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Menneskehandel – også kaldet 
moderne slaveri eller trafficking – er 
et internationalt kendt fænomen, der 
betragtes som et af de mest alvorlige 

brud på grundlæggende 
menneskerettigheder (Institut for 

Menneskerettigheder, 2015). Denne 
artikel handler om ofre for 

menneskehandel til prostitution og 
deres møde med det danske system. 
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DANMARK ER DEN hyppigst identi-

ficerede form for menneskehandel forbundet med sek-
suel udnyttelse af kvinder, og nigerianske kvinder ud-
gør majoriteten af ofre i perioden 2007 - 2017 efterfulgt 
af kvinder fra Rumænien, Thailand, Uganda og Brasili-
en (Socialstyrelsen, 2018:6). Forskningsprojektet CRI-
VIC1 undersøger menneskehandlede kvinders møde med 
de danske myndigheder, og projektet undersøger den be-
tydning, en status som ”offer for menneskehandel” har 
for ofrenes muligheder og hverdagsliv i Danmark. På 
baggrund af projektet er det artiklens formål at udfol-
de kvindernes perspektiv på, hvorfor de lever et liv uden 
kontakt med systemet, og hvordan de oplever den hjælp, 
de modtager, når de er i kontakt med de danske myndig-
heder. Med udgangspunkt i ofrenes perspektiv og erfa-
ringsmøder er artiklens formål endvidere at belyse, hvil-
ken rolle og betydning det sociale arbejde har for ofrene.

Artiklen indledes med at udfolde indsatsen mod men-
neskehandel i Danmark og de dilemmaer, som det offent-
lige system oplever i forhold til at hjælpe ofre for menne-
skehandel. Dette efterfølges af en beskrivelse af, hvordan 
undersøgelsen – som artiklens analyse udspringer af – 
har været tilrettelagt med inspiration fra den institu-
tionelle etnografi, og hvordan analysen som følge heraf 
består af en illustrativ kortlægning af de private og of-
fentlige aktører, som kvinderne har mødt, og som har 
indvirkning på kvindernes muligheder og hverdagsliv i 
Danmark.

INDSATSEN MOD MENNESKEHANDEL I DANMARK 
Danmark har internationalt været forpligtet til at bekæm-
pe menneskehandel, siden regeringen i år 2000 underskrev 
og ratificerede FN-konventionen om grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet og den tilhørende såkaldte Paler-
mo-protokol om at forebygge, bekæmpe og retsforfølge men-
neskehandel.2 Juridisk defineres menneskehandel i Palermo-
protokollen som 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 ydelse eller modtagelse af betaling eller for-
dele for at opnå samtykke fra en person med det formål 
at udnytte vedkommende.” 

For at sikre, at Danmark formelt lever op til de interna-
tionale konventioner og forpligtelser, lancerede regerin-
gen i 2002 den første nationale handlingsplan til bekæmpel-
se af menneskehandel.3 Med handlingsplanen har Danmark 
iværksat en helhedsorienteret tværsektoriel indsats med en 
bred vifte af formål, aktiviteter og aktører med henblik på 
dels at forebygge og bekæmpe menneskehandel, men også at 
beskytte og hjælpe de mennesker, som lever et liv som ofre 
for menneskehandel i Danmark (Udenrigsministeriet, 2018). 
Eftersom menneskehandel ofte foregår i det skjulte væk fra 
offentlighedens søgelys (Socialstyrelsen, 2018), er spørgsmå-
let, hvorfor kvinder, der er ofre for seksuel udnyttelse, væl-
ger at leve et hverdagsliv uden for systemets rækkevidde 
fremfor at modtage hjælp fra den nationale indsats til be-
kæmpelse af menneskehandel.

DE ’USYNLIGE’ OFRE  
– ØNSKER DE SYSTEMETS HJÆLP?
I perioden 2007-2017 blev 730 personer vurderet menneske-
handlet af de danske myndigheder. Udover den statistiske 
indsigt i antallet af disse officielt vurderede ofre for menne-
skehandel er feltet præget af mørketal (Institut for Menne-
skerettigheder, 2015; Socialstyrelsen, 2018). Det vides med 
andre ord ikke, hvor mange ofre for menneskehandel, der 
reelt befinder sig i Danmark – og således heller ikke hvor 
mange ofre, som reelt har brug for hjælp og støtte. Et ken-
detegn blandt ofre for menneskehandel er, at de er tilbage-
holdende med at søge hjælp og støtte hos de officielle myn-
digheder (Plambech 2018, Skilbrei 2014, Socialstyrelsen, 
2018, Spanger, 2011). Dels fordi de frygter repressalier fra 

I
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deres bagmænd, og dels fordi de frygter at blive hjemsendt 
af myndighederne, fordi de opholder sig i landet som illega-
le migranter uden arbejds- og/eller opholdstilladelse (Plam-
bech, 2014; Skilbrei, 2013; Socialstyrelsen, 2018). Det bevir-
ker, at ofre for menneskehandel oftest lever et liv uden for 
myndighedernes rækkevidde, og at mange ofre aldrig bliver 
vurderet handlet af myndighederne med henblik på at mod-
tage hjælp inden for handlingsplanens rammer (Brunov-
skis, 2007; Plambech, 2018; Paasche m.fl. (2016); Socialsty-
relsen, 2018). Som det fremgår i det følgende, så bevirker 
det ligeledes, at ofrene – til trods for den udnyttende situ-
ation, de befinder sig i – ikke er interesseret i at tage imod 
det tilbud, som det danske system officielt har mulighed for 
at tilbyde dem, nemlig en forberedt hjemsendelse til deres 
oprindelsesland:4 

●   I alt valgte 8 af de i alt 98 ofre, som blev vurderet menne-
skehandlet i 2017, ikke at tage imod tilbuddet om en for-
beredt hjemsendelse.

●   50 trådte ud af tilbuddet efter i første omgang at have 
takket ja.

●   24 af de 98 ofre var gengangere: De har tidligere takket ja 
til en forberedt hjemsendelse, men undervejs i refleksions- 
og restitutionsperioden enten forsvandt de ud af myndig-
hedernes varetægt eller blev hjemsendt til deres oprin-
delsesland via International Organisation for Migration 
(IOM) eller Dublinforordningen for efterfølgende at retur-
nere tilbage til Danmark (Socialstyrelsen, 2018).5 Omfan-
get af ofre, som ikke ønsker at tage imod tilbuddet om en 
forberedt hjemrejse eller er trådt ud af tilbuddet, illustre-
rer, hvorledes ofre for menneskehandel i overvejende grad 
vælger at leve et marginaliseret hverdagsliv uden for myn-
dighedernes rækkevidde, samt hvilke udfordringer det of-
ficielle Danmark står overfor i forhold til at hjælpe og be-
skytte dem.   

ET OFFERPERSPEKTIV
Forskning om menneskehandel er blevet kritiseret for ikke 
at inddrage ofrenes perspektiver på oplevelser og proces-
ser, og deres individuelle motiver og handlekraft i forhold til 
at forstå deres situation (Plambech, 2018). Forskningsprojek-
tet CRIVIC har i dets etnografiske studie blandt udenland-
ske kvinder i gadeprostitutionen, på bordeller, på massagekli-
nikker, stripklubber m.m. haft til formål at inddrage ofrenes 
perspektiv. Dels med henblik på få indsigt i deres hverdagsliv, 
dels på hvilke institutionelle strukturer, der former og sty-
rer deres muligheder og hverdagsliv i Danmark. Forsknings-
projektet har været tilrettelagt med inspiration fra instituti-
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tionale Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 
(Udenrigsministeriet, 2018). 

Ligesom kvinderne er svære at komme i kontakt med for 
myndighederne, er de også forskningsmæssigt udfordren-
de at få til at deltage i forskning på grund af deres frygt og 
skeptisk for både bagmænd og myndigheder (Bhopal and 
Deuchar, 2016; Taylor m.fl., 2016; Shaw and Holland, 2014). 
Adgangen til kvinderne er blevet skabt gennem private og of-
fentlige sociale aktører som udfører opsøgende socialt arbej-
de i gadeprostitutionen, på bordeller, på massageklinikker, 
stripklubber m.m. I alt 20 potentielle sex-handlede ofre (18 
kvinder, 1 trans og 1 mand med forskellige nationalitetsbag-
grunde, EU- og ikke EU-borgere) har deltaget i det etnografi-
ske studie. Om end at undersøgelsens gatekeepers har iden-
tificeret tegn på menneskehandel, herunder direkte spurgt 
de i projektets deltagende kvinder, om de er i et handelsfor-
hold til en bagmand/kriminelt netværk, så er kun tre af de 
deltagende kvinder vurderet menneskehandlet af de danske 
myndigheder. De resterende kvinder er at betragte som po-
tentielle ofre, da det ikke er muligt at vide, hvorvidt den in-
terviewede informant aktuelt er i et handelsforhold eller ej 
med en bagmand/kriminelt netværk (Tyldum og Brunoskis, 
2005; Tyldum, G., 2010). 

Med afsæt i den institutionelle etnografi er samtlige kvin-
der blevet interviewet i forhold til deres erfaringsmøder med 
aktører og organisationer fra det officielle Danmark. Kon-
kret er kvinderne blevet spurgt, om de har haft kontakt med 
aktører fra det officielle Danmark, hvem de har haft kontakt 

onel etnografi, som er en sociologisk metode, hvor man åbent 
og eksplorativt uden en bestemt teoretisk tilgang undersøger 
sammenhængen mellem menneskers hverdagsliv (det lokale 
niveau) og institutionelle strukturer, reguleringer og normer 
(det translokale niveau) (Smith 2005 & 2006). Det er en multi-
lokal etnografisk tilgang (Jakobsen, 2006), som altid tager af-
sæt i menneskers personlige erfaringer og hverdagsliv, det vil 
sige den situation som mennesket befinder sig i, med de for-
udsætninger det har, og de rammer, de er underlagt (Camp-
bell & Gregor, 2004). Dette med henblik på at identificere 
eventuelle og ikke erkendte problematikker i sammenhængen 
mellem menneskets hverdagsliv og de translokale institutio-
nelle strukturerer, som mennesket er indlejret i (Smith, 2005). 

Om end at udgangspunktet i den institutionelle etnogra-
fi er at udforske mennesker og deres hverdagsliv gennem 
interview og observation, så er analyseobjektet ikke men-
neskene og deres hverdagsliv.  Igennem en analytisk kort-
lægning af tekst – som inden for tilgangen forstås som aktø-
rers handlinger – er analyseobjektet det, som Smith kalder 
”ruling relations,” som er de translokale styringsrelationer, 
som institutionelt strukturerer og påvirker menneskets leve-
de muligheder og hverdagsliv (Smith, 2005 & 2006). Med ud-
gangspunkt i ofrenes perspektiv belyser artiklen således de 
styringsrelationer- og rationaler, der har indvirkning på of-
renes muligheder og hverdagsliv i Danmark for at forstå, 
hvorfor ofre for menneskehandel ikke ønsker kontakt med 
systemet. Analysen udgør således ikke en evaluering af den 
nationale indsats, som er etableret og formuleret i den na-

“På baggrund af projektet er det 
artiklens formål at udfolde kvindernes 
perspektiv på, hvorfor de lever et liv 
uden kontakt med systemet, og hvordan 
de oplever den hjælp, de modtager, 
når de er i kontakt med de danske 
myndigheder”
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med, hvordan de er kommet i kontakt med de pågældende 
aktører, hvilke handlinger aktørerne har foretaget, hvilken 
form for hjælp aktørerne har hjulpet med dem med m.m.

Spørgsmålene har haft til hensigt at indfange kvindernes 
erfaringsmøder i forhold til at udfolde det, som inden for den 
institutionelle etnografi kaldes ”mapping of social relations”: 
En kortlægning, som illustrativt demonstrerer de styrings-
relationer (ruling relations), som kvinderne institutionelt er 
indlejret i, og som altså former og styrer kvindernes mulig-
heder og hverdagsliv (Campbell & Gregor, 2004). Gennem en 
kortlægning af de private og offentlige aktører, som kvinder-
ne har haft kontakt med, indledes analysen med illustrativt 
at belyse, hvordan den nationale indsats jf. handlingsplanen 
for menneskehandel udgør den centrale ”ruling relations” 
styringsrelation, som former måden, hvorpå de respektive 
aktører agerer over for ofrene i deres møde, og således sty-
rer kvindernes muligheder og hverdagsliv. Isabel er et ud-
valgt eksempel som repræsentation for kvinderne. Gennem 
Isabels6 erfaringsmøde med systemet identificerer analysen 
efterfølgende, hvordan der inden for indsatsen forekommer 
at være tre centrale styringsrationaler inden for den nationa-
le koordinerende indsats, som har betydning for kvindernes 
mulighed og hverdagsliv i Danmark. Isabel er valgt som ek-
sempel, fordi hun selv har valgt at kontakte systemet, og så-
ledes er modtagelig for hjælp, hvilket – sammenlignet med 
resterende sky og skeptiske kvinder – gør det muligt at ind-
fange nogle af de centrale problematikker som foranlediger, 
at kvinderne lever uden for systemet. 

KORTLÆGNING AF KVINDERNES MØDER  
MED PRIVATE OG OFFENTLIGE AKTØRER  
OG ORGANISATIONER 
Med udgangspunkt i kvindernes erfaringsmøder har analy-
sen af deres møde med det danske system været indledt med 
en kortlægning af de aktører og organisationer, som kvin-
derne tilsammen har mødt i deres kontakt med det officielle 
Danmark. Kortlægningen viste, at kvinderne har været i kon-
takt med aktører fra både private og offentlige organisatio-
ner. En efterfølgende analyse af de enkelte organisationer og 
deres tilknytning til den nationale handleplan angiver yder-
ligere, at hovedparten af aktørerne og deres organisationer 
er forankret i den af regeringen koordinerede tværsektoriel-
le indsats, som blev iværksat med den nationale Handlings-
plan til bekæmpelse mod menneskehandel (Udenrigsministe-
riet, 2018). De eneste aktører og organisationer, som ikke er 
forankret i den nationale handleplan, er de private organisa-
tioner LOKK (Landsorganisationen for kvindekrisecentre), 

Røde Kors’ sundhedsklinik, KIT (Kirkens Integrationstjene-
ste) og Gadejuristen. Ingen af disse modtager finansiel støtte 
af de 63 millioner kr., som er tildelt som satspuljemidler til 
bekæmpelse af menneskehandel i perioden 2019-2021. Kort-
lægningen af kvindernes møder med det danske system er il-
lustrativt fremstillet i figuren, Private og offentlige aktører og 
organisationer på indsatsområdet i bekæmpelsen mod men-
neskehandel (prostitution). (Se figur næste side)  Den viser, 
hvordan de offentlige og private aktører er forgrenet på regi-
onalt, nationalt og ministerielt niveau, og hvordan den sam-
lede koordinerende indsats er forankret i en tværministeriel 
arbejdsgruppe ledet af Ligestillingsministeriet (Udenrigsmi-
nisteriet, 2018). I et institutionelt etnografisk perspektiv illu-
strerer kortlægningen nærmere bestemt, hvordan kvinderne 
er institutionelt indlejret, og således styret og formet af de 
styringsrelationer og -rationaler, som institutionelt struktu-
rerer den nationale koordinerende indsats (Smith 2005).

IDENTIFIKATION AF STYRINGS RATIONALER SOM 
DANNER GRUNDLAG FOR KVINDERNES FRYGT 
Kortlægningen af de private og offentlige aktører og organi-
sationer, som kvinderne har mødt, illustrerer ikke blot den 
mangfoldighed af aktører og organisationer, som er involve-
ret i den koordinerede nationale indsats. Den belyser også, 
hvordan der indenfor den samlede indsats forekommer at 
være tre forskellige myndigheder, som har mandat til at vur-
dere, om en person er offer for menneskehandel: Center Mod 
Menneskehandel (CMM), Udlændingestyrelsen og det straffe-
retlige system med domstolene. Hvor CMM er myndigheds-
havende for at vurdere handelsspørgsmål i forhold til lovlig 
opholdte ofre, vurderer Udlændingestyrelsen handelsspørgs-
målet i forhold til ulovlig opholdte udlændinge og asylansø-
gere, og det strafferetlige system vurderer handelsspørgs-
målet i forbindelse med retsforfølgninger af bagmænd/
kriminelle netværk (udenrigsministeriet, 2018). Figuren de-
monstrerer med andre ord, hvordan der er forskellige myn-
digheder indlejret i den koordinerede indsats' institutionel-
le struktur med forskellige styringsrationaler. I det følgende 
vil det strafferetlige systems og Udlændingestyrelsens og so-
ciale indsats’ styringsrationalitet blive identificeret gennem 
Isabels møde med det danske system. Anvendelsen af Isabel 
som eksempel på kvindernes møde med systemet gør det mu-
ligt at belyse det, som Tyldum og Brunoskis (2005) kalder for 
det ”uobserverbare” møde, det vil sige et møde, som reelt set 
ikke udfolder sig i praksis, eftersom ofre for menneskehandel 
kun i begrænset omfang er i kontakt med systemets officiel-
le aktører. 

Udenfornummer36_2018 copy2.indd   41 02/05/2019   10.38



42  UDENFOR NUMMER  38  2019

OFFENTLIGE OG PRIVATE ORGANISATIO NER OG AKTØRER PÅ INDSATSOMRÅDET  
I BEKÆMPELSEN MOD MENNE SKEHANDEL ( PROSTITUTION)

SUNDHEDS-
MINISTERIET

IOM *3 UCN *4

SOCIAL-
MINISTERIET

UDLÆNDINGE- OG 
INTEGRATIONS-
MINISTERIET

KIT 
*2

LOKK 
*1

AMIAMIHOPE- 
NOW

KFUK'S 
SOCIALE 
ARBEJDE

REDEN  
INTER-
NATIONAL

REDEN 
AALBORG

REDEN 
ODENSE

MØDESTEDET/
SUNDHEDSKLINIK

SPECIALISERET 
KRISECENTER

KVINDE 
KRISE-
CENTER

DAY&NIGHT 
LIGHT CAFÉ

ASYLCENTRE 
DANSK RØDE 
KORS

SUNDHEDS-
STYRELSEN

TVÆRMINISTERIEL ARBEJDSGRUPPE MOD BEKÆM PELSE AF MENNESKEHANDEL

MINISTERIET 
FOR  
LIGESTILLING

SOCIAL-
STYRELSEN

CENTER MOD 
MENNESKE-
HANDEL

UDLÆNDINGE-
STYRELSEN

SUNDHEDSTILBUD:
DET DANSKE SUND-
HEDSVÆSEN

SUNDHEDS-
KLINIKKEN 
RØDE KORS
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OFFENTLIGE OG PRIVATE ORGANISATIO NER OG AKTØRER PÅ INDSATSOMRÅDET  
I BEKÆMPELSEN MOD MENNE SKEHANDEL ( PROSTITUTION)

MYNDIGHEDER/OFFENTLIGE ORGANISATIONER

NGO/PRIVATE ORGANISATIONER

* UDFØRENDE MYNDIGHED I FORBINDELSE  
MED VURDERING AF MENNESKEHANDEL

UCN *4

UDLÆNDINGE- OG 
INTEGRATIONS-
MINISTERIET

NEC *5

UKS *6
POLITI-
KREDSE

ANKLAGE-
MYNDIGHEDEN

DOM-
STOLENE

STATS- 
ADVOKATURET

GADEJURISTEN

UDLÆNDINGE- 
OG UDREJSE-
CENTRE

FÆNGSLER ARRESTHUSE
DAY&NIGHT 
LIGHT CAFÉ

ASYLCENTRE 
DANSK RØDE 
KORS

SKATTE-
MINISTERIET

RIGS-  
POLITIET

RIGS-
ADVOKATEN

DIREKTORATET 
FOR KRIMINAL-
FORSORGEN

TVÆRMINISTERIEL ARBEJDSGRUPPE MOD BEKÆM PELSE AF MENNESKEHANDEL

SKAT

JUSTITS-
MINISTERIET
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ISABELS MØDE MED DET DANSKE SYSTEM
Isabel er en katolsk troende kvinde midt i 40’erne, som er 
vokset op i fattigdom i et afsides landdistrikt i et af verdens 
udviklingslande. På grund af fattigdom rejste Isabel til Itali-
en, hvor hun i mange år arbejdede i hotel- og servicebranchen 
og blev gift med en italiensk mand, som hun fik et barn med. 
Da hendes mand døde, fik Isabel tilbud om at rejse til Dan-
mark for at arbejde på fabrik, hvorfor hun efterlod sønnen 
hos mandens pårørende i Italien. I Danmark erfarede hun, at 
arbejdet ikke bestod af fabriksarbejde som lovet. Hun skul-
le arbejde på bordel. (Bag-)kvinden, som havde tilbudt Isabel 
arbejde i Danmark, tvang således Isabel til at sælge sex un-
der trusler om, at hendes barn var under opsyn og ville blive 
gjort fortræd, hvis Isabel forlod bordellerne. I en periode på 
seks år arbejdede Isabel på forskellige bordeller i Danmark 
for at betale gæld af til (bag-)kvinden og sende remitter til 
sit barn. På et tidspunkt bliver en kunde glad for Isabel. De 
indleder et forhold, Isabel bliver gravid og føder deres fælles 
barn. De første år af barnets levetid fortsætter Isabel med at 
arbejde på bordel, hvor kollegaerne på bordellet passede bar-
net, når hun havde kunder. Isabel brød relationen til barnets 
far, da manden ikke officielt vil vedkende sig faderskabet på 
sit statsløse barn, og som følge heraf ikke længere ønskede 
samvær med barnet. Isabel forlader derfor bordellet og la-
der sig indlogere på et kvindekrisecenter for at søge syste-
met om hjælp til at forsørge sin søn. Hvorom det første møde 
med systemet for 71 ud af de 98 identificerede ofre i 2017 var 
med politiet via razzia på gaden, ransagninger på bordeller, 
massageklinikker i lufthavnen og lign, så var Isabels første 
møde med det danske system, Kvindekrisecentreret (Social-
styrelsen, 2018:4). 

På baggrund af Isabels handelshistorik kontakter kvinde-
krisecenteret en af de NGO’er, som er involveret i den natio-
nale indsats. Den pågældende NGO kontakter efterfølgende 
Center Mod Menneskehandel (CMM), som er den koordine-
rende myndighedsorganisation med ansvar for at koordine-
re det tværsektorielle samarbejde mellem indsatsområder-
nes forskellige foranstaltninger. CMM vurderer, at Isabel er i 
et handelsforhold og anmelder sagen til politiet med henblik 
på at få iværksat en retsforfølgelse på Isabels bagkvinde. Po-
litiet afhører Isabel og konkluderer på baggrund af afhørin-
gerne, at Isabel på daværende tidspunkt ikke er i et aktuelt 
handelsforhold. Politiets beslutning belyser, hvordan politiet 
vurderer Isabels handelsforhold ud fra den retlig rationalitet 
om at sigte hendes bagmænd for menneskehandel jf. Straffe-
lovens § 262 a. 

Selvom Isabel er villig til frivilligt at vidne mod sin bag-

“Omfanget af ofre, 
som ikke ønsker at 
tage imod tilbuddet 
om en forberedt 
hjemrejse eller 
er trådt ud af 
tilbuddet, illustrerer, 
hvorledes ofre for 
menneskehandel i 
overvejende grad 
vælger at leve et 
marginaliseret 
hverdagsliv“
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kvinde, vurderer politiet altså sagen som forældet i forhold 
til at igangsætte en efterforskning med henblik på retsfor-
følgning af Isabels bagmand. Politiets retlige handlen og age-
ren bevirker, at Isabel - på trods af flere års seksuel udnyttel-
se - ikke opnår retlig status som ”offer for menneskehandel” 
med adgang til at modtage hjælp inden for rammerne af den 
danske handlingsplan. Det vil sig hjælp i form af juridisk 
rådgivning, medicinsk hjælp, psykologisk assistance og ikke 
mindst en forberedt hjemsendelse til deres oprindelsesland 
for at starte en ny tilværelse (Udenrigsministeriet, 2018). Den 
manglende status som ’offer for menneskehandel’ efterlader 
Isabel uden retstilling i Danmark, og dermed uden mulighe-
der for at leve et hverdagsliv inden for rammerne af det of-
ficielle Danmark. Isabels eksempel identificerer med andre 
ord den problematik, at ofre for menneskehandel ikke altid 
selv vælger at leve et liv uden for systemet, men at de falder 
igennem systemet uden mulighed for at modtage hjælp og 
støtte til deres pågældende situation. 

UDLÆNDINGESTYRELSENS  
STYRINGSRATIONALITET 
Politiets vurdering af, at Isabel ikke er i et aktuelt handels-
forhold, og at der dermed manglede retligt grundlag for at 
retsforfølge hendes bagkvinde, betød, at CMM trak sig fra 
Isabels sag ved at overlade den til Udlændingestyrelsen. Isa-
bel blev således overladt til sin migrationsstatus som EU-bor-
ger uden arbejdstilladelse i Danmark og dermed manglen-
de mulighed for at forsørge sin søn. Selvom Isabel søgte om 
både familiesammenføring med sin søn og opholdstilladelse, 
afviste henholdsvis Statsforvaltningen og Udlændingestyrel-
sen samstemmigt Isabels ansøgning. Dette med begrundel-
se i, at Isabel ikke havde anden tilknytning til Danmark end 
hendes arbejde på de respektive bordeller – altså uden aner-
kendelse af, at hendes barn var dansk statsborger og i tre år 
havde været integreret i det danske velfærdssystem. Med en 
rationalitet med forankring i den danske udlændingelov om, 
at EU-borgere kun kan modtage ophold i Danmark, hvis de 
er selvforsørgende, blev Isabels sag afvist. Med advokatbi-
stand fra den lokale NGO klagede Isabel udvisningen til Ud-
lændingenævnet, som i flere omgange afviste klagen ved at 
stadfæste Statsforvaltningen og Udlændingestyrelsens udvis-
ning. Mens sagen verserede, hjalp NGO’en Isabel med at an-
skaffe et fuldtidsarbejde i hotel- og servicebranchen. Det be-
tød, at Isabel i sidste ende fik opholdstilladelse, da hun med 
fast job fik status som selvforsørgende EU-borger. Med hjælp 
fra NGO’en undgik Isabel at blive udvist af Danmark og risi-
koen for at blive adskilt fra sit barn. 

SOCIAL INDSATS ROLLE OG BETYDNING 
Isabels møde med det danske system illustrerer ikke blot, 
hvordan politiet og udlændingestyrelsens respektive styrings-
rationaler har indvirkning på de muligheder, som ofre for 
menneskehandel har for at have et hverdagsliv i Danmark – i 
så fald de ønsker/tør at bryde deres handelsforhold til deres 
bagmænd/kriminelle netværk. Isabels møde demonstrerer 
også, hvordan de sociale aktører påtager sig forskellige roller 
og betydninger for Isabels sag. Som den koordinerende myn-
dighed for den samlede nationale indsats består CMMs rol-
le i at overdrage Isabels sag til først politiet og senere udlæn-
dingestyrelsen. Som den koordinerede myndighed sikre CMM 
med andre ord, at Isabels sagsbehandlingsprocedure forlø-
ber sig i henhold til handlingsplanen. NGO’en derimod påta-
ger sig en hjælpende rolle i forhold til at støtte Isabel. Den 
hjælper nærmere bestemt Isabel med at navigere rundt i det 
komplekse institutionelle felt med de mange involverede in-
stanser. Den yder hjælp og støtte i forhold til at få tildelt in-
tegrationsydelse, at komme i virksomhedspraktik, på sprog-
kursus, og at få en bolig stillet til rådighed, da Isabel flytter 
fra krisecentret. Den yder advokatbistand til både at køre en 
faderskabssag mod barnets far, så sønnen opnår dansk stats-
borgerskab, og til at ansøge om familiesammenføring og op-
holdstilladelse. Isabels møde med de sociale aktører illustre-
rer således, hvordan CMM handler og agerer i henhold til det, 
man inden for den institutionelle etnografi kalder instituti-
onal accountable, dvs. som en sagsbehandlende aktør, som 
yder socialt arbejde i henhold til de lovgivningsmæssige ram-
mer, som de er underlagt jf. handlingsplanen. Som socialar-
bejdere træder CMM ikke ud over handlingsplanens lovgiv-
ningsmæssige rammer, således som det gør sig gældende for 
NGO’en. NGO’en træder ud over handlingsplanens lovgiv-
ningsmæssige rammer for at søge efter muligheder for Isabel 
til at leve et tåleligt liv – ikke for at sikre Isabels retsstilling 
i Danmark. Isabels møde med det danske system indike-
rer med andre ord, hvordan det sociale arbejde med ofre for 
menneskehandel består i en dobbeltrolle i forhold til både 
at hjælpe og støtte ofrene ud af det tvangsforhold, de er fan-
get i, men ligeledes med CMMs myndighedsrolle  i forhold til 
at overvåge og føre kontrol med ofrene i forhold til lovbrud, 
som kan relateres til menneskehandel. En dobbeltrolle, som 
er problematisk for kvinderne i forhold til skabe tillid. For 
hvem har socialarbejderne intention om at hjælpe?     

AFSLUTNING
Med inspiration i den institutionelle etnografi har artiklen 
med afsæt i et offerperspektiv haft til formål at kortlægge de 
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translokale styringsrelationer, som institutionelt strukture-
rer og påvirker kvindernes hverdagsliv. Dette med henblik 
på at identificere eventuelle og ikke erkendte problematik-
ker. Sammenfattende fremviser analysen, at selvom kvinder-
ne kan have levet og skabt et liv i Danmark over mange år, 
så tager lovgivningen ikke hensyn hertil. Kvindernes mulig-
hed for at opnå status som ”offer for menneskehandel” fore-
kommer at være kvindernes retstilling i Danmark. En rets-
stilling, som giver dem en begrænset mulighed for at leve et 
hverdagsliv inden for det danske system, da de som oftest en-
ten bliver tilbudt mulighed om hjemsendelse på baggrund af 
deres status som ”offer for menneskehandel” eller bliver ud-
vist på grund af deres illegale migrationsstatus. Frygten for 
repressalier fra bagmændene og frygt for hjemsendelse – som 
fratager kvinderne mulighed for at tilbagebetale gæld til de-
res bagmænd/kriminelle netværk og sende remitter til de-
res familier/børn i hjemlandet – er indvirkende på, at ofre for 
menneskehandel ofte vælger at leve et liv uden for systemets 
rækkevidde.  ● 

NOTER
1. Projekt CRIVIC (forkortet for criminalised victims) er et forskningspro-

jekt ved Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet som 
er finansieret af Rådet for Offerfonden. Læs herom på: https://www.cri-
vic.aau.dk/

 2. Se herom i bekendtgørelsen af FN-protokol af 15. november 2000 om 
forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, sær-
lig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers 
konvention af 15. november 2000 om bekæmpelse af grænseoverskri-
dende organiseret kriminalitet, BKI nr. 11 af 29/04/2004

 3. Siden lanceringen af den første Regeringens handlingsplan til bekæm-
pelse af kvindehandel i 2002 (Ministeriet for Ligestilling, 2002) er hand-
lingsplanen blevet revideret hvert tredje år og udgør i dag en serie af i alt 
fem handlingsplaner, hvorom den sidste reviderede handlingsplan trådte 
i kraft pr. 1. januar 2019 (Udenrigsministeriet, 2018). Ved revideringen af 
den første handlingsplan blev handlingsplanen udvidet til ikke kun at in-
kludere kvinder handlet til prostitution, men også mænd og børn, og an-
dre udnyttelsesformer (se mere herom i Spanger 2011). I nærværende 
artikel tages der afsæt i den femte og sidste handlingsplan (Udenrigsmi-
nisteriet, 2018).

 4. Når myndighederne vurderer, at en person er i et aktuelt handelsforhold 
med en bagmand/-kvinde – altså ofre for menneskehandel – får vedkom-
mende tildelt en refleksions- og restitutionsperiode på 30 dage med mu-

“Selvom Isabel er villig 
til frivilligt at vidne 
mod sin bagkvinde, 
vurderer politiet altså 
sagen som forældet i 
forhold til at igangsætte 
en efterforskning 
med henblik på 
retsforfølgning af 
Isabels bagmand”

lighed for indkvartering og støtte i overensstemmelse efter den en-
keltes behov på et specialiseret krisecenter. Hvis ofret ønsker at tage 
imod en forberedt hjemsendelse kan refleksions- og restitutionsperi-
oden forlænges 120 dage, alt imens hjemsendelsen planlægges. Efter 
endt refleksionsperiode kan personen rejse hjem via International Or-
ganisation for Migration (IOM) og modtage reintegrationsstøtte i seks 
måneder efter hjemkomst (Udenrigsministeriet, 2018).

   5. Se eksempelvis Plambech (2014), Paasche m.fl. (2016) vedrørende 
praksis i forbindelse med hjemsendelser af ofre til Nigeria.

 6. Forskningsprojektet CRIVIC er anmeldt til datatilsynet. Og samtlige 
deltagere i projekt CRIVIC har givet deres samtykke til at deltage. Isa-
bel er et pseudonym

*  NOTER TIL FIGUREN:
 1.  Landsorganisationen for kvindekrisecentre
 2.  Kirkens Integrationstjeneste
 3.  International Organization for Migration
 4.  Udlændingecenter Nordsjælland
 5.  Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter
 6.  Udlændingekontrolsektionen ved Københavns Politis  

 stationsenhed Special- og Udlændningekontrol
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