TEGN PÅ MENNESKEHANDEL
GUIDE TIL FAGFOLK

– Sådan genkender du tegn på menneskehandel

SÅDAN OPDAGER DU MENNESKEHANDEL

For at kunne opdage potentielle ofre for menneskehandel skal du være opmærksom på
disse 17 tegn. Ved sammenfald af flere tegn er der risiko for, at personen er offer for menneskehandel. I så fald kan du yde en vigtig hjælp ved at henvise til de rette myndigheder.
ADFÆRD OG ATTITUDE

1 Virker tilbageholdende og nervøs
2 Er afvisende overfor hjælp
3 Udviser tegn på dårlig mental og fysisk sundhed – f.eks. tegn på fysisk og/eller
seksuelt misbrug
4 Bliver overvåget eller fulgt tæt af andre personer
5 Har svært ved at gøre sig forståelig på dansk eller engelsk
6 Har få eller ingen personlige ejendele
7 Er under 18 år og færdes i prostitutions- eller kriminelle miljøer
ARBEJDS- OG LEVEVILKÅR

8 Bor og arbejder det samme sted og under usle forhold
9 Skylder mange penge for rejsen til Danmark, rejsedokumenter, ophold m.m.
10 Betaler en stor andel eller hele indtægten til andre personer eller får slet ingen
betaling
11 Er udsat for pres, vold og/eller trusler. I nogle tilfælde trues også familiemedlemmer
12 Har ikke været klar over de betingelser, som han/hun skulle arbejde under eller
vidste ikke, hvad han/hun skulle lave
13 Har urimeligt lange og mange arbejdsdage
14 Lader en anden person tale på hans eller hendes vegne (en tredjepart kan insistere på at være til stede og/eller oversætte)
15 Andre tilbageholder personens identitetspapirer, eller personen har fået falsk
pas og rejsedokumenter
16 Har begrænset eller intet kendskab til, hvor han/hun er og er usikker på formålet
med ophold/arbejde
17 Har ingen eller begrænset adgang til lægehjælp
Ovenstående liste er eksempler på tegn på menneskehandel. Du kan finde flere detaljer på
Center mod Menneskehandels hjemmeside, cmm.dk.

HVAD KAN DU GØRE?

Ved mistanke om menneskehandel ring til Center mod Menneskehandels hotline:
+45 70 20 25 50
Center mod Menneskehandel kan rådgive og vejlede, og du kan ringe anonymt.
Hverdage 8.30-16.00
Weekend og helligdage 9.00-15.00.
Uden for åbningstiden kan du lægge en besked på telefonsvareren.
Du kan også kontakte politiets døgnbemandede hotline på telefon:
+45 45 15 09 90
eller lave en anmeldelse på www.politi.dk/da/hjaelppolitiet/rufferi−kvindeh/
Ofre for menneskehandel kan have brug for øjeblikkelig hjælp.
Det er derfor vigtigt, at du ringer, hvis du mistænker, at en person er offer for menneskehandel. For mere information: tell-your-story.info

HVILKE MULIGHEDER HAR OFRENE I DANMARK?

Personer, der er ofre for menneskehandel, får tilbud om indkvartering, som omfatter kost
og logi, og beskyttelse på en hemmelig adresse om nødvendigt. Afhængig af den enkeltes
behov bliver ofre tilbudt bl.a. sundhedstilbud, socialfaglig-psykologisk og juridisk rådgivning. Ofre for menneskehandel tilbydes en forberedt hjemsendelse og kan i den forbindelse
blandt andet få tilbudt opkvalificerende kurser og hjælp til at etablere sig i hjemlandet. Hvis
en sag om menneskehandel skal for retten, har ofre som udgangspunkt ret til gratis advokatbistand samt mulighed for opholdstilladelse under straffesagens forløb.
Hvis du er i kontakt med et potentielt offer for menneskehandel, bør du altid henvise til eller
kontakte Center mod Menneskehandel eller andre myndigheder på området, så vedkommende kan få den rette rådgivning og hjælp.
SUNDHEDSTILBUD

Ofre for menneskehandel har desuden adgang til en række sundhedstilbud fx sundhedsrådgivning, undersøgelser og behandlinger. Der er forskellige klinikker og mobile tilbud, hvor ofre
kan henvende sig og få gratis og anonym lægehjælp:
Mødestedet /Counselling Centre for Foreign Women
+45 33 91 48 10.
Colbjørnsensgade 12., kld. i København.
Åbent mandag 19:30-20.30 for almindelig læge
Mandag og onsdag kl. 16.00-18.00 for gynækolog
Tirsdag kl. 18.00-20.00 for test af seksuelt overførte sygdomme.
AmiAmi Sundhedsklinik
+45 21 69 29 88. Sjællandsgade 98 B i Fredericia.
Åbent tirsdag kl. 17.00-19.00.
AmiAmis mobile sundhedstilbud i Sydjylland og på Fyn
+45 21 69 29 97
Center mod Menneskehandels mobile sundhedstilbud i Midtjylland og Nordjylland
Midtjylland: +45 50 81 09 34 / Nordjylland: +45 41 74 00 56
Udokumenterede migranter, der ikke er vurderet som ofre for menneskehandel, kan få sundhedstilbud ved:

Sundhedsklinikken for udokumenterede Migranter ved Røde Kors
Klinikker i både Aarhus og København.
Få oplyst klinikkernes adresser: +45 31 71 61 64.
Aarhus mandag og torsdag kl. 17.00-20.00
København mandag, onsdag og torsdag kl. 17.00-20.00.

HVAD ER MENNESKEHANDEL?

Der er tale om menneskehandel, når en eller flere personer rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person via tvang, trusler, frihedsberøvelse, udnyttelse af en vildfarelse (bedrag) eller anden utilbørlig fremgangsmåde.
Når man taler om menneskehandel, er der ofte fokus på handel med kvinder til seksuel
udnyttelse, men menneskehandel kan optræde i mange former. Mænd, kvinder og børn kan
blive udnyttet til f.eks. prostitution, tvangsarbejde, slaverilignende forhold, tiggeri, strafbare
handlinger eller fjernelse af organer.
Ofre for menneskehandel er ofte under fysisk eller psykisk tvang, og det kan være meget
svært for dem at slippe fri af udnyttelsen. Typisk får ofrene enten urimeligt lav eller ingen
løn for deres arbejde, og de er ofte pålagt stor gæld, som de skal betale af på.
Ofte får bagmanden alle de penge, ofret tjener.

HVEM ER OFRE FOR MENNESKEHANDEL?

Ofre for menneskehandel kan være både mænd og kvinder, voksne som børn. De kan have
forskellige nationaliteter og kan arbejde indenfor mange forskellige brancher. Størstedelen
af de personer, som er vurderet som ofre for menneskehandel af de danske myndigheder,
har været kvinder handlet til prostitution, men også mænd, kvinder og børn er blevet vurderet som ofre for menneskehandel til blandt andet tvangsarbejde og kriminalitet. Fælles
for ofrene er, at de ofte er fattige og befinder sig i en sårbar position. De bliver truet, tvunget
eller lokket med falske forhåbninger om et bedre liv og muligheden for at forsørge sig selv
og deres familie.

HVEM ER BAGMÆNDENE?

Selvom man ofte benytter ordet bagmand, kan der også være tale om en kvinde. De kan
have mange forskellige etniciteter, og kan have samme nationalitet som offeret. I flere tilfælde kender offer og bagmand hinanden i forvejen. Det kan f.eks. være en nær relation, et
familiemedlem, en bekendt eller en fremmed. Særligt ved mindreårige ofre, skal man være
opmærksom på, at bagmanden kan være en forælder, nær slægtning eller barnets værge.

VED MISTANKE
OM MENNESKEHANDEL
HOTLINE: 7020 2550 / TELL-YOUR-STORY.INFO

