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Om Center mod Menneskehandel
Center mod Menneskehandel blev etableret i 2007. Centret er en del af
Socialstyrelsen og refererer til ministeren for ligestilling, som er ansvarlig
for at sikre implementering af handlingsplanen mod menneskehandel.
Center mod Menneskehandel koordinerer og udvikler den landsdækkende sociale indsats og indsamler og formidler viden om menneskehandel i
Danmark. Center mod Menneskehandel udreder og identificerer potentielle ofre for menneskehandel og tilbyder støtte og rådgivning til ofrene.
Center mod Menneskehandel har en national hotline, hvor bl.a. samarbejdspartnere og borgere kan henvende sig ved mistanke om menneskehandel.
Center mod Menneskehandel koordinerer samarbejdet med andre
aktører på området gennem en række mødefora og netværksmøder på
tværs af Danmark. Desuden underviser og opkvalificerer Center mod
Menneskehandel relevante aktører, herunder andre myndigheder, faglige
organisationer, NGO’er, studerende m.fl.
Mere viden kan findes på www.cmm.dk

Forord
Coronapandemien har i 2021 fortsat haft sit greb om
verden og har stillet udsatte kvinder, mænd og børn i en
endnu mere sårbar position og i risiko for udnyttelse, fx
afledt af stigende global fattigdom.
I Danmark er indsatsen mod menneskehandel blevet
fastholdt og udviklet, selvom der har været en række
udfordringer pga. af coronapandemien. Trods lukkede
grænser i store dele af verden rejste 38 ofre for menneskehandel til deres hjem- eller opholdsland med en forberedt hjemsendelse i 2021. Ofre fra Thailand, Rumænien og Kina udgør de tre største grupper, der takkede
ja til en forberedt hjemsendelse fra Danmark i 2021.
Generelt har flere ofre for menneskehandel end tidligere
valgt at takke ja til en forberedt hjemsendelse og har
modtaget støtte og hjælp til at etablere et liv uden udnyttelse i hjemlandet.
Statistikken over ofre for menneskehandel i Danmark
viser, at antallet af personer, der er ofre for menneskehandel, er steget fra 77 personer i 2020 til 80 personer
i 2021. I 2021 var der er en næsten ligelig fordeling af
kvinder og mænd. Fordelingen dækker over, at færre
kvinder og flere mænd er vurderet ofre for menneskehandel i forhold til tidligere år. De mænd, der er ofre for
menneskehandel i 2021, er udnyttet til tvangsarbejde
og strafbare handlinger. Antallet af personer handlet til
tvangsarbejde og strafbare handlinger er fordoblet sammenholdt med 2020 fra 18 til 37.

Den nye og sjette handlingsplan sætter rammen og
retningen for den fremtidige indsats i perioden 20222025. Handlingsplanen byder på en række tiltag og
forandringer. Center mod Menneskehandel får bl.a. en
styrket myndighedsrolle, og NGO’er overtager alt opsøgende arbejde målrettet potentielle ofre.
Center mod Menneskehandel ser frem til at samarbejde med andre aktører om at fortsætte bekæmpelse af
menneskehandel i Danmark med udgangspunkt i den
nye handlingsplan. Indsatsen vil de kommende år bl.a.
have fokus på at styrke samarbejdet mellem myndigheder og med NGO’er, retsforfølgning af bagmænd og
ændring i straffeloven. Tiltag, der skal understøtte indsatsen mod menneskehandel og sikre den bedst mulige
bistand og støtte til ofrene.
Med denne rapport ser Center mod Menneskehandel
tilbage på det forgangne års indsats mod menneskehandel. Rapporten har til formål at udbrede viden om menneskehandel og formidle de nyeste tal og tendenser.
God læselyst!
Ellen Klarskov Lauritzen
Direktør i Socialstyrelsen

2021 var samtidigt det sidste år med den femte handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel i Danmark.

Årsrapport, Center mod Menneskehandel
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Ny handlingsplan til bekæmpelse af
menneskehandel
Handlingsplanen indebærer flere ændringer i indsatsen mod menneskehandel i Danmark. Center mod
Menneskehandel får en styrket myndighedsrolle, mens NGO’erne overtager det opsøgende arbejde.
Indkvarteringstilbuddene styrkes og indsatsen mod tvangsarbejde øges.

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel
2022-2025 giver Center mod Menneskehandel en
styrket og mere fokuseret myndighedsrolle. Handlingsplanen lægger op til, at Center mod Menneskehandel får
klarere beføjelser, når centret deltager i andre myndigheders kontrolaktiviteter og fælles myndighedsaktioner
ved mistanke om menneskehandel bl.a. til tvangsarbejde
på arbejdspladser.
For at skabe en større ensartethed i identifikation af ofre
og tildeling af tilbud er Center mod Menneskehandel
fremover ansvarlig for afholdelse af alle identifikationssamtaler i hele landet. Hidtil har enkelte NGO’er også
foretaget identifikationssamtaler.

Styrket opsøgende arbejde
NGO’erne AmiAmi, HopeNow og Reden International får
fortsat midler fra handlingsplanen, og fremover skal de
tilsammen udføre opsøgende arbejde målrettet potentielle ofre for menneskehandel i hele landet.
AmiAmi har overtaget Center mod Menneskehandels
mobile sundhedsfaglige opsøgende arbejde i Nord- og
Midtjylland. AmiAmi fortsætter samtidig deres opsøgende arbejde i Syddanmark og på Fyn. Reden International overtager Center mod Menneskehandels
opsøgende arbejde i hovedstadsområdet og på Sjælland.
De vil fremover også varetage driften af Mødestedet
for udenlandske kvinder i prostitution i København.
HopeNow vil fortsætte deres opsøgende indsats særligt
på gadeplan i København.
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Flere indkvarteringstilbud
Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel
2022-2025 styrker indkvarteringstilbuddene til ofre
for menneskehandel, så det enkelte offers behov bedre
kan imødekommes.
Tilbuddene bliver mere fleksible, og der vil være flere
indkvarteringsmuligheder end tidligere. Det er hensigten, at ofre for menneskehandel fremover kan indkvarteres på botilbud, som er godkendt til at kunne
indkvartere ofre for menneskehandel og er underlagt
driftstilsyn fra Socialtilsynet. Det gælder både krisecentre for kvinder og mænd.
Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel
2022-2025 kan findes på www.cmm.dk

Erfaringer fra sundhedstilbuddene hos AmiAmi
I 2021 publicerede AmiAmi en forskningsartikel på baggrund af data
og erfaringer fra sundhedsarbejdet i organisationen og fortæller her
om nogle af konklusionerne fra deres forskningsartikel.
AmiAmi åbnede en sundhedsklinik i 2006. Siden 2010 har AmiAmi
også haft et mobilt sundhedstilbud i Region Syddanmark, hvor sundhedsfagligt personale har lavet opsøgende arbejde på steder, hvor der
kan være potentielle ofre for menneskehandel fx på massageklinikker.
”Ud fra vores data ser vi desværre, at et større antal patienter (9 pct.)
har været udsat for overgreb, mens de har været i Danmark,” fortæller Fredrikke Christie Knudtzen, der arbejder som læge i AmiAmi. ”Der
er tale om overgreb som røverier, fysisk vold, trusler og seksuelle
overgreb fra kunder.”
Det er et eksempel på data, der er indsamlet gennem de 579 personer, som har gjort brug af AmiAmi’s sundhedstilbud. I alt har der været 3135 sundhedskontakter i perioden 2006 til 2019. De kommer
fra 47 forskellige lande, og knapt 91 pct. er kvinder.
De fleste er kommet til sundhedsklinikken for at blive undersøgt for
seksuelt overførbare infektioner. AmiAmi’s data for antallet af patienter med kønssygdomme ligger på samme niveau som antallet i den
danske befolkning. Der ses dog en højere risiko for seksuelt overførbare infektioner blandt transkønnede kvinder og cross dressende
mænd i prostitution.
Andre personer har henvendt sig til klinikken for eksempelvis at få
rådgivning og recepter på prævention, assistance under graviditet,
henvisning til abort og monitorering af kroniske sygdomme. 16 pct. af
patienterne er henvist videre til det offentlige danske sundhedsvæsen.
Omkring 20 pct. har benyttet sig af klinikken i mere end 2 år. Der har
været en jævn stigning i antal kontakter fra år til år, også i det opsøgende sundhedstilbud. ”Det stigende antal kontakter og de mange
personer, som har kontakt til AmiAmi’s sundhedsklinik, også over en
længere periode, viser, hvor vigtigt det er med en kontinuerlig sundhedsfaglig tilstedeværelse,” siger Lone Mørk, leder af sundhedsklinikken. ”Det er derfor også vigtigt, at det mobile sundhedstilbud kommer ud og etablerer kontakt.”
Artiklen er publiceret i the Journal of Travel Medicine
AmiAmi er en NGO, der udfører opsøgende socialt og sundhedsfagligt
arbejde for udenlandske kvinder, mænd og transpersoner i prostitution
og potentielle ofre for menneskehandel i Jylland og på Fyn. Organisationen er finansieret af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af
menneskehandel.

Identifikation og støtte
80 personer er vurderet ofre for menneskehandel i 2021. Færre end tidligere er handlet til seksuel
udnyttelse, mens flere er handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger sammenlignet med 2020.
Andelen af mandlige ofre er næsten lige så stor som andelen af kvindelige ofre.

Center mod Menneskehandel varetager en hotline, hvor
forskellige aktører, samarbejdspartnere og nogle gange
også privatpersoner henvender sig ved mistanke om
menneskehandel. Det sker sjældent, at potentielle ofre
for menneskehandel selv kontakter hotlinen. I 2021
kontaktede en mand dog hotlinen og ønskede rådgivning
og støtte. Manden fortalte, at han var blevet udnyttet
til forskellige former for arbejde, og at det var sket gennem flere år. Der blev afholdt flere identifikationssamtaler med manden for at udrede, om der var tegn på menneskehandel. Henvendelsen og udredningen førte til, at
manden blev vurderet som offer for menneskehandel og
fik tilbud om bistand og støtte under handlingsplanen.
Center mod Menneskehandel har modtaget i alt 273
opkald på hotlinen i 2021. Politiet er den aktør, der med
111 opkald har kontaktet Center mod Menneskehandel
flest gange. Opkaldene har primært drejet sig om, at
politiet havde mistanke om, at personer i deres varetægt kunne være ofre for menneskehandel. Politiet har
også kontaktet hotlinen for at varsle om kommende
kontrolaktioner fx i prostitutionsmiljøet og for at følge
op på personsager.
Andre samarbejdspartnere som Udlændingestyrelsen,
Hjemrejsestyrelsen, kommunale sagsbehandlere, NGO’er
og indkvarteringssteder har tilsammen kontaktet hotlinen 112 gange. Opkaldende har primært drejet sig om
information om potentielle ofre for menneskehandel og
opfølgning på igangværende sager.

193 er udredt for menneskehandel
Center mod Menneskehandel, AmiAmi, HopeNow og
Reden International har tilsammen udredt 193 potentielle ofre for menneskehandel i 2021. Knap 42 pct. af
de 193 personer, der er afholdt identifikationssamtaler
med, er efterfølgende blevet vurderet som ofre for
menneskehandel.
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Flere forskellige aktører har etableret den kontakt, der
har ledt til, at 80 kvinder, mænd og børn er vurderet
som ofre for menneskehandel i 2021. Aktørerne har
eksempelvis været myndigheder som politi, Udlændingestyrelsen og Skattestyrelsen. Derudover har fx Røde
Kors, NGO’er, fagforbund, advokater og sundhedspersonale etableret denne kontakt til ofrene.

80 ofre for menneskehandel
I 2021 er 80 personer vurderet som ofre for menneskehandel af de danske myndigheder. Der er tale om en
lille stigning fra 77 personer i 2020.
Fra år til år varierer antallet af personer, der er vurderet
som ofre for menneskehandel. Der er ikke entydige forklaringer på stigninger og fald, men fx kan større sagskomplekser have indflydelse på udsving i tallene.

Mænd udgør næsten halvdelen
37 af ofrene for menneskehandel i 2021 er
mænd. De udgør knap halvdelen af det samlede antal ofre i 2021. Antallet er næsten fordoblet siden 2020, hvor 21 mænd blev vurderet handlet. Samtidig med, at antallet af mandlige ofre er steget,
er antallet af kvindelige ofre faldet. Det er sjældent, at
der er en næsten ligelig fordeling mellem kønnene, som
i 2021. Udover i 2021 er det kun set i 2015. I 2018
oversteg antallet af mandlige ofre til gengæld antallet
af kvindelige ofre. Både i 2015 og i 2018 blev mange
mænd vurderet handlet i større sagskomplekser; i 2018
i Padborgsagen, hvor 26 mænd, primært fra filippinerne,
blev vurderet handlet til tvangsarbejde i transportbranchen, og i 2015 i Hvepsebosagen, hvor 37 personer,
heraf størsteparten rumænske mænd, blev udnyttet til
økonomisk kriminalitet.

Identifikation og vurdering
Identifikationssamtale
Hvis myndigheder, NGO’er eller borgere får
mistanke om, at en person kan være offer for
menneskehandel, vil personen blive henvist til
en samtale med en medarbejder fra Center mod
Menneskehandel. Centret afholder en eller flere
identifikationssamtaler med personen for at udrede indikatorer på menneskehandel i personens
fortælling. Identifikationssamtalerne danner afsæt for langt de fleste vurderinger af menneskehandel i Danmark.

I årsrapporten anvendes ordet ’ofre’ om personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel af danske myndigheder.
Der er flere myndigheder, som kan vurdere, om
en person er offer for menneskehandel:

•Udlændingestyrelsen, hvis personen er uden
lovligt ophold i Danmark eller søger asyl

•Center mod Menneskehandel, hvis personen
har lovligt ophold i Danmark

•Domstole og anklagemyndigheden kan i

straffesager træffe afgørelse om en person
er udsat for menneskehandel.

I 2021 er mændene primært udnyttet til tvangsarbejde
og strafbare handlinger. Halvdelen af de personer, der er
udnyttet til strafbare handlinger, er fra Marokko.

Blandt de 18 unge under 25 år er 15 af dem drenge og
unge mænd. Ni er fra Marokko, to er fra Afghanistan, to
er fra Algeriet, en er fra Vietnam, og en er fra Gambia.
Flertallet er udnyttet til strafbare handlinger i form af
tyveri og salg eller transport af stoffer. To er handlet til
seksuel udnyttelse.

Kvinderne er primært fra Nigeria og Thailand, og langt
de fleste er handlet til seksuel udnyttelse i form af prostitution.

Tre piger og unge kvinder er under 25 år. De er fra Nigeria, Thailand og Serbien, og de er bl.a. handlet til seksuel udnyttelse.

Knap en fjerdedel er under 25 år
Ofrene for menneskehandel er i alderen
15-52 år med en gennemsnitsalder på 31
år. De fleste er over 18 år. 18 personer er
børn og unge under 25 år, heraf fem mindreårige i alderen 15-17 år.

Ofre for menneskehandel, 2007-2021
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Årsrapport, Center mod Menneskehandel
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Stigning i ofre handlet til tvangsarbejde

Kvinder handlet til seksuel udnyttelse

19 personer er handlet til tvangsarbejde.
Det er en fordobling siden 2020, hvor ni
personer var handlet til tvangsarbejde.
Seks personer er udnyttet i byggebranchen, fem er udnyttet i restaurationsbranchen, og to er
udnyttet i eksportbranchen. Resten af personerne er fx
udnyttet til arbejde på et lager, til husarbejde og til forefaldende arbejde.

33 personer er handlet til seksuel udnyttelse og
størstedelen i form af prostitution. Antallet er
faldet sammenholdt med 2020, hvor 44 personer blev handlet til seksuel udnyttelse. Flertallet af de
33 personer er kvinder, men der er også to mænd og
en transperson blandt ofrene, der er handlet til seksuel
udnyttelse.
Med 11 ofre fra hhv. Nigeria og Thailand repræsenterer
de to nationaliteter tilsammen størsteparten af de personer, der er handlet til seksuel udnyttelse. De øvrige
11 ofre kommer fra flere forskellige lande.

Ofre fra Rumænien og Kina repræsenterer tilsammen
over halvdelen af personerne udnyttet til tvangsarbejde.
Seks personer er fra Rumænien, og fem er fra Kina.
Set over tid er det hyppigst mænd, der er blevet udnyttet til tvangsarbejde i Danmark. Det gør sig også gældende i 2021, hvor 14 af de 19 ofre for tvangsarbejde
er mænd.

Tre handlet til slaverilignende forhold
Tre kvinder er handlet til slaverilignende forhold
i 2021. Det er samme antal som i 2020, hvor
Center mod Menneskehandel for første gang
vurderede personer som ofre for menneskehandel til slaverilignende forhold. De tre personer er groft
udnyttet til flere udnyttelsesformer og har stået til
rådighed for bagmanden døgnet rundt. Alle tre er over
18 år, og de er udnyttet til både husarbejde og seksuel
udnyttelse.

Stigning i ofre handlet til strafbare
handlinger
18 personer er handlet til strafbare handlinger i
2021. Alle ofrene er mænd. Som det er tilfældet
med udnyttelse til tvangsarbejde, er der også her
tale om en fordobling i antal sammenlignet med
2020. Her blev ni personer handlet til strafbare handlinger. Gennem tiden har der været flest mænd blandt de
personer, der er udnyttet til strafbare handlinger.

Øvrige udnyttelsesformer
I 2021 er seks personer vurderet som ofre for menneskehandel, uden at udnyttelsesformen kunne fastslås,
da vurderingen blev foretaget. Det kan skyldes, at der
har været en hensigt om at udnytte en person fx til prostitution, men hvor udnyttelsen endnu ikke har fundet

De 18 mænd, som er handlet til strafbare handlinger i
2021, er udnyttet til tyveri, salg og transport af stoffer
og produktion af skunk, og de kommer overvejende fra
Marokko, Vietnam og Nigeria.

Ofre for menneskehandel fordelt på udnyttelsesformer, 2021
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sted. For tre kvinder over 18 år og tre mænd, hvoraf en
er mindreårig, har udnyttelsen ikke kunnet fastslås.

steget. Alle ofre er kvinder over 18 år, og de er handlet
til seksuel udnyttelse i form af prostitution.

En kvinde er handlet til udnyttelse gennem ægteskab.
Denne udnyttelsesform er kategoriseret som ’Andet’.

Ni ofre er fra Marokko. I perioden 2007-2017 er der
få eller ingen ofre fra Marokko. Siden 2018 er ofre fra
Marokko blandt de fire hyppigst forekommende nationaliteter. I 2021 er alle marokkanske ofre mænd under
25 år, og tre er drenge på 17 år. Otte af de ni ofre er
handlet til strafbare handlinger i form af tyveri og salg
og transport af stoffer. I et tilfælde kunne udnyttelsen
ikke fastslås.

De syv personer er angivet som ’Øvrige’ i figurerne.

26 forskellige nationaliteter
De 80 personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel i 2021, er fra 26 forskellige lande.
16 personer er fra Nigeria. Med undtagelse af få år har
nigerianere udgjort størstedelen af ofrene siden 2007,
men over de seneste år er der sket et fald i antallet af
ofre fra Nigeria. Ofrene fra Nigeria er primært kvinder,
der er handlet til seksuel udnyttelse. I 2021 er fem af
de 16 ofre mænd. De er alle over 18 år. Fire af dem er
handlet til strafbare handlinger i form af salg af stoffer. I
et tilfælde kunne udnyttelsen ikke fastslås.
11 ofre er fra Thailand. De seneste år har antallet af
ofre for menneskehandel fra Thailand ligget forholdsvist
stabilt, mens antallet af henvendelser til Center mod
Menneskehandel om potentielle ofre fra Thailand er

Seks ofre er fra Vietnam. De er alle mænd over 18 år,
og fem er udnyttet til strafbare handlinger i form af produktion af skunk. Den sjette er handlet til tvangsarbejde.
Seks ofre er fra Rumænien. Alle er mænd over 18 år, og
de er udnyttet i samme sag i byggebranchen.
Fem ofre for menneskehandel er fra Kina i 2021, og alle
er handlet til tvangsarbejde. Blandt de kinesiske ofre er
der to ægtepar. Kun i 2013 og i 2017 er der tidligere
identificeret ofre fra Kina. I 2013 var der også tale om
et ægtepar.

Årsrapport, Center mod Menneskehandel
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Ofre for menneskehandel i 2021
Danmark
1

Algeriet
1

Marokko
5

21

?
1

?

3

5

Antal ofre

Ghana
1

Kvinde/mand/transkønnet over 18 år

1

Pige/dreng under 18 år

Seksuel udnyttelse

Tvangsarbejde

Nigeria
11

Strafbare handlinger

4

Slaverilignende forhold

?

Udnyttelsesformen kan ikke fastslås

1
Fordeling af antal ofre, udnyttelsesformer m.v.
i det udvalgte land
Tal og udnyttelsesformer kan ses i oversigt på side 14

?

Afghanistan
1
Ukraine
1

Kina

1

3

1

Rumænien

2

?
6

Vietnam
5

1
Irak
1

Pakistan

Thailand
2

11

Kenya
1

1

I 2021 er 80 personer vurderet som ofre for
menneskehandel i Danmark. Kortet viser ofre
fordelt på nationalitet, udnyttelsesform, køn og
alder fra udvalgte lande. En samlet oversigt kan
ses på side 14.

Oversigt over ofre for menneskehandel i Danmark i 2021
Nationalitet, køn, alder og

Antal

udnyttelse

Nationalitet, køn, alder og

Antal

Nationalitet, køn, alder og

Antal

udnyttelse

udnyttelse

Nigeria

16

Algeriet

2

Gambia

1

Kvinde / over 18

11

Mand / over 18

1

Mand / over 18

1

Seksuel udnyttelse
Mand / over 18

11
5

Strafbare handlinger

4

Kunne ikke fastslås

1

Strafbare handlinger
Mand / under 18
Kunne ikke fastslås

1
1
1

Cameroun

2

Kvinde / over 18

2

Thailand

11

Kvinde / over 18

11

Seksuel udnyttelse

1

11

Andet

1

Marokko

9

Ghana

2

Mand / over 18

6

Kvinde / over 18

1

Seksuel udnyttelse

Strafbare handlinger

5

Kunne ikke fastslås

1

Mand / over 18

1

3

Tvangsarbejde

1

Mand / under 18
Strafbare handlinger

3

Seksuel udnyttelse

1

Kenya

2

Kvinde / over 18

2

Seksuel udnyttelse

1

Indien

1

Mand / over 18

1

Tvangsarbejde

1

Irak

1

Transperson / over 18

1

Seksuel udnyttelse

1

Rusland

1

Kvinde / over 18

1

Seksuel udnyttelse

1

Serbien

1

Kvinde / under 18

1

Kunne ikke fastslås

1

Rumænien

6

Mand / over 18

6

Seksuel udnyttelse

1

Surinam

1

Tvangsarbejde

6

Tvangsarbejde

1

Kvinde / over 18

1

Tvangsarbejde

1

Vietnam

6

Pakistan

2

Mand / over 18

6

Kvinde / over 18

2

Tanzania

1

2

Kvinde / over 18

1

Strafbare handlinger

5

Tvangsarbejde

1

Kina

5

Kvinde / over 18

3

Tvangsarbejde

3

Mand / over 18

2

Tvangsarbejde

2

Afghanistan

3

Kvinde / over 18

1

Kunne ikke fastslås
Mand / over 18

1
2

Seksuel udnyttelse

1

Tvangsarbejde

1
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Slaverilignende forhold

Slaverilignende forhold

1

Bulgarien

1

Kvinde / over 18

1

Uganda

1

1

Kvinde / over 18

1

Seksuel udnyttelse

Kunne ikke fastslås

1

Cambodia

1

Mand / over 18

1

Ukraine

1

Tvangsarbejde

1

Kvinde / over 18

1

Seksuel udnyttelse

1

Danmark

1

Kvinde / over 18

1

Ungarn

1

1

Kvinde / over 18

1

Seksuel udnyttelse

Filippinerne

1

Mand / over 18

1

Tvangsarbejde

1

Seksuel udnyttelse
Antal ofre i alt

1
80

Forberedte hjemsendelser
2021 er året med det højeste antal forberedte hjemsendelser i Danmark. Tre hjemvendte ofre sæt
ter nogle ord på deres positive oplevelser af reintegrationsstøtten, og livet efter de er kommet hjem.

Hvis et offer for menneskehandel skal udrejse eller
ønsker at udrejse af Danmark, får personen tilbudt en
forberedt hjemsendelse og reintegration i opholds- eller
hjemlandet. Den forberedte hjemsendelse giver offeret
støtte til at vende tilbage til opholds- eller hjemlandet.
Tilbuddet er frivilligt og afhænger ikke af, hvorvidt offeret samarbejder med politiet eller vidner mod bagmænd.
Tilbuddet gives uanset, om personen opholder sig lovligt
eller ulovligt i Danmark.
38 ofre for menneskehandel rejste hjem til 16 forskellige destinationer i 2021. Der er ikke tidligere registreret
så højt et antal gennemførte hjemsendelser på et enkelt
år. 22 er hjemrejst til hhv. Thailand, Rumænien og Kina.
27 af de 38 hjemsendte personer er vurderet handlet
i 2021, og 11 personer er vurderet handlet i 2020 og
tidligere, men har ventet på udrejse – bl.a. på grund af
coronapandemien.

Flere af de personer, der tog imod en forberedt hjemsendelse i 2021, har etableret sig inden for en ny
branche, og flere har iværksat en mindre forretning i
hjemlandet. Fx har en person åbnet en hundesalon og en
anden en restaurant. Andre har etableret sig som taxa
chauffør eller skolebuschauffør.
Destinationslande for de forberedte hjemsendelser:

•Thailand: 11
•Rumænien: 6
•Kina: 5
•Ghana: 3
•Nigeria: 2
•Afghanistan: 1
•Brasilien: 1
•Bulgarien: 1

•Filippinerne: 1
•Italien: 1
•Kosovo: 1
•Marokko: 1
•Polen: 1
•Spanien: 1
•Surinam: 1
•Ukraine: 1

Vejen fra Danmark til et andet liv
Hjemrejsestyrelsen, DRC Dansk Flygtningehjælp og
Center mod Menneskehandel samarbejder omkring forberedelsen af hjemrejsen og planlægning af reintegrationsstøtten.
Fra et offer for menneskehandel har takket ja til en forberedt hjemsendelse, til han/hun er succesfuldt reintegreret i hjemlandet, gennemgår offeret en række processer på vejen. De seks overordnede trin og aktiviteter
er beskrevet nedenfor.
Reintegrationsstøtten
Reintegrationen er inddelt i to dele, hvor den ene handler om pengestøtte og den anden om reintegrationsstøtte i form af hjælp til virksomhed eller uddannelse.
Kontantstøtten bliver udbetalt i en periode over seks
måneder.
Der er forskellige støttekategorier, som en person kan
ansøge om (tal pr. januar 2022):

Kontantstøtten til enlige er på 10.000 kr. Kontantstøtte
til enlige gives til personer, der ikke forsørger mindreårige børn i hjemlandet.
Kontantstøtte til forsørgere er på 20.000 kr. Kontantstøtten gives til personer, der forsørger mindreårige
børn i hjemlandet.
Reintegrationsstøtte til voksne er på 40.000 kr. Støtten
tildeles alle og kan ikke udbetales kontant til ansøgeren.
Støtten kan anvendes til forskellige formål, alt efter hvad
den enkelte har behov for, fx: uddannelse, opstart af
egen virksomhed, boligstøtte og sundhedsydelser.
Reintegrationsstøtte til børn er på 9.000 kr. pr. barn.
Støtten kan tildeles mindreårige børn, der er under forsørgelse af ansøgeren. Støtten skal tilgodese barnet og
kan derfor ikke bruges til den voksnes virksomhed. Den
kan eksempelvis bruges til betaling af skolematerialer og
skolegang eller andre aktiviteter til gavn for barnet.

Hjemsendelsen i seks overordnede trin
Tilbud om forberedt hjemsendelse

Sikkerhed

Reintegrationsplan

Kontaktpersonen fra Center mod

Offeret og kontaktpersonen fra Center mod

Den lokale hjælpeorganisation i hjemlandet

Menneskehandel oplyser offeret om hjem

Menneskehandel udarbejder sammen en

udarbejder en reintegrationsplan sammen

sendelsestilbuddet og reintegrationsstøtten.

risikovurdering, hvor der tages stilling til

med offeret. Planen beskriver, hvordan of

eventuelle risici forbundet med en vellykket

feret ønsker at bruge reintegrationsstøtten

reintegration. Der bliver bl.a. spurgt ind til

i hjemlandet. Det kan fx være støtte til

risici i forbindelse med eventuelle bagmænd

husleje, uddannelse eller etablering af en lille

i hjemlandet, sårbarhed i forhold til familie

indkomstgenererende virksomhed.

Offeret har mulighed for at kontakte en
hjælpeorganisation i hjemlandet og høre
nærmere om tilbud og muligheder.
Når offeret beslutter sig for at tage imod en
forberedt hjemsendelse, ansøges Hjemrejse
styrelsen om reintegrationsstøtte.

relationer, gæld og forsørgelsesansvar.

Reintegrationsplanen udarbejdes oftest efter,

Afklaring af offerets helbredstilstand og

at offeret er hjemvendt. Personen kan dog

behov for sundhedstilbud i Danmark og

påbegynde forberedelser allerede i Danmark

hjemland påbegyndes og indgår i den videre

fx researche på relevante forretningsideer

planlægning.

og identificere, hvordan personen kommer i
gang med forretningen i hjemlandet.
Hjemrejsestyrelsen er ansvarlig for at ud
betale reintegrationsstøtten. Offeret mod
tager støtten til den indkomstgenererende
aktivitet, når reintegrationsplanen er færdig
og godkendt af Hjemrejsestyrelsen. Den
kontante støtte bliver udbetalt på månedlig
basis.
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Reintegration med hjælp fra DRC Dansk Flygtningehjælp
DRC Dansk Flygtningehjælp er en privat humanitær organisation, der bl.a. støtter både flygtninge og internt fordrevne, når de er i eksil, når de skal integreres i et nyt land eller med reintegration, hvis de vender
tilbage til deres hjemland.
Når et offer for menneskehandel skal reintegreres i sit hjemland eller opholdsland, er der en række
organisationer involveret i arbejdet. DRC Dansk Flygtningehjælp har en væsentlig rolle i reintegrationen af
en stor del af de ofre for menneskehandel, som vurderes i Danmark. De samarbejder med partnere som
Center mod Menneskehandel og sociale organisationer i hjemlandet om processen.
Partnerskaber med lokale NGO’er i hjemlandet er vigtige, da de kan støtte personerne i den lokale kontekst, de ankommer til. Det er hhv. Hjemrejsestyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp, som er ansvarlige
for partnerskaberne. DRC Dansk Flygtningehjælp er desuden ansvarlig for at identificere nye partnere i
relevante lande, hvor der ikke eksisterer et partnerskab med en lokal organisation.
Når en person tager imod tilbud om en frivillig forberedt hjemsendelse og reintegration, faciliterer DRC
Dansk Flygtningehjælp den indledende kontakt mellem personen og den lokale NGO i hjemlandet, inden
personen udrejser. De udveksler kontaktoplysninger, taler om dét at skulle vende tilbage til oprindelseseller hjemlandet og om de specifikke planer for reintegrationen, såsom uddannelse eller opbygning af en
virksomhed eller lignende.
Efter personen er udrejst, har DRC Dansk Flygtningehjælp fortsat et tæt samarbejde med den involverede
NGO i hjemlandet. Det skal bidrage til, at den hjemvendte person er vel ankommet, og at en bæredygtig
reintegrationsplan bliver udarbejdet og iværksat. Det er DRC Dansk Flygtningehjælps erfaring, at god løbende kontakt og et tillidsbaseret forhold mellem den hjemvendte person og NGO’en i hjemlandet giver et
godt reintegrationsforløb.

Samarbejde med hjemlandet

Hjemrejsen

Et andet liv i hjemlandet

DRC Dansk Flygtningehjælp vil i langt de fle

Hjemrejsestyrelsen er ansvarlig for offerets

Reintegrationsstøtten løber i seks måneder,

ste tilfælde formidle kontakt mellem offeret

hjemsendelse, herunder at rekvirere gyldige

og den sidste udbetaling skal være foretaget

og en lokal hjælpeorganisation i hjemlandet,

id- og rejsedokumenter, købe flybilletter,

senest 12 måneder efter hjemkomst.

inden offeret rejser hjem.

sikre assistance i lufthavne og evt. eskortere

Den lokale hjælpeorganisation vil monitorere

offeret på hjemrejsen.

Personen vil som oftest påbegynde en el
ler flere indkomstgenererende aktiviteter

og følge op på reintegrationen, indtil rein

Er der særlige restriktioner, fx i forbindelse

for at blive selvforsørgende. Eksempler på

tegrationsprocessen er afsluttet senest tolv

med coronapandemien, vil Hjemrejsestyrel

indkomstgenererende aktiviteter kan være

måneder efter hjemrejsen.

sen i samarbejde med Center mod Menne

etablering af en kiosk, et gadekøkken eller

skehandel sikre, at reglerne overholdes, og at

dyrehold til madproduktion. Andre starter fx

offeret kommer sikkert hjem.

som frisør, chauffør eller biavler.

Når offeret ankommer til hjemlandet, vil ved

Det sker, at den hjemvendte person også

kommende som regel blive modtaget af en

ønsker konkret økonomisk støtte til at for

lokal hjælpeorganisation, der også er ansvar

bedre egen og evt. familiens levevilkår. Det

lig for at støtte umiddelbart efter hjemkomst.

kan ske gennem forbedring af boligsituatio
nen ved eksempelvis at renovere huset, eller
ved at flytte.

Årsrapport, Center mod Menneskehandel
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“

May kommer fra Thailand og er nu tilbage
igen efter en periode i Danmark, hvor hun
blev udnyttet til prostitution.
”Jeg har det rigtig godt i dag, mit liv er blevet meget
bedre! Jeg glæder mig over naturen i Thailand og er i det
hele taget glad for at være tilbage,” siger May, der bor
sammen med sine forældre.
May fortæller, at den økonomiske hjælp, hun har fået
fra Danmark, har hjulpet hende til at starte et nyt liv i sit
hjemland. Hun driver nu et lille cateringfirma, og selvom
hun ikke er velhavende, kan hun klare sig selv og også
forsørge forældrene.
”Jeg laver mad på bestilling. Det kan godt løbe rundt, jeg
kan betale husleje og mad – også for min far og mor,”
siger hun og tilføjer, at forældrene er glade for, at deres
datter nu er i nærheden af dem og tjener penge.
Hvis du nu skulle give et godt råd til nogen i Thailand –
fx nogle i din familie eller dine venner – som gerne ville
rejse til udlandet, hvad vil du så fortælle dem?

“

Radu er rumæner og vendte tilbage til
sit land efter en periode i Danmark, hvor
han blev udnyttet til tvangsarbejde på en
byggeplads.
”Det har været svært under Covid. Jeg er næsten arbejdsløs. Man får ikke hjælp i Rumænien, som man
får i andre lande. Jeg har lidt løst arbejde hist og pist
– byggearbejde. Men jeg kan ligeså godt sige med det
samme, at det er sort arbejde. Jeg kan ikke få andet,”
fortæller Radu i telefonen.
Radu bor sammen med sin samlever og deres to mindre
børn. Han har det nogenlunde, siger han, men det er
svært at få pengene til at slå til. Ud over problemerne
med at få arbejde, er han også presset af, at han har
mistet sin mor, og hans lille datter er alvorligt syg.
”Det er svært at klare sig. I Rumænien er lønningerne
meget lave, og det var også derfor, jeg rejste. Jeg tænkte, at jeg kunne få en bedre betaling for mit arbejde. Jeg
havde hørt, at man fik en bedre løn i Danmark – ligesom
Tyskland og England.”

”Jeg vil gerne give det råd til alle, at de skal tænke sig
rigtig godt om. Ikke bare én gang, men mange gange. I
Thailand har vi mange muligheder, selvom vi er fattige.
Det gode vejr, folk forstår én, og det er nemt at få mad.
Tingene er ikke så nemme i udlandet. Det er sværere,
end man tror – man kan ikke forestille sig på forhånd,
hvordan det er,” siger May.

For Radu har det været en selvfølge at fortælle familie
og venner om tvangsarbejdet og de øvrige forhold, han
har været udsat for, mens han var i Danmark. Skulle han
høre om andre, der gerne ville rejse, vil han advare dem
og råde dem til at passe godt på og få en kontrakt.

”Hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg ikke være rejst,”
siger hun.

”Jeg kan ikke sige, at jeg har fortrudt… Jeg havde næsten ikke noget valg. Hvis muligheden kom igen, ville
jeg tage den, fordi tingene er så svære her i Rumænien.
Men jeg tror nok, at jeg er blevet klogere. Jeg ville passe
mere på. Jeg ville heller ikke føle mig så alene, men vide,
hvor jeg skulle ringe hen, hvis jeg fik brug for hjælp,”
siger han.

May understreger flere gange, at hun er taknemmelig
for den hjælp og støtte, hun har fået. Alt har været ”superduper”, siger hun gennem tolken.
”Jeg vil gerne sig tak til alle i Danmark, der har hjulpet,
og det er af hele mit hjerte, jeg siger det… Uden dem var
det ikke gået!”

Fortryder du i dag, at du tog afsted?

Radu har valgt at bruge den integrationsydelse, han har
fået fra den danske stat, til at istandsætte sit hus, og
haven er også blevet ordnet. Det er han meget glad og
taknemmelig for kunne lade sig gøre, og derfor synes
han også, at han trods sin vanskelige økonomi, står et
bedre sted i dag, end før han rejste fra Rumænien.
”Men hvis jeg kunne komme på en arbejdsplads i Danmark med ordentlige forhold, så ville jeg tage af sted
igen,” siger han.

“

Ann kommer fra Thailand, som hun tog tilbage til efter at have været
udnyttet til prostitution i flere lande. Det sidste sted, hun opholdt sig,
var i Danmark.
”Min familie havde meget gæld, og jeg havde hørt fra andre, at man kunne tjene penge i
udlandet, og at arbejdet ville være nemt,” fortæller Ann om sin motivation for i sin tid at
forlade Thailand.
I dag har hun etableret sig med en lille butik med genbrugsvarer. Kæresten hjælper hende
med at passe den, men økonomien er lidt stram, fortæller hun og henviser til coronapandemien, som i en periode gjorde det svært at drive forretning.
Når hun tænker tilbage på sin tid både i Danmark og de andre lande, hvor hun har været,
synes hun, at hun har det meget bedre end før, selvom hun fortsat ikke har det helt godt.
Og trods de oplevelser, hun har været ude for, synes hun også, at hun på en måde er bedre stillet nu, end før hun rejste ud. Men det er klart, siger hun også, at det aldrig bliver det
samme som før, hun forlod Thailand.
”Jeg kan forlige mig med det, der er sket, men det har været en hård lektie. Jeg kommer
aldrig til at opsøge det miljø igen,” understreger hun.
Hun forklarer, at hun synes, man skal fortælle andre, der gerne vil emigrere, at selvom de
tjener dårligt i deres hjemland, så har de dog deres familie, og alt er velkendt og fortroligt.
”Man skal tænke sig godt om, hvis man vil rejse til et andet land. Man er på et fremmed
sted, og man kan ikke hjælpe sig selv. Man kan godt tage sig afsted som turist, man skal
passe meget godt på, for ting er ikke altid sådan, som de ser ud til at være. Det kan være,
det er ok til at starte med, men det ender ikke altid med at være på den måde,” siger Ann.
Har du fortalt nogen i Thailand om det, du har været udsat for?
”Kun to søskende. De hjælper mig med at holde på min hemmelighed.”
Hvad har de penge, du har fået fra Danmark, betydet for dig?
”Jeg takker den danske stat og de organisationer, der hjalp mig, mange gange! Af de forskellige lande, jeg har været i, var det Danmark, der behandlede mig bedst. Jeg blev set som et
levende menneske.”

Alle tre interview er foretaget vha. tolk over telefonen.
Interviewpersonerne optræder anonymt af hensyn til deres generelle
situation, ligesom flere detaljer om deres liv er udeladt. Navnene er
opdigtede, men deres identitet er Center mod Menneskehandel bekendt.

Samarbejde og partnerskaber
Tættere samarbejde, deling af informationer på tværs af myndigheder og konkrete fælles myndig
hedsaktioner bidrager til at forebygge og bekæmpe menneskehandel i Danmark.

Ofre for menneskehandel kan findes i forskellige brancher og situationer. Mange forskellige aktører og myndigheder er derfor involveret i forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og i at yde støtte og bistand til
ofrene.
I Danmark er der indgået samarbejde og formaliserede partnerskaber mellem en lang række aktører, som
understøtter indsatserne mod menneskehandel. Myndighedsgruppen til bekæmpelse af tvangsarbejde er et
konkret eksempel på et partnerskab.

Myndigheder arbejder sammen mod
tvangsarbejde
Center mod Menneskehandel faciliterer myndighedsgruppen til bekæmpelse af tvangsarbejde, der blev
etableret i 2012. Formålet er at øge fokus på menneskehandel til tvangsarbejde hos myndigheder, som kan
have første kontakt til potentielle ofre for menneskehandel fx ved kontrolbesøg på arbejdspladser.
Operationelle møder
Arbejdet i myndighedsgruppen har frem til 2020 haft
karakter af at være videndelingsmøder, hvor nyeste
tendenser er blevet drøftet mellem nøglepersoner fra
de forskellige myndigheder. Siden 2021 har gruppen
arbejdet på at blive mere operationel end tidligere. Det
betyder, at når der er en konkret mistanke om menneskehandel på en arbejdsplads, indkaldes der hurtigt
til et virtuelt, operationelt møde med deltagelse af de
myndigheder, der er relevante at inddrage i sagen. Mistanken kan eksempelvis gå på udnyttelse af udenlandske
kokke på en restaurant. Til møderne deltager skiftende
myndigheder afhængigt af sagens karakter.
På møderne drøfter myndighederne informationer og
bekymringer om menneskehandel i en given sag. De
operationelle, virtuelle møder er en hurtig og fleksibel
metode til at vurdere sagen og planlægge, hvordan

myndigheder sammen kan agere over for en mistanke
om menneskehandel, fx gennem en fælles myndighedsaktion.
Deltagerne på de operationelle møder kan være repræsentanter fra den relevante politikreds, Skattestyrelsens menneskehandelsteam, Rigspolitiets Nationale
Efterforskningscenter (i 2022 erstattes det af National
enhed for Særlig Kriminalitet), lokale tilsynsførende fra
Arbejdstilsynet, Styrelsen for International Rekruttering
og Integrations menneskehandels- og social dumping
team og Center mod Menneskehandel. Tilsynsførende
fra Fødevarestyrelsen deltager, hvis sagen omhandler en
fødevarevirksomhed. Anklagemyndigheden sidder med i
videndelingsmøderne.
Løbende udvikling af samarbejdet
I 2021 blev der udarbejdet et notat af myndighedsgruppen, som danner rammerne for de fælles myndighedsaktioner og opstiller en række anbefalinger til gennemførsel af aktionerne. Arbejdet med at samle mange
forskellige myndigheder, som ikke alle arbejder med
menneskehandel til dagligt, kræver et tæt, koordineret
samarbejde og ikke mindst videndeling myndighederne
imellem.
Anbefalingerne i notatet og samarbejdet skal løbende
evalueres og revideres i takt med, at flere erfaringer
indsamles ved kommende aktioner.

På de næste sider bringer vi en case om et
kinesisk ægtepar udnyttet til tvangsarbejde i
Danmark og et interview med Jørgen Olsen fra
Skattestyrelsen om myndighedssamarbejdet.

Årsrapport, Center mod Menneskehandel
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Fælles myndighedsaktion mod eksportvirksomhed
Efter et tip på Center mod Menneskehandels
hotline om bekymring for medarbejdere i en
kinesiskejet eksportvirksomhed, afholdt myndighedsgruppen mod tvangsarbejde i starten af
2021 et møde for at planlægge en fælles myndighedsaktion på virksomheden.
I forbindelse med den fælles myndighedsaktion
fortalte et kinesisk ægtepar om deres situation.

Kinesisk ægtepar udnyttet til tvangsarbejde
Ægteparret Ning og Yen var begge veluddannede,
men kunne ikke finde arbejde i den lille kinesiske
by, de boede i. Yen henvendte sig derfor til et bureau i Kina, som skabte kontakt til en kinesiskejet
eksportvirksomhed i Danmark. De aftalte, at Yen
skulle arbejde fuldtid med it i virksomheden, og
at han ville få en løn på 24.000 kr. efter skat.
Derudover fik han lovning på en bolig i Danmark.
Arbejdsgiveren arrangerede arbejds- og opholdstilladelse, mens Ning og Yen selv betalte flybilletterne til Danmark. I november 2019 kom parret
til Danmark, og arbejdsgiveren indlogerede dem
på et værelse i en toværelses lejlighed. I lejligheden boede også andre kinesere – i perioder var
de syv personer i lejligheden.
Ved ankomsten til Danmark fik Yen besked på,
at han skulle betale et depositum på 50.000
kr. Arbejdsgiveren forklarede, at pengene skulle
bruges til, hvis Yen lavede fejl. Ning og Yen havde
ikke så mange penge, så de forsøgte at låne af
venner og familie. Arbejdsgiveren ville pludselig
have, at Ning også skulle arbejde i virksomheden,
men hun havde hverken kontrakt eller arbejdstilladelse.
Yen skulle ikke arbejde med it, som han var lovet i
kontrakten. I stedet blev han sat til at arbejde på
lageret med at pakke og hente varer. Ning skulle
arbejde med kundeservice. De mødte begge på
arbejde kl. 5 om morgenen og arbejdede i 12-16
timer. De fik ingen ferie og havde kun en enkelt
fridag om måneden.
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Arbejdsgiveren og hans kone skældte ofte ud på
Ning og Yen. De måtte ikke medbringe telefoner
på arbejde. Hvis de gjorde det alligevel, blev der
trukket 1.000 kr. fra deres depositum. De måtte
kun ringe til deres familie i Kina fra arbejdsgiverens
telefon, så han kunne overhøre samtalen. På et
tidspunkt beskyldte arbejdsgiveren Yen for at stjæle
penge og varer fra virksomheden. Samtidig truede
han Yen med, at han ville få problemer med myndighederne.
Yen fik kun halvdelen af den løn, han var blevet
lovet. Arbejdsgiveren indsatte 12.000 kr. på Yens
kinesiske konto, og Ning fik ingen løn. Den officielle
løn på 24.000 kr., som arbejdsgiveren oprindeligt
lovede Yen, blev i stedet indsat på en konto i en
dansk bank. Kontoen var oprettet i Yens navn, men
arbejdsgiveren havde Yens hævekort og NemID, og
han overførte alle pengene til sin egen konto i Kina.
Situationen for Ning og Yen forværredes yderligere, da arbejdsgiveren og hans kone var ved at blive
skilt. En aften trængte arbejdsgiveren og en anden
mand ind i lejligheden, hvor de boede, og Yen blev
beskyldt for at hjælpe arbejdsgiverens hustru i forbindelse med skilsmissen. Ning blev slået voldsomt
af arbejdsgiveren, og Yen blev tvunget til at skrive
under på en opsigelse. Ægteparret blev derefter
smidt ud af boligen.
Da den fælles myndighedsaktion blev gennemført,
var det kinesiske ægtepar ikke længere på adressen.
Politiet fik kort tid efter kontakt med ægteparret,
og Center mod Menneskehandel afholdt samtaler
med dem for at udrede, om de var ofre for menneskehandel.
I juni 2021 blev ægteparret vurderet ofre for menneskehandel. Efter en refleksionsperiode i Danmark,
rejste Ning og Yen hjem til deres datter i Kina. De
modtog forskellige former for støtte til reintegration i deres hjemland, og fagforbundet 3F hjalp dem
med at rejse lønkrav mod virksomheden.
(Anonymiseret case)

Myndighedssamarbejdet er hamrende vigtigt
Jørgen Olsen har arbejdet på menneskehandelsområdet i over ti år og mener, at menneskehandel bl.a. skal
bekæmpes ved tæt myndighedssamarbejde. Det undrer
ham, at nogle myndigheder kan være usikre på, hvad
menneskehandel er, og hvad myndighederne må dele af
viden og erfaringer.
”Hvis vi skal bekæmpe menneskehandel, skal vi forene
vores kræfter og spille hinanden gode. De kriminelle
rykker sig hele tiden, så vi skal også følge med udviklingen,” siger Jørgen Olsen, koordinator i Skattestyrelsens
menneskehandelsteam.
Skatteunddragelse ses ofte i sammenhæng med prostitution og tvangsarbejde, hvorfor disse områder er
kontrolrelevante for Skattestyrelsen. ”Prostitution fylder
meget i mit arbejde, da tvangsarbejde ofte er mindre
synligt og derfor svære at finde og kontrollere. I forbindelse med mit arbejde har jeg altid fokus på at få
videresendt oplysninger til brug for andre myndigheder,”
fortæller Jørgen Olsen.
Kontrolaktioner med fokus på menneskehandel
En af menneskehandelsteamets vigtigste indsatser er at
gennemføre udgående kontroller på adresser, hvor der
kan befinde sig potentielle ofre for menneskehandel og
potentielle bagmænd. Det kan være på fx restauranter, negleklinikker og massageklinikker. ”På kontrollerne
foretager vi interviews, indsamler oplysninger fra regnskaber, aftaler og ansættelseskontrakter og ser på, om
lønudbetalinger og andre økonomiske transaktioner kan
indeholde tegn på skatteunddragelse og menneskehandel,” siger Jørgen Olsen. Desuden undersøger Skattestyrelsen sexannoncer på forskellige websites og både
lovlige og ulovlige erhvervsaktiviteter på adresser, hvor
der udbydes prostitution.
”Udgående kontroller er den bedste måde at skaffe gode
oplysninger på. Her gælder det om at skabe en god relation med de personer, man møder på adresserne. Det
giver dem tryghed og os bedre oplysninger med hjem,”
fortæller Jørgen Olsen. ”Det kan være en svær øvelse,
da der ofte lægges røgslør ud og alt er i orden på overfladen, når vi kommer på besøg. Vi er altid opmærksomme på indikatorer på skatteunddragelse og menneske-

handel, når vi interviewer dem, vi møder på kontrollerne
og ser nærmere på de dokumenter, vi får adgang til. Hvis
vi ikke er ude i marken, får vi ikke mange oplysninger,
og det bliver svært at lave sagerne,” siger Jørgen Olsen.
Efter en aktion samles al information og eventuelle indikatorer på skatteunddragelse og menneskehandel fra
kontrollen. På den baggrund beslutter Skattestyrelsen,
hvilke næste skridt de skal tage. Det vil ofte være at gå
videre med skattekontrollen af bagmændene og andre
med relation til udnyttelsen samt sende oplysninger
videre til brug hos andre myndigheder såsom politiet og
Center mod Menneskehandel.
Samarbejdet skal være tillidsbaseret og operationelt
Myndighedssamarbejdet er hamrende vigtigt i bekæmpelsen af menneskehandel, fortæller Jørgen Olsen, der
også deltager i myndighedsgruppen til bekæmpelse af
tvangsarbejde. ”Opstår der mistanke om menneskehandel i en sag fx i en virksomhed, gælder det om hurtigt at
finde ud af, hvad den konkrete sag kræver af information for at komme videre og samle en kreds af relevante
myndigheder, der kan udveksle oplysninger til gavn for
sagshåndteringen,” fortæller Jørgen Olsen.
Jørgen Olsen appellerer til mere videndeling mellem
myndighederne: ”Vi skal stole på, at myndigheder kan
samarbejde og udveksle informationer og viden. Der er
nogle gange usikkerhed om, hvad man må dele i samarbejdet, men der er faktisk en pligt til at dele oplysninger,
hvis det kan gavne sagsbehandlingen hos den modtagne
myndighed. Så skarphed hos alle myndigheder om hvad
de må, kan og skal dele af informationer jf. lovgivningen
er rigtig vigtig.”
Forud for deltagelse i fælles myndighedsaktioner videregiver Skattestyrelsens menneskehandelsteam de
oplysninger, de har, som er relevante for andre myndigheders videre sagsbehandling. Teamet samarbejder hovedsageligt med politiet, Center mod Menneskehandel,
Styrelsen for International Rekruttering og Integration,
Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen.
For at sikre, at der sker den nødvendige videndeling og
for at understøtte hinandens arbejde, skal der være et
tillidsfuldt samarbejde myndighederne imellem. Jørgen

Olsen påpeger, at samarbejdet skal være operationelt
og ske på et så tidligt stadie som muligt – lige så snart
der kan være tegn på menneskehandel i en sag. ”Det kan
godt være, at der alligevel ikke var tale om menneskehandel, men mennesker kan være udnyttet på anden vis,
eller sagen kan måske have interesse for andre myndigheder,” siger Jørgen Olsen.
Skatteoplysninger kan afsløre bagmænd
Menneskehandelsteamets oplysninger om fx ejerforhold, skatteforhold og regnskaber, herunder indtjening,
kan anvendes som beviser i menneskehandelssager hos
politiet. Skattestyrelsen ser ofte at udnyttelse af mennesker og skatteunddragelse hænger sammen. Skattestyrelsen går derfor kontrolmæssigt efter bagmændene.
”Tanken er, at hvis bagmændene får en skattesag og
eventuel efterfølgende skattestraffesag på halsen, så
bliver det mindre interessant at snyde i skat og udnytte
andre,” siger Jørgen Olsen.
Benhård prioritering er nødvendig
Skattestyrelsen har mange kontrolopgaver, så alle aktiviteter skal prioriteres. Derfor er det nødvendigt med en
benhård prioritering af sagerne. Det gør det tværfaglige
myndighedssamarbejde endnu vigtigere, når sager om
potentiel menneskehandel kræver nærmere undersøgelser og eventuel kontrol. ”Samarbejdet og de forskellige
bidrag og vinkler på sagerne er ofte altafgørende. Alle
bør bidrage, dele viden og være velforberedte, så vi ikke
spilder hinandens tid og ressourcer. Det er vigtigt, at vi
respekterer hinanden og spiller hinanden gode, hvis det
skal lykkes,” siger Jørgen Olsen.

Efterforskning og retsforfølgning
Det er vanskeligt at retsforfølge bagmænd for menneskehandel. Derfor vil den nye handlingsplan
styrke retsforfølgning af bagmænd. Østjyllands Politi peger på proaktive tiltag som en af flere veje til
at styrke efterforskningen af bagmænd.

Tal fra Rigsadvokaten viser, at antal sigtelser, tiltaler og
domme i 2021 ligger omtrent på samme niveau som i
2020. I 2021 er der rejst otte sigtelser og tre tiltaler,
hvilket er en enkelt sigtelse mere end i 2020.
Der er ingen domsfældelser for menneskehandel i
2021. Den seneste domsfældelse var i 2018, hvor
Østre Landsret idømte en person syv års fængsel for
blandt andet menneskehandel. Personen var en af flere
bagmænd fra et større sagskompleks fra 2016 kaldet
Hvepsebosagen. I Hvepsebosagen blev en gruppe rumænske mænd udnyttet til forskellige former for strafbare handlinger i Danmark.
Antal personer, som er sigtet, tiltalt og dømt for
menneskehandel (straffelov § 262 a), fordelt på år
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I flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens
økonomi 2021-2023 er det aftalt, at der skal etableres
en ny national efterforskningsenhed, der bl.a. skal støtte
de lokale politikredse i deres indsatser mod menneskehandel.

Forbud mod menneskeudnyttelse
Gennem de seneste år er der observeret flere grupper
af sårbare udenlandske arbejdstagere, som er blevet
groft udnyttet, men ikke falder ind under kategorien
menneskehandel. Regeringen har fremsat et lovforslag
om et forbud mod menneskeudnyttelse i straffeloven,
som skal beskytte sårbare arbejdstagere ved selvstændigt at kriminalisere udnyttelse til arbejde under åbenlyst urimelige forhold. Lovforslaget L111 om ændring af
straffeloven ’Styrket indsats mod menneskeudnyttelse’
blev fremsat i januar 2022. Lovforslaget lægger op til,
at der efter straffelovens § 262 a indsættes § 262 b:
»For menneskeudnyttelse straffes med fængsel indtil
6 år den, som ved udnyttelse af en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder,
manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold rekrutterer, transporterer, overfører, huser
eller efterfølgende modtager den pågældende til arbejde
under åbenlyst urimelige forhold.«

Kilde: Rigsadvokaten (i)

Øget fokus på retsforfølgning
I Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel
2022-2025 og flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 er der fokus på at
styrke indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel og
retsforfølgning af bagmænd.

26

Menneskehandel i Danmark 2021

Herved skal indføres en ny selvstændig bestemmelse
i straffeloven, der kriminaliserer udnyttelse af andre til
tvangsarbejde og arbejde under åbenlyst urimelige vilkår. Strafferammen er fængsel indtil 6 år.
Lovforslaget L111 kan læses på
www.retsinformation.dk

Det er i dag vanskeligt at retsforfølge
bagmænd bag menneskehandel. Det
gør sig særligt gældende i forhold til menneskehandel til tvangsarbejde, hvor der endnu ikke
er faldet dom i en sag efter straffelovens § 262
a om menneskehandel. Det hænger sammen
med, at sagerne er af høj kompleksitet og kræver mange ressourcer at efterforske. Samtidig
kan det efter de gældende regler være svært
at løfte bevisbyrden for, at der reelt har været
tale om menneskehandel. Retspraksis viser, at
det kan være en særlig udfordring at bevise det
tvangselement, der er en forudsætning for, at
der kan ske domfældelse for menneskehandel
til tvangsarbejde. I nogle sager er gerningsmændene i stedet blevet dømt for åger (ii) af
særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens §
282, jf. § 286, stk. 1.
Kilde: Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 20222025

Styrke viden i politiet og
retsvæsenet

Retningslinjer om samarbejde og
skånsom behandling af ofre

Som et led i Center mod Menneskehandels formidlingsarbejde har centret i 2021
bl.a. holdt oplæg på et netværksmøde for
anklagere i afdelingen for personfarlig kriminalitet. Netværksmøderne er en del af et
internt uddannelses- og informationsmøde i
anklagemyndigheden. Derudover har Center
mod Menneskehandel bl.a. undervist ved
Domstolsakademiet sammen med Udlændingestyrelsen, holdt oplæg for Østjyllands
Politi og undervist flere gange på politiskolerne i Brøndbyøster og Vejle sammen med
Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Rigsadvokaten har fastsat retningslinjer for
samarbejdet mellem politi og anklagemyndighed, herunder bl.a. om hvornår relevante samarbejdspartnere som Center mod
Menneskehandel og Udlændingestyrelsen
bør inddrages i sager relateret til menneskehandel, om identifikation og afhøring af ofre
samt om sikring af beviser og bevisførelse.
Et andet centralt element i retningslinjerne
er, at ofre for menneskehandel skal behandles skånsomt, og at der som udgangspunkt
skal meddeles tiltalefrafald i medfør af
retsplejelovens § 722, stk. 2, hvis det kan
lægges til grund, at den sigtede har været
udsat for menneskehandel, at det påsigtede
forhold relaterer sig til menneskehandlen, og
at det påsigtede forhold ikke kan karakteriseres som grov kriminalitet.
Det fremgår desuden af retningslinjerne, at
ofre og mulige ofre for menneskehandel så
vidt muligt ikke bør frihedsberøves.
Kilde: Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025

Proaktivt politi er alfa og omega
Grænse- og udlændingesektionen i Østjyllands Politi
lægger stor vægt på at være proaktive ’i marken’ og
udføre kontroller i miljøer, hvor der kan forekomme
menneskehandel. Det kan være i lufthavne, på massageklinikker, byggepladser og restauranter. En række af
kontrollerne sker i samarbejde med andre myndigheder,
herunder Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen.
”Der er stadigvæk borgere og politi, som ikke ved nok
om menneskehandel. Det vil vi gerne ændre på. Det er
en del af vores arbejde,” siger Ahmad Majeed, Politikommissær i Grænse- og udlændingesektionen i Østjyllands Politi.
Opmærksomhed på menneskehandel
Politisektionens opgave er som udgangspunkt at kontrollere, om der på en arbejdsplads opholder sig personer, som arbejder eller opholder sig ulovligt i Danmark.
Nogle af arbejderne kan også være udsat for menneskehandel. Grænse- og udlændingesektionen ser derfor
efter tegn og signaler på udnyttelse og menneskehandel
i mødet med udenlandske borgere. ”Vi er for eksempel
opmærksomme på, om en udlænding ikke ser ud til at
have det godt, om personen har sine rejsedokumenter
og ejendele, har falsk arbejdstilladelse og bor samme
sted, som personen arbejder. Vi er også opmærksomme
på, om personen kan tale frit med os, eller om der står
en og holder øje,” fortæller Ahmad Majeed. ”Hvis vi får
mistanke om menneskehandel, kontakter vi Center mod
Menneskehandel. De kan tale med personen og udrede,
om der er tale om menneskehandel.”
Viden og sager om mulig menneskehandel sender
Grænse- og udlændingesektionen også videre til Efterforskningsenheden i Østjyllands Politi. Et godt samarbejde internt i politiet med eksempelvis anklagemyndighed
og efterforskningsenheder er en vigtig forudsætning for
at kunne løfte sager mod bagmænd.
Skånsom behandling af mulige ofre
Historierne og vidnesbyrdene fra ofre for menneskehandel er også afgørende for succesfuld efterforskning
og retsforfølgelse af bagmænd. Ofrene skal hjælpes, og
samtidig kan de være nøglen til efterforskningen – de
er vidner med uvurderlig viden om kriminelle bagmænd.

Mulige ofre for menneskehandel skal derfor behandles
skånsomt og ordentligt. Politiet må ikke kun have fokus
på eventuelle kriminelle handlinger, som personen kan
have begået, hvis de er blevet udnyttet, fx hvis de har
arbejdet ulovligt eller opholdt sig ulovligt i Danmark, påpeger Ahmad Majeed. Tillid er vigtigt i mødet med mulige ofre, og involvering af Center mod Menneskehandel
kan hjælpe til, at ofrene oplever, at det ikke er farligt at
tale med politiet eller andre myndigheder.
Styrke viden om menneskehandel i politiet
Det proaktive og udgående arbejde kan være med til at
give praksiserfaringer og en større viden om menneskehandel. Derudover underviser Grænse- og udlændingesektionen og afholder temadage om menneskehandel internt i politiet. De har undervist vagtcentralen,
beredskabsafdelingen og andre afdelinger, som har
direkte borgerkontakt. Både det udgående arbejde og
formidling af viden i politiet har til formål, at politiet på
tværs af afdelinger skal kunne opspore og efterforske
menneskehandel, og at antallet af sigtelser og domme
af bagmænd øges.
Mere viden om menneskehandel hos borgerne
Det er vigtigt at blive ved med at sprede budskabet
om, at menneskehandel eksisterer i Danmark. Ahmad
Majeed ønsker, at borgere generelt bliver mere opmærksomme på menneskehandel. På samme måde
som de fleste borgere er opmærksomme og reagerer
på eksempelvis indbrud og salg af narkotika. ”Vi skal
møde og oplyse borgerne. Når der har været kontroller
på massageklinikker eller andre steder, hvor der kan
være tale om menneskehandel, så offentliggør vi det
ved en pressemeddelelse. Målet er at øge kendskabet
til menneskehandel og politiets arbejde. Det kan føre til
flere informationer om menneskehandel, der kan føre til
flere sager. Flere sager kan igen være med til at øge opmærksomheden i det offentlige rum og ikke mindst internt i politiet. Mange mennesker er overrasket over, at
menneskehandel foregår i dag i Danmark. Det vil vi gerne være med til at ændre på og være med til forebygge
og bekæmpe menneskehandel,” siger Ahmad Majeed.

Menneskehandel i medierne
Mediernes fokus på menneskehandel varierer fra år til år. I 2021 har
der bl.a. været fokus på udfordringer ved retsforfølgelse af bagmænd
bag menneskehandel og ny lovændring, der skal gøre det lettere at
dømme bagmænd. De udvalgte uddrag af artikler viser spændvidden i
mediernes fokus på menneskehandel i 2021.
Center mod Menneskehandel stiller sin viden til rådighed for medierne
i både interview og researchfasen. Centret kan fx bidrage med stati
stik, viden om tendenser og generel viden om ofrenes situation, men
Center mod Menneskehandel udtaler sig ikke om konkrete sager af
hensyn til offerets anonymitet.
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Kilde: www.tv2ostjyllan
Dato: 20. august 2021

102 ofre for
menneskehandel
til tvangsarbejde
– 0 dømte
bagmænd
I en række europæiske
lande bliver bagmænd dømt
for menneskehandel til
tvangsarbejde. Men ikke
i Danmark. International
undersøgelse og ekspert
kritiserer Danmarks indsats på
området, der er på niveau med
lande som Nepal, Madagaskar og
Liberia.
I januar blev en dansk skibsreder
frifundet for menneskehandel…
… Dermed er antallet af bagmænd
dømt for menneskehandel
til tvangsarbejde i Danmark
fortsat nul – selvom Center mod
Menneskehandel har konkluderet,
at i alt 102 personer har været
ofre for menneskehandel til
tvangsarbejde i perioden fra 2009 til
og med 2019.
Ekspert i menneskehandel til
tvangsarbejde, Anders Lisborg,
mener, at myndighederne er
ude af trit, når Center mod
Menneskehandel konkluderer noget,
og domstolene noget helt andet.
Kilde: www.fagbladet3f.dk
Dato: 16. februar 2021

Polske kvinder rekrut
teres i
stor stil til danske bo
rdeller
På jobbørser i Polen søg
er mulige bagmænd eft
er
prostituerede til jobs
i Danmark
“Drømmer du om at tjen
e store penge? Hos mig
kan du tjene
dem på ingen tid. Jeg tilb
yder et job i København
, hvor der bor
mange velhavende klie
nter.”

På polske erotiksider
dukker jobopslag som
denne jævnligt
op, hvor mulige bagmæ
nd forsøger at rekrutter
e polske
kvinder, der vil arbejd
e som prostituerede run
dt omkring i
Danmark.
Det viser en kortlægni
ng af 150 polske jobops
lag, som er
lavet af P1 Dokumentar
til podcasten ’Det Bræ
ndte Bordel’.
Men det er ikke lovligt
at rekruttere andre til
at sælge sex,
siger en ekspert.
- Den form for reklam
ering, den er kriminel
, siger Sten
Schaumburg-Müller,
som er juraprofessor
på Syddansk
Universitet.
Kilde: www.dr.dk
Dato: 16. marts 2021
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3F jubler over ny afta
le: Markant
styrkelse af indsats m
od
menneskehandel i Dan
mark
Kampen mod udnytte
lse af udenlandske arb
ejdstagere på
det danske arbejdsmark
ed bliver styrket, når
Center Mod
Menneskehandel bliver
en aktiv del af politiet,
Skats og
Arbejdstilsynets kontr
oller mod social dump
ing. Et stort
skridt i den rigtige ret
ning, siger 3F.
Ofte ender de udenlands
ke ansatte som lus im
ellem lovens negle.
Mens der er klare krav,
som de udenlandske arb
ejdstagere skal
overholde for at arbejd
e i Danmark, så er hjæ
lpen til dem, hvis de
bliver udnyttet og und
erbetalt af deres danske
chefer, ofte sværere
at sætte på formel.
Men det vil et flertal i
Folketinget nu gøre nog
et ved. I de næste fire
år afsættes over 118 mi
llioner kroner til at sty
rke indsatsen mod
menneskehandel og tva
ngsarbejde.
Og det glæder vikariere
nde beskæftigelsesmini
ster Mattias Tesfaye.
- Menneskehandel er
en grov forbrydelse og
krænkelse af den
enkelte. Derfor er jeg
rigtig glad for, at det er
lykkedes at indgå en
bred aftale, som styrke
r myndighedssamarb
ejdet. Det vil øge vores
muligheder for at finde
og hjælpe ofre for me
nneskehandel, siger
han.
Kilde: www.fagbladet3
f.dk
Dato: 26. november 202
1

Eksperter: Ny lov om
menneskeudnyttelse kan få flere
bagmænd dømt
Flere bagmænd kan i fremtiden blive dømt i sager om grov
udnyttelse
af arbejdstagere, mener flere eksperter på baggrund af et nyt
lovforslag
En ny lov om “menneskeudnyttelse” kan være det, der får
de første
bagmænd dømt for grov udnyttelse af arbejdstagere i Danmar
k.
- Menneskehandelsparagraffen bærer præg af, at den er opbygg
et med
udgangspunkt i en noget gammeldags forestilling om slaveri,
hvor
mennesker blev “indfanget og solgt”. Den tankegang passer
ikke helt til
de sager, vi ser i virkeligheden, siger juraprofessor Trine Baumba
ch fra
Københavns Universitet.
- … den ny bestemmelse kommer til at adressere de sager,
hvor domstolene
ikke kan lægge til grund som bevist, at der er tale om mennes
kehandel,
men hvor man stadig finder, at forholdet burde være strafbar
t, siger Trine
Baumbach.
Kilde: www.fagbladet3f.dk
Dato: 10. december 2021

Indsatser i 2022
Med årsrapporten har Center mod Menneskehandel set
tilbage på det forgangne år og samlet op på ny viden,
tal og tendenser om menneskehandel. I 2022 vil Center
mod Menneskehandel prioritere fire indsatsområder,
der bl.a. tager afsæt i viden fra 2021, ny handlingsplan
på området og den alvorlige og presserende situation i
Ukraine.
Udvalgte indsatser i 2022:

•Sårbare mennesker er i risiko for at blive ofre for

menneskehandel, når krig og konflikt sender dem
på flugt. Det gælder også i Ukraine, hvor millioner
af ukrainere er fordrevet fra deres hjem. Mange er
ankommet til lande i EU, heriblandt også til Danmark.
Center mod Menneskehandel vil række ud til nytilkomne ukrainere med råd og vejledning om, hvordan
de kan undgå at blive udnyttet af bagmænd. Center
mod Menneskehandel rækker også ud til relevante
fagpersoner, så de er opmærksomme på tegn og
signaler på menneskehandel og sikrer, at ukrainske
ofre for menneskehandel identificeres og får hjælp og
støtte.

•I 2022 tager Center mod Menneskehandel hul på at

implementere den nye handlingsplan til bekæmpelse
af menneskehandel 2022-2025 i tæt samarbejde
med andre aktører i indsatsen mod menneskehandel i
Danmark. Center mod Menneskehandel vil bl.a. drøfte
nye snitflader og ansvarsfordeling med NGO’er på
området og styrke samarbejdet med de andre myndigheder.
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•Center mod Menneskehandel vil udvikle og styrke

myndighedsindsatsen med udgangspunkt i den nye
handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.
Det indebærer bl.a., at Center mod Menneskehandel
skal identificere ofre for menneskehandel i hele Danmark og bidrage til at etablere et klarere grundlag for
at deltage i fælles myndighedsaktioner. Den styrkede
myndighedsindsats giver anledning til at se på Center
mod Menneskehandels egen rolle som myndighed, de
regler og procedurer, der ligger til grund for myndighedssamarbejdet og faglig metodeudvikling.

•Et af Center mod Menneskehandels ansvarsområ-

der er at indsamle og udbrede viden og statistik på
menneskehandelsområdet. Styrket datagrundlag og
systematisk dokumentation er udvalgt som særlige fokuspunkter i 2022. Det skal danne et stærkt
grundlag for at vide, hvad der virker, og omsætte
denne viden til praksis i bekæmpelsen af menneskehandel i Danmark på tværs af myndigheder og
NGO’er.

Noter
i

Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal
fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed,
da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det
skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke
er endelig. Således vil der kunne ske ændringer
afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistreringer. Data er opdateret den
15. januar 2022. Tallene er opgjort efter seneste
afgørelse, hvortil afgørelsen kan være anket i mellemtiden. Derfor er afgørelserne ikke nødvendigvis
endelige. Sigtelser, tiltaler og afgørelser er opgjort
efter antal forhold. Det vil sige, hvor mange personer pr. journalnummer, der er blevet sigtet, tiltalt
og afgjort.

ii

Åger: § 282 For åger straffes den, som udnytter
en anden persons betydelige økonomiske eller
personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et
aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der
står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller
som der ikke skal ydes vederlag for.
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