2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, 

som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller 

anden fordel 

 

Fra: Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126465  
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Bilag 8: EU-direktivet om forebyggelse og bekæmpelse af 

menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor 
 



I 

(Lovgivningsmæssige retsakter) 

DIREKTIVER 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/36/EU 

af 5. april 2011 

om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om 
erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 
HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg ( 1 ), 

efter høring af Regionsudvalget, 

efter fremsendelse af forslaget til de nationale parlamenter, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure ( 2 ), og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Menneskehandel er en alvorlig forbrydelse, der ofte begås 
inden for rammerne af organiseret kriminalitet; det udgør 
en grov overtrædelse af de grundlæggende rettigheder og 
er udtrykkeligt forbudt i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder. Forebyggelse og bekæm
pelse af menneskehandel er en prioritet for Unionen og 
medlemsstaterne. 

(2) Dette direktiv indgår i en global indsats til bekæmpelse af 
menneskehandel, der omfatter aktioner, som inddrager 
tredjelande, jf. »det indsatsorienterede dokument om styr

kelse af EU's eksterne dimension inden for bekæmpelse af 
menneskehandel — mod en global EU-indsats for 
bekæmpelse af menneskehandel«, som godkendt af 
Rådet den 30. november 2009. I denne forbindelse bør 
der også foretages aktioner i tredjelande, der er hjem
lande for ofre, eller hvorfra ofrene overføres, med 
henblik på at skabe øget bevidsthed om problemet, 
mindske sårbarheden, støtte og bistå ofre, bekæmpe de 
underliggende årsager til menneskehandel og støtte disse 
tredjelande i udviklingen af egnet lovgivning til bekæm
pelse af menneskehandel. 

(3) Dette direktiv anerkender det kønsspecifikke ved fæno
menet menneskehandel, og at kvinder og mænd ofte 
handles til forskellige formål. Bistands- og støttefor
anstaltninger bør derfor også være kønsspecifikke, hvor 
det er relevant. Push- og pullfaktorerne kan være forskel
lige, alt efter hvilke sektorer der er berørt, såsom menne
skehandel med henblik på udnyttelse i sexindustrien eller 
som arbejdskraft i f.eks. byggebranchen eller landbrugs
sektoren eller til privat hushjælp. 

(4) Unionen har sat sig som mål at forebygge og bekæmpe 
menneskehandel og at beskytte handlede personers rettig
heder. Med dette mål for øje blev Rådets rammeafgørelse 
2002/629/RIA af 19. juli 2002 om bekæmpelse af 
menneskehandel ( 3 ) og EU's plan for bedste praksis, stan
darder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og 
forebyggelse af menneskehandel ( 4 ) vedtaget. Endvidere er 
bekæmpelsen af menneskehandel en klar prioritet i 
Stockholmprogrammet — Et åbent og sikkert Europa i 
borgernes tjeneste og til deres beskyttelse ( 5 ), der er 
vedtaget af Det Europæiske Råd. Der bør overvejes 
andre foranstaltninger såsom støtte til udvikling af gene
relle fælles EU-indikatorer for, hvordan ofre for menne
skehandel kan identificeres, gennem udveksling af bedste 
praksis mellem alle relevante aktører, navnlig offentlige 
og private sociale tjenesteydere.

DA 15.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 101/1 

( 1 ) Udtalelse af 21.10.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT). 
( 2 ) Europa-Parlamentets holdning af 14.12.2010 (endnu ikke offentlig

gjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.3.2011. 

( 3 ) EFT L 203 af 1.8.2002, s. 1. 
( 4 ) EUT C 311 af 9.12.2005, s. 1. 
( 5 ) EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.



(5) Medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder bør 
fortsat samarbejde for at styrke bekæmpelsen af menne
skehandel. I den henseende er det afgørende, at der er et 
tæt samarbejde på tværs af grænserne, herunder udveks
ling af informationer og af bedste praksis, og en fortsat 
åben dialog mellem medlemsstaternes politi-, rets- og 
finansmyndigheder. Koordineringen af efterforskningen 
og retsforfølgningen i sager om menneskehandel bør 
lettes gennem forstærket samarbejde med Europol og 
Eurojust, oprettelse af fælles efterforskningshold og 
gennemførelse af Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA 
af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af 
konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager ( 1 ). 

(6) Medlemsstaterne bør støtte og arbejde tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder anerkendte og 
aktive ikke-statslige organisationer på dette område, der 
arbejder med handlede personer, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og bevidstgørelseskampagner, 
forsknings- og uddannelsesprogrammer og om uddan
nelse samt i forbindelse med overvågning og evaluering 
af virkningen af foranstaltninger til bekæmpelse af 
menneskehandel. 

(7) Dette direktiv anvender en integreret, holistisk og menne
skerettighedsorienteret tilgang til bekæmpelsen af menne
skehandel, og ved gennemførelsen heraf bør der tages 
hensyn til Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 
2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelands
statsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller 
som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som 
samarbejder med de kompetente myndigheder ( 2 ), og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 
18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner 
og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ( 3 ). En bedre 
forebyggelse og retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes 
rettigheder er væsentlige formål med dette direktiv. Dette 
direktiv fastsætter desuden sammenhængsbestemte 
fortolkninger af de forskellige former for menneske
handel og har til formål at sikre, at hver enkelt form 
håndteres ved hjælp af de mest effektive midler. 

(8) Børn er mere sårbare end voksne og derfor mere udsatte 
for at blive ofre for menneskehandel. Ved anvendelsen af 
dette direktiv skal der primært tages hensyn til barnets 
tarv i overensstemmelse med Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og De Forenende 
Nationers konvention om barnets rettigheder af 1989. 

(9) De Forenede Nationers protokol af 2000 til forebyggelse 
og bekæmpelse af samt straf for handel med mennesker, 

herunder særligt kvinder og børn, der supplerer De 
Forenede Nationers konvention om grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet og Europarådets konvention af 
2005 om indsatsen mod menneskehandel, er afgørende 
skridt på vejen til at forstærke internationalt samarbejde 
om bekæmpelsen af menneskehandel. Det bør bemærkes, 
at Europarådets konvention indeholder et evaluerings
organ, bestående af Ekspertgruppen til Bekæmpelse af 
Menneskehandel (Greta) og komitéen af kontraherende 
parter. Koordinering mellem internationale organisationer 
med kompetence til at bekæmpe menneskehandel bør 
støttes, så dobbeltarbejde undgås. 

(10) Dette direktiv berører ikke non-refoulement-princippet, 
jf. konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling 
(Genèvekonventionen), og er i overensstemmelse med 
artikel 4 og artikel 19, stk. 2, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder. 

(11) For at imødegå den seneste udvikling i fænomenet 
menneskehandel indfører dette direktiv et videre begreb 
for, hvad der skal anses for menneskehandel, end i 
rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter derfor flere 
former for udnyttelse. Inden for rammerne af dette 
direktiv bør tvangstiggeri anses for en form for tvangs
arbejde eller tvangstjenester, jf. definitionen i ILO- 
konvention nr. 29 af 1930 om tvunget eller pligtmæssigt 
arbejde. Udnyttelse af tiggeri, herunder brug af en 
handlet, afhængig person til tiggeri, er derfor kun 
omfattet af definitionen af menneskehandel, når alle 
elementer i tvangsarbejde eller tvangstjenester foreligger. 
På baggrund af den relevante retspraksis bør gyldigheden 
af et eventuelt samtykke i at udføre dette arbejde eller 
levere disse ydelser vurderes i hvert enkelt tilfælde. Når 
der er tale om et barn, bør et samtykke imidlertid aldrig 
anses for gyldigt afgivet. »Udnyttelse af strafbare hand
linger« bør forstås som udnyttelse af en person til bl.a. at 
begå lommetyveri, butikstyveri, narkotikahandel og andre 
lignende gerninger, der er strafbare og indebærer en 
økonomisk vinding. Definitionen omfatter også menne
skehandel med henblik på fjernelse af organer, hvilket 
udgør en grov krænkelse af den menneskelige værdighed 
og den fysiske integritet, samt f.eks. andre former for 
adfærd som ulovlig adoption eller tvangsægteskab, for 
så vidt de indeholder de væsentlige bestanddele i menne
skehandel. 

(12) Straffeniveauet i dette direktiv afspejler den stigende 
bekymring blandt medlemsstaterne over udviklingen af 
fænomenet menneskehandel. Direktivet bygger derfor 
på Rådets konklusioner af 24.-25. april 2002 om den 
metode, der skal anvendes ved indbyrdes tilnærmelse af 
strafferetlige sanktioner, niveau 3 og 4. Når gerningen 
begås under visse omstændigheder, f.eks. mod et særligt 
sårbart offer, bør der pålægges en strengere straf. Inden
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for rammerne af direktivet bør særligt sårbare personer 
mindst omfatte alle børn. Der kan også tages hensyn til 
andre faktorer ved vurderingen af, om et offer er sårbart, 
f.eks. køn, graviditet, helbredstilstand og handicap. Når 
gerningen er særlig grov, f.eks. hvor offeret har været i 
livsfare, hvor der er anvendt grov vold som led i 
gerningen såsom tortur, tvungen brug af narkotika eller 
medicin, voldtægt eller andre alvorlige former for psyko
logisk, fysisk eller seksuel vold eller på anden måde har 
forvoldt ofret alvorlig skade, bør dette ligeledes afspejles 
ved en strengere straf. Når der i dette direktiv nævnes 
overgivelse, bør det fortolkes i overensstemmelse med 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 
om den europæiske arrestordre og om procedurerne for 
overgivelse mellem medlemsstaterne ( 1 ). Lovovertrædel
sens grovhed kan også tages i betragtning som led i 
fuldbyrdelsen af dommen. 

(13) Ved bekæmpelsen af menneskehandel bør der gøres fuld 
brug af de eksisterende instrumenter om beslaglæggelse 
og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold såsom 
De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af 
grænseoverskridende organiseret kriminalitet og tillægs
protokoller hertil, Europarådets konvention af 1990 om 
hvidvaskning, efterforskning, beslaglæggelse og konfiska
tion af udbyttet fra strafbart forhold, Rådets rammeafgø
relse 2001/500/RIA af 26. juni 2001 om hvidvaskning af 
penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslag
læggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra 
strafbart forhold ( 2 ) og Rådets rammeafgørelse 
2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af 
udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart 
forhold ( 3 ). Der bør tilskyndes til anvendelse af beslag
lagte og konfiskerede redskaber og beslaglagt udbytte 
fra de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv, 
for at yde støtte til ofrenes bistand og beskyttelse, 
herunder erstatning til ofre og støtte til Unionens rets
håndhævelsesmyndigheders grænseoverskridende bekæm
pelse af menneskehandel. 

(14) Ofre for menneskehandel bør i overensstemmelse med de 
grundlæggende principper i de relevante medlemsstaters 
retssystemer beskyttes mod retsforfølgelse og straf for 
strafbare handlinger, såsom brug af falske dokumenter, 
og gerninger omfattet af lovgivningen om prostitution 
eller indvandring, som de er blevet tvunget til at begå 
som en direkte følge af, at de er ofre for menneske
handel. Formålet med beskyttelsen er at sikre ofrenes 
menneskerettigheder, at undgå yderligere viktimisering 
og at tilskynde dem til at optræde som vidner under 
straffesager mod gerningsmændene. Denne beskyttelse 
bør ikke udelukke retsforfølgning eller straf for gerninger, 
som en person frivilligt har begået eller deltaget i. 

(15) For at sikre, at efterforskning og retsforfølgelse af menne
skehandel fører til resultater, bør indledningen heraf prin
cipielt ikke afhænge af ofrets anmeldelse eller anklage. 
Når karakteren af handlingen gør det nødvendigt, bør 
retsforfølgning være mulig i tilstrækkelig lang tid, efter 
at offeret har nået myndighedsalderen. Varigheden af den 
tilstrækkeligt lange periode bør fastsættes i overensstem
melse med national ret. De retshåndhævende embeds
mænd og anklagemyndigheden bør have tilstrækkelig 
uddannelse, særligt med henblik på at fremme inter
national retshåndhævelse og retsligt samarbejde. De af 
dem, der er ansvarlige for efterforskning og retsforfølg
ning af disse forbrydelser, bør også have adgang til at 
bruge de efterforskningsmidler, der anvendes i sager 
angående organiseret kriminalitet og anden alvorlig 
kriminalitet: Sådanne redskaber kan omfatte opfangning 
af kommunikationer, skjult overvågning, herunder elek
tronisk overvågning, og tilsyn med bankkonti og anden 
finansiel efterforskning. 

(16) For at sikre en effektiv retsforfølgning af internationale 
kriminelle grupper, der har lagt centrum for deres akti
viteter i en medlemsstat, og som udfører menneske
handel i tredjelande, bør der være jurisdiktionskompe
tence med hensyn til menneskehandel, når gernings
manden er statsborger i den pågældende medlemsstat, 
og forbrydelsen begås uden for medlemsstatens område. 
Tilsvarende kan jurisdiktionskompetence ligeledes fastslås, 
når gerningsmanden har sædvanligt opholdssted i en 
medlemsstat, ofret er statsborger eller har sædvanligt 
opholdssted i en medlemsstat, eller gerningen er begået 
til fordel for en juridisk person, der er etableret i en 
medlemsstat, og gerningen er begået uden for den pågæl
dende medlemsstats område. 

(17) Hvor direktiv 2004/81/EF indeholder bestemmelser om 
udstedelse af opholdstilladelser til ofre for menneske
handel, der er tredjelandsstatsborgere, og Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 
2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers 
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område ( 4 ) regulerer udøvelsen af retten til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område for EU- 
borgere og deres familier, herunder beskyttelse mod 
udvisning, fastsætter dette direktiv særlige beskyttelsesfor
anstaltninger for alle ofre for menneskehandel. Dette 
direktiv omhandler derfor ikke betingelserne for ophold 
for ofrene for menneskehandel på medlemsstaternes 
område. 

(18) Det er nødvendigt for ofre for menneskehandel at kunne 
gøre effektiv brug af deres rettigheder. De bør derfor 
have adgang til at få bistand og støtte inden, under og 
et passende tidsrum efter straffesagen. Medlemsstaterne 
bør afsætte ressourcer til støtte for bistand og støtte til 
og beskyttelse af ofre. Den bistand og støtte, der ydes, 
bør omfatte mindst det minimum af foranstaltninger, der 
er nødvendigt for, at ofret kan komme sig og undslippe
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gerningsmændene til menneskehandlen. Den praktiske 
gennemførelse af sådanne foranstaltninger bør på 
grundlag af en konkret vurdering, der foretages efter de 
nationale regler, tage hensyn til den pågældende persons 
omstændigheder, kulturelle baggrund og behov. Der bør 
ydes bistand og støtte til personer, så snart der foreligger 
en rimelig begrundet indikation, der giver anledning til at 
antage, at den pågældende kan være offer for menne
skehandel, uanset om den pågældende er villig til at 
optræde som vidne. I sager, hvor ofret ikke har lovligt 
ophold i den pågældende medlemsstat, bør bistanden og 
støtten ydes ubetinget, i det mindste under betænknings
tiden. Hvis ofret, efter at identifikationsprocessen er 
afsluttet, eller betænkningstiden er udløbet, ikke anses 
for at være berettiget til en opholdstilladelse og ikke på 
anden måde har lovligt ophold i den pågældende 
medlemsstat, eller hvis ofret har forladt den pågældende 
medlemsstats område, er den pågældende medlemsstat 
ikke forpligtet til fortsat at yde bistand og støtte til den 
pågældende i henhold til dette direktiv. Om nødvendigt 
bør bistanden og støtten fortsætte i en passende periode, 
efter at straffesagen er afsluttet, f.eks. hvis ofret er under 
lægelig behandling på grund af de alvorlige fysiske eller 
psykiske følger af forbrydelsen, eller hvis den pågæl
dendes sikkerhed er i fare på grund af offerets forkla
ringer under straffesagen. 

(19) Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA af 15. marts 2001 
om ofres stilling i forbindelse med straffesager ( 1 ) opstiller 
en række rettigheder for ofre under straffesager, herunder 
retten til beskyttelse og erstatning. Derudover bør ofre 
for menneskehandel straks have adgang til juridisk 
rådgivning og, i overensstemmelse med ofres rolle i det 
relevante retssystem, juridisk bistand, herunder med 
henblik på at rejse erstatningskrav. En sådan juridisk 
rådgivning og bistand kan også ydes af de kompetente 
myndigheder med henblik på at rejse erstatningskrav 
over for medlemsstaten. Formålet med juridisk rådgiv
ning er at give ofrene mulighed for at blive informeret 
og få råd om de forskellige muligheder, de har. Juridisk 
rådgivning bør ydes af en person, der har modtaget den 
fornødne juridiske uddannelse uden nødvendigvis at være 
jurist. Juridisk rådgivning og, i overensstemmelse med 
ofres rolle i det relevante retssystem, juridisk bistand 
bør ydes gratis, i det mindste når ofret ikke har tilstræk
kelige økonomiske midler, på en måde, der er i overens
stemmelse med medlemsstaternes interne regler. Da 
særligt børneofre sjældent vil have økonomiske 
ressourcer, vil juridisk rådgivning og bistand under straf
fesagen i praksis være gratis for dem. Endvidere bør ofre 
på grundlag af en konkret risikovurdering foretaget efter 
de nationale regler beskyttes mod gengældelse, intimide
ring og risikoen for igen at blive offer for menneske
handel. 

(20) Ofre for menneskehandel, der allerede er blevet udsat for 
det misbrug og den nedværdigende behandling, som 
menneskehandel normalt indebærer, såsom seksuel 
udnyttelse, seksuelt misbrug, voldtægt, slaverilignende 
praksis eller fjernelse af organer, bør beskyttes mod 

sekundær viktimisering og yderligere traumer under straf
fesagen. Unødvendig gentagelse af afhøringer under efter
forskningen, retsforfølgningen og retssagen bør undgås, 
f.eks. ved fremlæggelse hurtigst muligt under retsforhand
lingerne af videooptagelser af sådanne afhøringer, hvor 
det er hensigtsmæssigt. Med henblik herpå bør ofre for 
menneskehandel modtage en behandling, der passer til 
deres individuelle behov, under efterforskningen af 
forbrydelsen og straffesagen. Vurderingen af ofrenes indi
viduelle behov bør inddrage omstændigheder såsom 
deres alder, om de er gravide, deres helbred, handicap 
de måtte have, og andre personlige omstændigheder 
samt de fysiske og psykiske følger af de kriminelle hand
linger, ofret blev udsat for. Om og hvordan behandlingen 
skal ske, må afgøres ud fra en konkret vurdering på 
grundlag af de kriterier, der er fastsat i national ret, 
reglerne om rettens skøn, praksis og vejledninger. 

(21) Bistands- og støtteforanstaltningerne bør ydes til ofrene 
på grundlag af information og samtykke. Ofrene bør 
derfor informeres om de vigtige aspekter af disse foran
staltninger, og de bør ikke påtvinges ofrene. Afslår et 
offer bistands- eller støtteforanstaltninger, bør dette ikke 
medføre forpligtelser for den pågældende medlemsstats 
kompetente myndigheder med hensyn til at stille alter
native foranstaltninger til rådighed for ofret. 

(22) Ud over de foranstaltninger, der er til rådighed for alle 
ofre for menneskehandel, bør medlemsstaterne sikre, at 
børneofre har adgang til særlig bistand og støtte og 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger 
bør ydes under hensyn til barnets tarv og i overensstem
melse med De Forenede Nationers konvention af 1989 
om barnets rettigheder. Når det er uvist, hvilken alder en 
person, der har været offer for menneskehandel, har, og 
der er grund til at antage, at den pågældende er under 18 
år, bør der gælde en formodning om, at vedkommende 
er et barn, og det skal straks modtage bistand, støtte og 
beskyttelse. Bistand og støtte til børneofre bør sigte mod 
at rehabilitere barnet fysisk og psykosocialt og at finde en 
varig løsning for den pågældende. Adgang til uddannelse 
vil hjælpe børn til at blive genintegreret i samfundet. Da 
børneofre er særligt sårbare, bør der kunne træffes yder
ligere beskyttelsesforanstaltninger til at beskytte dem 
under de afhøringer, der udgør en del af efterforskningen 
af forbrydelsen og straffesagen. 

(23) Der bør rettes særlig opmærksomhed mod uledsagede 
børn, som er ofre for menneskehandel, da de har brug 
for særlig bistand og støtte som følge af deres særligt 
sårbare situation. Fra det øjeblik et uledsaget barn, der 
er offer for menneskehandel, identificeres, og indtil der 
findes en varig løsning, bør medlemsstaterne anvende 
modtagelsesforanstaltninger, der passer til barnets behov 
og sikre, at de relevante retssikkerhedsgarantier finder 
anvendelse. Der bør træffes de nødvendige foranstalt
ninger for at sikre, at der, hvor det er relevant, udpeges
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en værge og/eller en repræsentant for at varetage den 
mindreåriges tarv. Der bør hurtigst muligt træffes en 
afgørelse om fremtiden for hvert uledsaget barneoffer 
med henblik på at finde varige løsninger baseret på en 
konkret vurdering af barnets tarv, som bør være et 
primært hensyn. En varig løsning kan f.eks. være tilba
gesendelse og reintegration i hjemlandet eller tilbagesen
delseslandet, integration i værtssamfundet, tildeling af 
international beskyttelsesstatus eller tildeling af anden 
status i overensstemmelse med medlemsstaternes natio
nale lovgivning. 

(24) Når der i overensstemmelse med dette direktiv skal 
udpeges en værge og/eller en repræsentant for et barn, 
kan disse roller varetages af samme person eller af en 
juridisk person, en institution eller en myndighed. 

(25) Medlemsstaterne bør indføre en politik eller føre en 
styrket politik til forebyggelse af menneskehandel, der 
skal omfatte foranstaltninger til at modvirke og begrænse 
den efterspørgsel, der giver anledning til alle mulige 
former for udnyttelse, og foranstaltninger til at begrænse 
risikoen for, at folk bliver ofre for menneskehandel, 
gennem forskning, herunder forskning i nye former for 
menneskehandel, information, bevidstgørelse og uddan
nelse. I disse initiativer bør medlemsstaterne inddrage 
kønsperspektiver og se særligt på børns rettigheder. 
Offentligt ansatte, som det er sandsynligt vil komme i 
kontakt med ofre eller mulige ofre for menneskehandel, 
bør have tilstrækkelig uddannelse i at genkende og hånd
tere ofre. Uddannelsesforpligtelsen bør fremmes for 
medlemmer af følgende kategorier, når det er sandsynligt, 
at de vil kunne komme i kontakt med ofre: politibetjente, 
grænsevagter, ansatte i immigrationsmyndigheder, offent
lige anklagere, jurister, dommere og andet retspersonale, 
ansatte i arbejdstilsynet, socialt personale, personer, der 
arbejder med børn, sundhedspersonale og konsulært 
personale, men vil — afhængig af de lokale omstændig
heder — også kunne omfatte andre grupper af offentligt 
ansatte, som med rimelig sandsynlighed vil kunne støde 
på ofre for menneskehandel i forbindelse med deres 
arbejde. 

(26) Direktiv 2009/52/EF indeholder bestemmelser om straf 
af arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, når arbejdsgiveren, selv om han 
ikke er blevet tiltalt eller dømt for menneskehandel, 
benytter arbejde eller ydelser, der er aftvunget en 
person, med viden om, at den pågældende er offer for 
menneskehandel. Medlemsstaterne bør derudover over
veje muligheden for at straffe personer, som bruger 
ydelser, der er aftvunget et offer, med viden om, at den 
pågældende er offer for menneskehandel. En sådan yder
ligere kriminalisering kunne omfatte handlinger udført af 
arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig lovligt i landet, og unionsborgere samt 
købere af seksuelle ydelser fra et hvilket som helst offer 
for menneskehandel, uanset de pågældendes nationalitet. 

(27) Medlemsstaterne bør oprette nationale overvågnings
systemer, såsom nationale rapportører eller tilsvarende 
mekanismer, som de finder egnet i deres interne organi
sation, under hensyn til, at der bør være en minimum
struktur med nærmere fastlagte opgaver til at foretage 
vurderinger af tendenser i menneskehandlen, indsamle 
statistik, måle resultaterne af aktioner til bekæmpelse af 
menneskehandel og rapportere regelmæssigt. Sådanne 
nationale rapportører eller tilsvarende mekanismer er 
allerede konstitueret i et uformelt EU-netværk oprettet 
ved Rådets konklusioner om oprettelse af et uformelt 
EU-netværk af nationale rapportører eller tilsvarende 
mekanismer til overvågning af menneskehandel af 
4. juni 2009. En EU-koordinator for bekæmpelse af 
menneskehandel vil deltage i arbejdet i dette netværk, 
der forsyner Unionen og medlemsstaterne med objektive, 
pålidelige, sammenlignelige og opdaterede strategiske 
oplysninger inden for menneskehandelsområdet og 
udveksler erfaringer og bedste praksis på området for 
forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel på EU- 
plan. Europa-Parlamentet bør have ret til at deltage i de 
nationale rapportørers eller tilsvarende mekanismers 
fælles aktiviteter. 

(28) For at evaluere resultaterne af aktionerne til bekæmpelse 
af menneskehandel bør Unionen fortsat udvikle sit 
arbejde med metodologier og dataindsamlingsmetoder 
med henblik på at udarbejde sammenlignelige statistikker. 

(29) I lyset af Stockholmprogrammet og for at udvikle en 
konsolideret EU-strategi for bekæmpelse af menneske
handel med sigte på yderligere styrkelse af Unionens og 
medlemsstaternes engagement og indsats for at forebygge 
og bekæmpe menneskehandel bør medlemsstaterne lette 
opgaverne for EU-koordinatoren for bekæmpelse af 
menneskehandel, der f.eks. kan omfatte forbedring af 
koordinationen og sammenhængen mellem EU-institutio
nerne og -agenturerne og mellem medlemsstaterne og de 
internationale aktører for at undgå dobbeltarbejde, bidrag 
til udarbejdelse af eksisterende eller nye EU-politikker og 
-strategier af betydning for bekæmpelsen af menneske
handel eller rapportering til EU-institutionerne 

(30) Dette direktiv sigter mod at ændre og udvide bestemmel
serne i rammeafgørelse 2002/629/RIA. Eftersom de 
ændringer, der skal foretages, er væsentlige, både hvad 
angår antal og karakter, bør rammeafgørelsen af 
hensyn til klarheden erstattes i sin helhed for så vidt 
angår de medlemsstater, der deltager i vedtagelsen af 
dette direktiv. 

(31) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutio
nelle aftale om bedre lovgivning ( 1 ) tilskyndes medlems
staterne til, både i egen og Unionens interesse, at udar
bejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt 
muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og 
gennemførelsesforanstaltningerne.
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(32) Målet med dette direktiv, nemlig at bekæmpe menneske
handel, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlems
staterne alene og kan derfor på grund af aktionens 
omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union. I overensstemmelse med proportiona
litetsprincippet omhandlet i denne artikel, går direktivet 
ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 

(33) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder 
og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder 
den menneskelige værdighed, forbuddet mod slaveri, 
tvangsarbejde og menneskehandel, forbuddet mod 
tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf, børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og informationsfriheden, beskyttelse 
af personoplysninger, adgang til effektive retsmidler og 
ret til en retfærdig rettergang samt legalitetsprincippet og 
princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse 
og straf. Dette direktiv tilsigter især at sikre, at disse 
rettigheder og principper respekteres fuldt ud, og skal 
gennemføres i overensstemmelse med dem. 

(34) I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede 
Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som 
bilag til traktaten om Den Europæiske Union og trak
taten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har 
Irland meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen 
og anvendelsen af dette direktiv. 

(35) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede 
Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som 
bilag til traktaten om Den Europæiske Union og trak
taten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og 
med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager 
Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af dette 
direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anven
delse i Det Forenede Kongerige. 

(36) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks 
stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedta
gelsen af dette direktiv, som derfor ikke er bindende for 
og ikke finder anvendelse i Danmark — 

VEDTAGET DETTE DIREKTIV: 

Artikel 1 

Genstand 

Dette direktiv fastsætter minimumsregler for afgrænsningen af 
forbrydelser og sanktioner i forbindelse med menneskehandel. 
Det indfører endvidere fælles bestemmelser under hensyntagen 
til kønsperspektivet med henblik på i højere grad at forebygge 
denne form for kriminalitet og beskytte ofrene herfor. 

Artikel 2 

Lovovertrædelser i forbindelse med menneskehandel 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at følgende forsætlige handlinger er strafbare: 

Rekruttering, transport, overførelse, ydelse af husly til eller 
modtagelse af en person, herunder udveksling eller overdragelse 
af kontrol over de pågældende, ved trusler eller ved brug af 
magt eller andre former for tvang, ved bortførelse, ved 
bedrag, ved svig, ved misbrug af magt eller udnyttelse af en 
sårbar position eller ved, at der ydes eller modtages betaling 
eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har 
kontrol over en anden person, med henblik på udnyttelse. 

2. En sårbar position betyder, en situation, hvor den pågæl
dende ikke har noget reelt eller acceptabelt alternativ til at finde 
sig i misbruget. 

3. Udnyttelse skal mindst omfatte udnyttelse af andres 
prostitution og andre former for seksuel udnyttelse, tvangs
arbejde eller tvangstjenester, herunder tiggeri, slaveri og slaveri
lignende forhold, trældom samt udnyttelse af strafbare hand
linger og fjernelse af organer. 

4. Den omstændighed, at et offer for menneskehandel har 
givet sit samtykke til udnyttelsen, hvad enten dette er tilsigtet 
eller reelt, er uden betydning, hvis der er gjort brug af et af de i 
stk. 1 nævnte midler. 

5. Hvis adfærden i stk. 1 involverer et barn, er der tale om 
strafbar menneskehandel, selv om der ikke er gjort brug af 
nogen af de i stk. 1 nævnte midler. 

6. I dette direktiv forstås ved »barn« enhver person under 18 
år. 

Artikel 3 

Anstiftelse, medvirken og tilskyndelse samt forsøg 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre, at anstiftelse af, medvirken i og tilskyndelse til samt 
forsøg på at begå en af de i artikel 2 omhandlede lovovertræ
delser er strafbart. 

Artikel 4 

Straffe 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst fem år. 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst ti år, når lovover
trædelsen: 

a) er begået mod et offer, der i særlig grad var sårbart, hvilket i 
dette direktiv mindst omfatter børneofre
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b) er begået inden for en kriminel organisation i betydningen i 
Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 
om bekæmpelse af organiseret kriminalitet ( 1 ) 

c) forsætligt eller groft uagtsomt har bragt offeret i livsfare, eller 

d) er begået med brug af grov vold, eller offeret blev forvoldt 
særlig alvorlig skade ved lovovertrædelsen. 

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at det forhold, at en lovovertrædelse omhandlet i 
artikel 2 er begået af en offentligt ansat under udførelsen af 
dennes opgaver, betragtes som en skærpende omstændighed. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at de i artikel 3 nævnte strafbare handlinger kan 
straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende 
virkning og som kan medføre overgivelse. 

Artikel 5 

Juridiske personers ansvar 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at juridiske personer kan drages til ansvar for 
lovovertrædelser, jf. artikel 2 og 3, som for at skaffe dem 
vinding begås af en person, der handler enten individuelt eller 
som medlem af et organ under den juridiske person, og som 
har en ledende stilling inden for den juridiske person, idet den 
pågældende har 

a) beføjelse til at repræsentere den juridiske person 

b) beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons 
vegne, eller 

c) beføjelse til at udøve intern kontrol. 

2. Medlemsstaterne sikrer også, at en juridisk person kan 
drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra en af 
de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt for 
en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at 
begå lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 for at skaffe den juri
diske person vinding. 

3. Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2 
udelukker ikke strafferetlig forfølgning af fysiske personer, der 
begår, anstifter eller medvirker i lovovertrædelserne i artikel 2 
og 3. 

4. I dette direktiv forstås ved »juridisk person« enhver enhed, 
der har retssubjektivitet i henhold til den lovgivning, der finder 
anvendelse, dog ikke stater og andre offentlige organer under 
udøvelsen af offentligretlige beføjelser eller offentligretlige inter
nationale organisationer. 

Artikel 6 

Sanktioner over for juridiske personer 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre, at der over for juridiske personer, der kendes ansvarlige 
i henhold til artikel 5, stk. 1 eller 2, kan iværksættes sanktioner, 
der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsens 

grovhed og har en afskrækkende virkning, og som skal omfatte 
strafferetlige og andre bøder og kan omfatte andre sanktioner, 
såsom: 

a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud 

b) midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel 
virksomhed 

c) anbringelse under retsligt tilsyn 

d) tvangsopløsning 

e) midlertidig eller permanent lukning af forretningssteder, der 
er blevet brugt til at begå lovovertrædelsen. 

Artikel 7 

Beslaglæggelse og konfiskation 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at deres kompetente myndigheder har ret til at beslag
lægge og konfiskere redskaber og udbytte fra de i artikel 2 og 3 
omhandlede lovovertrædelser. 

Artikel 8 

Sikring af, at ofret ikke retsforfølges eller straffes 

Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med de grundlæg
gende principper i deres retssystemer de nødvendige foranstalt
ninger for at sikre, at deres kompetente nationale myndigheder 
har ret til at undlade at retsforfølge eller straffe ofre for menne
skehandel i forbindelse med deres indblanding i kriminelle akti
viteter, som de er blevet tvunget til at begå som en direkte følge 
af, at de har været udsat for en af de i artikel 2 nævnte hand
linger. 

Artikel 9 

Efterforskning og retsforfølgning 

1. Medlemsstaterne sikrer, at efterforskning af lovovertrædel
serne i artikel 2 og 3 og retsforfølgning i forbindelse hermed 
ikke er afhængig af ofrets anmeldelse eller anklage, og at der 
fortsat kan ske retsforfølgning, selv om ofret trækker sin forkla
ring tilbage. 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at der, når karakteren af handlingen tilsiger det, 
kan ske retsforfølgning i forbindelse med lovovertrædelserne i 
artikel 2 og 3 i tilstrækkelig lang tid, efter at ofret har nået 
myndighedsalderen. 

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at personer, enheder eller tjenester med ansvar 
for at efterforske lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 eller 
indlede retsforfølgning i forbindelse med disse er uddannede 
hertil. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at personer, enheder og tjenester med ansvar for 
efterforskning af eller retsforfølgning i forbindelse med lovover
trædelserne i artikel 2 og 3 kan anvende effektive efterforsk
ningsmetoder såsom dem, der bruges mod organiseret krimina
litet eller andre alvorlige forbrydelser.
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Artikel 10 

Jurisdiktionskompetence 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at fastslå deres jurisdiktionskompetence med hensyn til 
lovovertrædelserne i artikel 2 og 3, når 

a) lovovertrædelsen helt eller delvis er begået på deres område 
eller 

b) gerningsmanden er deres statsborger. 

2. En medlemsstat underretter Kommissionen, når den 
beslutter at udvide sin jurisdiktionskompetence med hensyn til 
de i artikel 2 og 3 nævnte lovovertrædelser, der er begået uden 
for dens område, f.eks. når 

a) lovovertrædelsen er begået mod en af dens statsborgere eller 
mod en person, der har sædvanligt opholdssted på dens 
område, eller 

b) lovovertrædelsen er begået for at skaffe en juridisk person, 
som har hjemsted på den pågældende medlemsstat, vinding, 
eller 

c) gerningsmanden har sædvanligt opholdssted på dens 
område. 

3. Med henblik på retsforfølgning i forbindelse med lovover
trædelserne i artikel 2 og 3, når de er begået uden for den 
pågældende medlemsstats område, skal hver medlemsstat i de 
tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og kan i de tilfælde, 
der er omhandlet i stk. 2, træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at dens jurisdiktionskompetence ikke er betinget af 
et af følgende: 

a) at gerningerne er strafbare på gerningsstedet, eller 

b) at der kun kan ske retsforfølgning på grundlag af en anmel
delse, som ofret har indgivet på gerningsstedet, eller efter en 
anmeldelse fra den stat, hvor lovovertrædelsen blev begået. 

Artikel 11 

Bistand og støtte til ofre for menneskehandel 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at ofre får bistand og støtte før, under og i et 
passende tidsrum efter straffesagens afslutning, så de kan 
udøve deres rettigheder i henhold til rammeafgørelse 
2001/220/RIA og nærværende direktiv. 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at der straks ydes bistand og støtte til personer, 
når de kompetente myndigheder har en rimelig begrundet indi
kation, der giver anledning til at antage, at vedkommende kan 
have været offer for en af lovovertrædelserne i artikel 2 og 3. 

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at bistand og støtte til et offer ikke betinges af, 
at ofret er rede til at samarbejde under den strafferetlige efter
forskning, retsforfølgningen eller retssagen, uden at dette dog 
berører direktiv 2004/81/EF eller lignende nationale regler. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til 
at oprette egnede ordninger med henblik på tidligt at genkende 
ofre og yde dem bistand og støtte i samarbejde med de rele
vante støtteorganisationer. 

5. De i stk. 1 og 2 nævnte bistands- og støtteforanstaltninger 
skal ydes på grundlag af information og samtykke og skal 
mindst omfatte sikring af en levestandard, så ofret har til 
livets opretholdelse, i form af foranstaltninger såsom passende 
og sikker indkvartering og materiel bistand samt den nødven
dige lægehjælp, herunder psykologisk bistand, rådgivning og 
information og, hvor det er relevant, oversættelse og tolkning. 

6. Den i stk. 5 omhandlede information skal, hvor det er 
relevant, omfatte information om en betænkningstid og en resti
tueringsperiode i medfør af direktiv 2004/81/EF og information 
om muligheden for at indrømme international beskyttelse i 
medfør af Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om 
fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredje
landsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som 
personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, 
og indholdet af en sådan beskyttelse ( 1 ) og Rådets direktiv 
2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i 
medlemsstaterne ( 2 ) eller i medfør af andre internationale instru
menter eller lignende nationale regler. 

7. Medlemsstaterne skal tage vare på ofre med særlige behov, 
navnlig når disse behov skyldes deres graviditet, deres helbreds
tilstand, ethvert handicap eller en mental eller psykisk forstyr
relse, som de måtte have, eller alvorlige former for psykisk, 
fysisk eller seksuel vold, som det måtte have været udsat for. 

Artikel 12 

Beskyttelse af ofre for menneskehandel under 
efterforskningen og straffesagen 

1. Beskyttelsesforanstaltningerne i denne artikel finder anven
delse ud over de rettigheder, der er indrømmet ved rammeafgø
relse 2001/220/RIA. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for menneskehandel straks 
får adgang til juridisk rådgivning og, i overensstemmelse med 
ofres rolle i det relevante retssystem, til juridisk bistand under 
straffesagen, herunder med henblik på at rejse erstatningskrav. 
Juridisk rådgivning og bistand skal være gratis, når ofret ikke 
har tilstrækkelige økonomiske midler.
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3. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for menneskehandel får 
passende beskyttelse ud fra en konkret risikovurdering, bl.a. 
ved at få adgang til vidnebeskyttelsesprogrammer og andre 
tilsvarende foranstaltninger, hvor det er relevant, på det i 
national ret eller i nationale procedurer fastsatte grundlag. 

4. Medlemsstaten skal, uden at dette dog indebærer en 
begrænsning i forsvarets rettigheder, på grundlag af de kompe
tente myndigheders konkrete vurdering af ofrets personlige 
omstændigheder sikre, at ofre for menneskehandel modtager 
særlig behandling med henblik på at forebygge sekundær vikti
misering ved så vidt muligt, på de i national ret fastsatte betin
gelser og i overensstemmelse med reglerne om rettens skøn, 
praksis eller vejledning, at undgå: 

a) unødvendig gentagelse af afhøringer under efterforskningen 
og under retsforfølgningen og retssagen 

b) visuel kontakt mellem offer og tiltalte, herunder under aflæg
gelse af vidnesbyrd, såsom afhøringer og krydsforhør, ved 
hjælp af egnede midler, herunder ved brug af egnet kommu
nikationsteknologi 

c) afgivelse af vidneforklaring uden dørlukning og 

d) unødvendig udspørgen om privatlivets forhold. 

Artikel 13 

Almindelig bestemmelse om bistand, støtte og 
beskyttelsesforanstaltninger for børn, der har været ofre 

for menneskehandel 

1. Børn, der har været ofre for menneskehandel, skal have 
bistand, støtte og beskyttelse. Ved anvendelsen af dette direktiv 
skal barnets tarv være et primært hensyn. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at det, såfremt der hersker usik
kerhed om alderen på den person, der har været offer for 
menneskehandel, og der er grund til at formode, at personen 
er et barn, antages, at personen er et barn, så det straks kan få 
adgang til bistand, støtte og beskyttelse i overensstemmelse med 
artikel 14 og 15. 

Artikel 14 

Bistand og støtte til barneofre 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at de særlige foranstaltninger til at bistå og støtte 
børn, der har været ofre for menneskehandel, i deres fysiske og 
psykosociale rehabilitering på kort og lang sigt iværksættes efter 
en konkret vurdering af de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under hensyntagen til barnets 
ønsker, behov og problemer, for at finde en varig løsning for 

barnet. Inden for en rimelig tid giver medlemsstaterne barne
ofre, og børn af ofre, der modtager bistand og støtte efter 
artikel 11, adgang til uddannelse i overensstemmelse med 
medlemsstaternes nationale ret. 

2. Medlemsstaterne udpeger en værge eller en repræsentant 
for et barn, der har været offer for menneskehandel, så snart 
barnet er identificeret af myndighederne, når indehaverne af 
forældremyndigheden i henhold til national ret ikke kan vare
tage barnets tarv og/eller ikke kan repræsentere barnet på grund 
af en interessekonflikt mellem dem og barneofret. 

3. Medlemsstaterne træffer, hvor det er relevant og muligt, 
foranstaltninger til at yde bistand og støtte til familien til et 
barn, der har været offer for menneskehandel, når familien 
befinder sig på medlemsstaternes område. Navnlig anvender 
medlemsstaterne artikel 4 i rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien, når det er hensigtsmæssigt og muligt. 

4. Denne artikel anvendes med forbehold af artikel 11. 

Artikel 15 

Beskyttelse af børn, der har været ofre for 
menneskehandel, under efterforskningen og straffesagen 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at de kompetente myndigheder under efterforsk
ningen og under straffesagen, i overensstemmelse med ofres 
rolle i det relevante retssystem, udpeger en repræsentant for 
et barn, der har været offer for menneskehandel, når indeha
verne af forældremyndigheden i henhold til national ret ikke 
kan repræsentere barnet på grund af en interessekonflikt 
mellem dem og barneofret. 

2. Medlemsstaterne sikrer, i overensstemmelse med ofres 
rolle i det relevante retssystem, at børneofre straks får adgang 
til gratis juridisk rådgivning og bistand, herunder med henblik 
på at rejse erstatningskrav, medmindre de har tilstrækkelige 
økonomiske midler. 

3. Medlemsstaten skal, uden at dette dog indebærer en 
begrænsning i forsvarets rettigheder, træffe de nødvendige 
foranstaltninger til i forbindelse med efterforskningen og 
under straffesager vedrørende lovovertrædelserne i artikel 2 og 
3 at sikre, at 

a) afhøring af barneofret finder sted uden ugrundet ophold, 
efter at forholdene er blevet anmeldt til de kompetente 
myndigheder 

b) afhøring af barneofret om nødvendigt finder sted i lokaler, 
der er indrettet eller tilpasset til formålet
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c) afhøring af barneofret efter omstændighederne foretages af 
eller gennem personer, der er uddannet hertil 

d) alle afhøringer af barneofret foretages af den samme person, 
hvis det er muligt og hensigtsmæssigt 

e) antallet af afhøringer begrænses mest muligt, og at afhøring 
kun foretages, hvis det er strengt nødvendigt for efterforsk
ningen og straffesagen 

f) barneofret kan ledsages af en repræsentant eller, hvor dette 
er relevant, af en voksen efter barnets eget valg, medmindre 
der er truffet en begrundet beslutning om, at den pågæl
dende ikke kan ledsage barnet. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at alle afhøringer af barneofret eller om nødvendigt 
af et barnevidne i forbindelse med efterforskningen af lovover
trædelserne i artikel 2 og 3 kan videooptages, og at sådanne 
videooptagelser af afhøringen kan benyttes som bevismateriale i 
straffesagen i overensstemmelse med national lovgivning. 

5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at retten i straffesager vedrørende lovovertrædelserne i 
artikel 2 og 3 kan træffe afgørelse om, at 

a) retsmødet finder sted for lukkede døre, og 

b) barneofret afhøres i retslokalet uden at være til stede, navnlig 
ved hjælp af hensigtsmæssig kommunikationsteknologi. 

6. Denne artikel anvendes med forbehold af artikel 12. 

Artikel 16 

Bistand og støtte til samt beskyttelse af uledsagede børn, 
der har været ofre for menneskehandel 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at de særlige foranstaltninger til at bistå og støtte 
børn, der har været ofre for menneskehandel, som omhandlet i 
artikel 14, stk. 1, tager behørigt hensyn til det uledsagede barne
offers personlige og særlige omstændigheder. 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at finde en varig løsning baseret på en 
konkret vurdering af barnets tarv. 

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at der, hvor det er relevant, udpeges en værge for 
uledsagede børn, der har været ofre for menneskehandel. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at de kompetente myndigheder under efterforskningen 

og straffesagen, i overensstemmelse med ofres rolle i det rele
vante retssystem, udpeger en repræsentant, hvis barnet er uled
saget eller adskilt fra sin familie. 

5. Denne artikel anvendes med forbehold af artikel 14 og 15. 

Artikel 17 

Kompensation til ofre 

Medlemsstaterne sikrer, at ofre for menneskehandel får adgang 
til eksisterende kompensationsordninger for ofre for forsætlige 
voldsforbrydelser. 

Artikel 18 

Forebyggelse 

1. Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger såsom 
uddannelse til at modvirke og begrænse den efterspørgsel, der 
giver anledning til enhver form for udnyttelse i forbindelse med 
menneskehandel. 

2. Medlemsstaterne iværksætter egnede aktioner, herunder 
via internettet, såsom informations- og bevidstgørelseskam
pagner, forsknings- og uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med relevante organisationer i civilsamfundet og 
andre aktører, med henblik på at øge bevidstheden om 
problemet og begrænse risikoen for, at folk, navnlig børn, 
bliver ofre for menneskehandel. 

3. Medlemsstaterne fremmer regelmæssig uddannelse af 
offentligt ansatte, som det er sandsynligt vil komme i kontakt 
med ofre eller mulige ofre for menneskehandel, herunder poli
tibetjente, med henblik på at sætte dem i stand til at genkende 
og håndtere ofre og potentielle ofre for menneskehandel. 

4. For at forebygge og bekæmpe menneskehandel mere 
effektivt ved at modvirke efterspørgsel overvejer medlemssta
terne at træffe foranstaltninger til at strafbelægge brug af 
ydelser i forbindelse med den i artikel 2 nævnte udnyttelse 
med viden om, at den pågældende er offer for en af lovover
trædelserne i artikel 2. 

Artikel 19 

Nationale rapportører eller andre tilsvarende mekanismer 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
indføre nationale rapportører eller andre tilsvarende meka
nismer. Opgaverne, der skal udføres efter disse mekanismer, 
skal omfatte vurdering af tendenser i menneskehandelen, 
måling af resultaterne af aktioner til bekæmpelse af menneske
handel, herunder indsamling af statistikker i tæt samarbejde med 
de relevante organisationer i civilsamfundet, der er aktive på 
dette område, og rapportering.
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Artikel 20 

Koordination af EU-strategien for bekæmpelse af 
menneskehandel 

For at bidrage til en koordineret og konsolideret EU-strategi for 
bekæmpelse af menneskehandel skal medlemsstaterne lette 
opgaverne for en koordinator for bekæmpelse af menneske
handel. Medlemsstaterne skal navnlig formidle de i artikel 19 
omhandlede oplysninger til koordinatoren for bekæmpelse af 
menneskehandel, på grundlag af hvilke sidstnævnte skal 
bidrage til rapportering, der udføres af Kommissionen hvert 
andet år, om hvilke fremskridt der er gjort i bekæmpelsen af 
menneskehandel. 

Artikel 21 

Erstatning af rammeafgørelse 2002/629/RIA 

Rammeafgørelse 2002/629/RIA om bekæmpelse af menneske
handel erstattes herved for så vidt angår de medlemsstater, der 
deltager i vedtagelsen af dette direktiv, idet dette dog ikke 
berører medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår fristerne 
for gennemførelse af rammeafgørelsen i national ret. 

For så vidt angår de medlemsstater, der deltager i vedtagelsen af 
dette direktiv, gælder henvisninger til rammeafgørelse 
2002/629/RIA som henvisninger til nærværende direktiv. 

Artikel 22 

Gennemførelse 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 
den 6. april 2013. 

2. Medlemsstaterne indberetter teksten til de bestemmelser, 
som gennemfører de forpligtelser, der pålægges dem i medfør af 
dette direktiv, i deres nationale lovgivning til Kommissionen. 

3. Foranstaltningerne skal ved vedtagelsen indeholde en 
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen 
ledsages af en sådan henvisning. Metoderne til at lave en 
sådan henvisning fastsættes af medlemsstaterne. 

Artikel 23 

Rapportering 

1. Kommissionen fremsender senest den 6. april 2015 en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af, 
i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at efterkomme dette direktiv, herunder en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
artikel 18, stk. 4, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsmæssige 
forslag. 

2. Kommissionen fremsender senest den 6. april 2016 en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af, 
hvilken indvirkning den eksisterende nationale lovgivning, der 
gør det strafbart at bruge tjenester i forbindelse med udnyttelse 
af menneskehandel, har haft på forebyggelsen af menneske
handel, om nødvendigt ledsaget af passende forslag. 

Artikel 24 

Ikrafttræden 

Dette direktiv træder i kraft på dagen for dets offentliggørelse i 
Den Europæiske Unions Tidende. 

Artikel 25 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse 
med traktaterne. 

Udfærdiget i Strasbourg, den 5. april 2011. 

På Europa-Parlamentets vegne 

J. BUZEK 
Formand 

På Rådets vegne 

GYŐRI E. 
Formand
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