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1. Indledning

Ø Menneskehandel, som på internationalt plan er defineret som rekruttering, transport, 

overførsel af og husly til en person eller modtagelse af en person under anvendelse af 

trusler, magt, tvang, bortførelse, svig eller bedrag med udnyttelse af denne til 

formål1,er i vækst globalt set, anført af stigningen i handel med kvinder og børn med 

henblik på seksuel udnyttelse. 

Ø Som det fremgår af Bruxelles-erklæringen om forebyggelse og bekæmpelse af 

menneskehandel2
, og som det udtrykkeligt er gentaget i Europarådets konvention om 

bekæmpelse af menneskehandel3, skal vigtigheden af princippet om ligestilling 

mellem mænd og kvinder og børneaspektet understreges som et afgørende element 

inden for rammerne af menneskerettighederne i kampen mod menneskehandel.

2. Den seneste udvikling

Ø Rapporten om verdens befolkning fra FN's Befolkningsfond, som blev offentliggjort i 

2003, anslår, at antallet af kvinder og børn, som hvert år gøres til genstand for handel 

med henblik på prostitution og slavearbejde, varierer fra 700.000 til 4 millioner4
. Den 

store pulje af potentielle ofre ud af en bred kategori af ulovlige indvandrere viser, at 

det kan betale sig at handle med mennesker, da omkring 50 % af de 175 millioner 

indvandrere på globalt plan i henhold til IOM5 er kvinder. Endvidere er 

handelsnetværkene på det sidste blevet mere og mere fleksible. Deres decentraliserede 

  
1 The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United 
Nations Convention Against Transnational Organised Crime (United Nations, 2000).

2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom 
and Security, 2004).
3 Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (adopted by the Committee of 
Ministers on 3 May 2005).
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org).
5 International Organisation for Migration.
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opbygning gør det muligt at reagere hurtigt på lovhåndhævelsesmæssige 

foranstaltninger og mulige konkurrenter1. 

Ø Der er en klar mangel på pålidelige og nøjagtige oplysninger vedrørende antallet af 

børn og kvinder, som er genstand for menneskehandel i Europa. Følgende kan dog 

fastslås:

Ø Menneskehandel er blevet et vigtigt marked for organiseret kriminalitet i mange 

lande, f.eks. Albanien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Finland, Tyskland, 

Italien, Letland, Litauen, Moldova, Norge, Rumænien, Slovakiet, Schweiz, Den 

Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet og Ukraine2.

Ø De lande, hvor flest ofre kommer fra, er Moldova, Rumænien, Ukraine, Den 

Russiske Føderation, Bulgarien og Litauen. Andre dele af verden, som leverer ofre 

for menneskehandel, er Sydøstasien, de afrikanske lande vest og syd for Sahara og 

Latinamerika, dvs. sædvanligvis lande, der lider af flere økonomiske handicap end 

Vesten3
.

Ø Børn udgør en betydelig andel af ofrene. De lande, hvorfra der rekrutteres flest 

ofre, er Moldavien, Rumænien, Ukraine, Nigeria, Sierra Leone, Kina, Afghanistan 

og Sri Lanka4. Der bør især fokuseres på, at et stigende antal drenge er ofre for 

handel med børn. 

Ø Menneskehandel finder sted under forskellige former som f.eks. tvangsarbejde, 

husslaveri, tiggeri, udnyttelse af uorganiseret arbejdskraft og salg af organer5. 

  
1 Who is the Next Victim? Vulnerability of Young Romanian Women to Trafficking in Human Beings. (IOM, 
2003, p.61).
2 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23).
3 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org).
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org).
5 EU- Enlargement, Migration and Trafficking in Women: The Case of South Eastern Europe. (Hamburg 
Institute of International Economics, 2004, p.3).
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Størstedelen af den nuværende handel med kvinder og børn sker imidlertid med 

henblik på seksuel udnyttelse1 . 

Ø Virtuel sex er et andet voksende marked for menneskehandel, da de nye 

teknologier gør det lettere at udnytte kvinder og børn seksuelt2.

3. EU's retlige rammer

Ø I 2002 vedtog EU's Ministerråd en rammeafgørelse om bekæmpelse af 

menneskehandel3 på grundlag af FN's definitioner. I 2004 blev Rådets rammeafgørelse 

om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi vedtaget på grundlag 

af FN's konvention om børns rettigheder, som blev efterfulgt af Rådets direktiv om 

udstedelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til ofre for organiseret ulovlig 

indvandring eller menneskehandel, der samarbejder med de kompetente 

myndigheder4. Fristen for medlemsstaternes gennemførelse af Rådets rammeafgørelse 

om bekæmpelse af menneskehandel er udløbet, og evalueringsproceduren er 

påbegyndt5. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber agter at fremlægge en 

meddelelse herom i slutningen af sommeren 2005, hvor der også tages højde for 

resultaterne af Ekspertgruppens rapport om menneskehandel.

Ø EU har udviklet finansielle programmer (AGIS, Daphne II, CARDS), som udgør 

vigtige redskaber med henblik på at udvikle, styrke og evaluere politikker, praksis og 

samarbejde såvel inden som uden for EU i bekæmpelsen af menneskehandel.

4. Forebyggelse

  
1 Trafficking in Women and Children in Europe. (The European Institute for Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations, 2003).
2 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23).
3 (2002/629/JHA) Council Framework Decision OJ L 203 1/8/2002.
4 Council Directive 2004/81/EC OJ L 261 6/8/2004.
5 European Commission staff working paper Annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal residents 
(SEC(2004) 1349, 25.10.2004). 
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4.1. Dataindsamling

Ø Det nuværende omfang af handel med kvinder og børn i Europa er baseret på grove 

overslag, og i størstedelen af tilfældene er der ingen klare oplysninger om, hvordan de 

er beregnet. Dataindsamling, situationsvurderinger og udveksling af oplysninger bør 

være obligatoriske forudsætninger for udvikling af vellykkede, forebyggende 

politikker. 

Ø Det anbefales, at der indføres nationale kontaktpunkter med den særlige opgave at 

indsamle data om handel med kvinder og børn, som er sårbare over for seksuel 

udnyttelse, under anvendelse af en ensartet fremgangsmåde og fælles variabler. 

Ø Der bør udføres særlig forskning set ud fra et køns- og børnemæssigt perspektiv for at 

udforske, hvor sårbare børn og kvinder er over for handel. 

Ø Som anført i Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel bør der 

udvikles en særlig overvågningsmekanisme på EU-plan, som kan sammenkøre de 

indsamlede oplysninger og overvåge og evaluere forholdet mellem lovene mod ulovlig 

handel, politikkerne og interventionerne og deres reelle indflydelse. 

4.2. Grundlæggende årsager: langsigtede strategier til fremme af økonomisk og social 

udvikling såvel inden som uden for EU 

Ø At tage fat om de grundlæggende årsager på langt sigt vil sige at bekæmpe 

arbejdsløshed, fattigdom, forskelsbehandling af kønnene og korruption. Lovgivningen 

og politikkerne om ligestilling mellem kønnene skal beskytte og styrke kvinders og 

børns retlige og sociale stilling i samfundet1. 

  
1 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings. (2004).
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Ø Mere end 68 millioner, eller 15 % af EU's befolkning, lever på fattigdomsgrænsen1. 

Feminiseringen af fattigdommen bør betragtes som det væsentligste spørgsmål i de 

lande, der bekæmper menneskehandel. Større indflydelse til kvinder, fuld deltagelse 

på arbejdsmarkedet og fuld anvendelse af uddannelsesmæssige faciliteter skal især 

fremmes.

Ø De internationale udviklingspolitikker nedbringer måske ikke altid fattigdommen, men 

de bidrager til en yderligere marginalisering af sårbare grupper2. Det er nødvendigt, at 

Det Europæiske Fællesskab i højere grad forpligter sig til at integrere kønsaspektet3. 

Det samme bør gælde for internationale organisationer som f.eks. Verdensbanken. 

Dens program for nedbringelse af fattigdom skal først og fremmest tage sigte på 

fattigdom blandt kvinder. 

4.2.1. Udviklingssamarbejde

Ø Et antal af Europarådets medlemslande har kun et middelhøjt menneskeligt 

udviklingsniveau4. Politisk dialog og tværnationale og bilaterale aftaler om 

bekæmpelse af menneskehandel mellem landene bør styrkes5. 

Ø Med FN's årtusindudviklingsmål om udvikling af globalt partnerskab for udvikling in 

mente skal programmer mod menneskehandel gøres til en integreret del af 

udviklingspolitikkerne gennem udveksling af viden, efterretningsoplysninger, særlig 

ekspertise og finansiel støtte til lande såvel inden som uden for EU. 

4.3. Oplysningskampagner

  
1 European Commission, DG Employment and Social Affairs.
2 COM(2000)212 final, Brussels, 26.4.2000 quoted from Giancarlo Vilella, "The EU approach to poverty: a 
Review", in CROP newsletter, Vol. 10, No. 3, September 2003, p.1. 
3 Painter, Genevieve, Ulmer, Karin: Study: Everywhere and Nowhere: Assessing Gender Mainstreaming in 
European Community development Cooperation ( www.aprodev.net/main/publications.htm,October 2002, p.5).
4 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23).
5 The Stabilisation and Association process for South East Europa, Third Annual Report (COM (2004) 202/2 
final, 30.3. 2004, p. 20.).
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Ø Oplysningskampagner skal rettes mod de potentielle ofre og skal ikke kun køre i 

oprindelseslandene, men også i transit- og destinationslandene og skal have en "bund-

til-top"-tilgang, som gør det muligt for samfundene at træffe proaktive foranstaltninger 

til beskyttelse af børn og kvinder. 

Ø Jævnaldrendes formidling af erfaringer og uddannelse skal tilskyndes som et effektivt 

middel til at nå børn.

Ø Regeringer, som støtter princippet om virksomheders sociale ansvar, bør gøre en 

indsats for at henvende sig til private virksomheder (f.eks. inden for turisme) og 

derved aktivt støtte bekæmpelsen af menneskehandel. Udbydere af internetydelser 

skal styrke de forholdsregler, de tager på eget initiativ, for at fremme ansvarlig brug af 

internettet med henblik på at eliminere handelen med kvinder og børn.

Ø Der kan indføres en international dag mod menneskehandel og et internationalt logo 

mod menneskehandel for derved at gøre problemet med menneskehandel mere synligt 

i den brede offentlighed. 

4.4. Programmer til opbygning af kapaciteten i retshåndhævende institutioner 

Ø Uddannelser, som har til formål at styrke kapaciteten hos personalet i 

retshåndhævende institutioner, socialarbejdere, beslutningstagere, nævningeting og 

advokater bør baseres på en menneskeretlig tilgang og have et børne- og kønsaspekt. 

Ø Der skal i større udstrækning gives oplysning om sundhedsrisici og konsekvenserne af 

handel med kvinder og børn under inddragelse af ekspertbistand fra relevante ikke-

statslige og internationale organisationer1. 

5. Særlige foranstaltninger til forebyggelse og beskyttelse af børn, som er sårbare over 

for handel med henblik på seksuel udnyttelse
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Ø Udnyttelse af børn gennem menneskehandel kan ske gennem kommerciel, seksuel 

udnyttelse (den største andel i forhold til andre former for udnyttelse), giftermål, 

adoption og salg af babyer, slaveri og tvangsarbejde, farligt børnearbejde, husslaveri, 

tiggeri og inddragelse i ulovlige aktiviteter, samt salg af organer og menneskehandel2. 

Med udgangspunkt i FFC bør EU oprette et særligt program, som er baseret på børns 

rettigheder, og som tager sigte på handel med børn ved at fokusere på forebyggelse, 

beskyttelse og rehabilitering af børneofre. 

Ø Der skelnes inden for den eksisterende politik stadig klart mellem menneskehandel 

inden og uden for EU, og EU mangler en samlet, ekstern politik over for 

tredjelandene, hvor de fleste børn, der bliver ofre for menneskehandel, stammer fra.

Ø Det er nødvendigt, at EU og alle medlemsstaterne vedtager en klar, retlig definition af 

handel med børn, som gør det muligt at behandle handel med børn som et særligt 

område og ikke som en underkategori af menneskehandel. Definitionen skal baseres 

på de internationalt anerkendte standarder, der er forankret i Palermo-protokollen3, og 

FFC og skal dække alle former for udnyttelse, som børn udsættes for. 

Ø Handel med børn er mulig, fordi mekanismerne til sikring af børns velfærd enten er 

svage eller slet ikke findes. Dette danner udgangspunkt for udvikling af tværnationale 

beskyttelsesmekanismer. Ikke kun oprindelseslandene, men også bestemte lande, 

navnlig i Vesteuropa, er nødt til at starte på et sag-til-sag-grundlag og udvikle 

tværnationale samarbejdspolitikker om børnevelfærd. 

5.1. Grundlæggende årsager til handel med børn

     
1 The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents. Findings from a european 
study.(London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2003). 
2 Lost Kids, Lost Futures. The EU's Response for Child Trafficking (Reisen, Stafanovic, 2004).
3 According to the Palermo protocol, child trafficking is the “act of recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation either within or outside the country.”
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Ø Identifikation af særligt udsatte familier er et af de vigtigste skridt til bekæmpelse af

handel med børn. At gøre familierne opmærksomme på problemet med 

menneskehandel er et vigtigt mål.

Ø Forebyggelse af menneskehandel bør omfatte aktioner for at reducere efterspørgslen 

efter de serviceydelser eller produkter, som henholdsvis leveres og fremstilles af børn, 

der har været genstand for handel.

Ø Det er afgørende at betragte et barn som deltager, ikke kun som et objekt, der ikke har 

nogen indflydelse på sig selv. Observationer af den konkrete adfærd og det 

individuelle samspil giver mulighed for at forstå mange ting om det sociale miljø, som 

børn befinder sig i.

Ø Registrering af fødselsdata og retten til at få en grundlæggende uddannelse bør være 

særlig vigtige strategier i EU's udviklingspolitik.


