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Indledning	  
Historisk	  set	  har	  kvindehandel	  (menneskehandel)	  altid	  fundet	  sted,	  det	  har	  

dog	  haft	  forskellige	  betegnelser.	  Først	  fik	  det	  betegnelsen,	  slaveri.	  Slaveri	  fandt	  

allerede	  sted	  under	  faraonerne	  i	  Egypten	  for	  4.000	  år	  siden.	  Slaveri	  fandt	  også	  

sted	  i	  oldtidens	  Grækenland,	  som	  varede	  fra	  900	  år	  f.Kr.	  til	  146	  år	  f.Kr.	  og	  i	  

Romerriget,	  som	  varede	  fra	  ca.	  500	  f.Kr.	  til	  ca.	  476	  e.Kr.	  Senere	  hen	  fik	  det	  

betegnelsen	  ”Den	  hvide	  slavehandel”.	  Det	  begyndte	  man	  at	  kalde	  det	  i	  de	  sidste	  

årtier	  af	  1800-‐	  tallet	  og	  op	  til	  ca.	  1920.	  Nu	  til	  dags	  kaldes	  det	  4	  ting	  nemlig	  

trafficking,	  moderne	  slaveri,	  menneskehandel	  og	  sidst	  men	  ikke	  mindst	  

kvindehandel.	  	  	  

Håber	  du	  vil	  nyde	  mit	  projekt!	  

	  

	  



Problemformulering	  
Man	  fortrænger	  alt	  det,	  der	  ikke	  er	  rart	  at	  tænke	  på.	  Man	  fortrænger,	  at	  der	  forgår	  
kvindehandel	  i	  verden.	  Man	  fortrænger,	  at	  der	  er	  over	  2.000	  kvinder	  i	  Danmark,	  der	  
prostituerer	  sig	  under	  tvang	  den	  dag	  i	  dag!	  -‐	  Ja,	  Danmark	  er	  et	  trygt	  og	  sikkert	  land	  for	  langt	  
de	  fleste,	  men	  der	  er	  nogle	  få,	  som	  lever	  som	  "slaver"	  for	  de	  overordnede	  magter.	  Nogle	  
kvinder	  bliver	  tvunget	  til	  at	  leve	  af	  prostitution.	  Man	  fortrænger	  den	  barske	  sandhed!	  

Hvordan	  kan	  det	  være	  at,	  man	  ikke	  hører	  om	  kvindehandel?	  Er	  vi	  for	  stolt	  et	  land	  til	  det?	  
Mange	  tror	  faktisk,	  at	  alle	  prostituerede	  gør	  det	  af	  egen	  fri	  vilje.	  	  

Derfor	  vil	  jeg	  gerne	  undersøge:	  

	  

Hvorfor	  er	  kvindehandel	  en	  god	  forretning?	  og	  hvad	  kan	  
vores	  internationale	  samfund	  gøre	  for	  at	  bekæmpe	  

kvindehandel?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

	  



Hvordan	  foregår	  kvindehandel?	  

Hvor	  finder	  bagmændene	  kvinderne	  henne?	  

Bagmændene	  finder	  kvinderne	  på	  mange	  forskellige	  måder:	  

• Gennem	  venner	  og	  bekendte	  	  
• Gennem	  avisannoncer	  og	  agentbureauer	  
• Ved	  personlig	  kontakt	  på	  barer,	  diskoteker	  og	  natklubber	  
• Gennem	  ægteskabsbureauer	  
• Ved	  vold,	  trusler	  og	  decideret	  kidnapning	  
• Ved	  hjælp	  af	  internettet	  
• Ved	  kontakt	  med	  familier	  der	  vil	  sælge	  deres	  datter	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nogle	  bagmænd	  tager	  ud	  i	  små	  landsbyer.	  Det	  kunne	  f.eks.	  være	  landsbyerne	  i	  Bulgarien	  
eller	  Tjekkiet.	  I	  byerne	  forhører	  de	  sig	  om,	  om	  der	  er	  nogle	  smukke	  piger/kvinder,	  der	  vil	  i	  
arbejde	  i	  udlandet.	  Menneskerne	  der	  bliver	  spurt,	  fortæller	  det	  selvfølgelig	  videre	  til	  venner	  
og	  bekendte	  og	  derved	  er	  der	  lige	  pludselig	  mange	  kvinder,	  der	  har	  hørt	  om	  tilbuddet.	  
Kvinderne,	  der	  er	  interesseret,	  henvender	  sig	  så	  til	  bagmanden,	  hvorefter	  bagmanden	  
fortæller	  kvinderne,	  om	  de	  er	  kvalificeret	  til	  jobbet	  (Kønne	  nok!).	  	  	  

Andre	  bagmænd	  indsætter	  annoncer	  i	  aviser	  og	  ugeblade	  i	  fattige	  østlande	  såsom	  Estland,	  
Letland	  og	  Litauen.	  Annoncerne	  indeholder	  tilbud	  om	  job	  i	  Vesten	  som	  f.eks.	  au	  –	  pair	  pige,	  
tjener,	  servitrice	  eller	  danser.	  Der	  findes	  også	  nogen	  annoncer,	  der	  gør	  det	  klart,	  at	  der	  er	  
tale	  om	  et	  job	  i	  sexindustrien.	  I	  sådan	  en	  annonce	  kunne	  der	  f.eks.	  stå:"	  Privat	  hushjælp	  
søges	  skal	  være	  smuk	  og	  ung."	  De	  fleste	  bagmænd	  har	  specialiseret	  sig	  i	  at	  finde	  kvinder,	  der	  
har	  mod	  på	  at	  rejse	  til	  udlandet	  for	  at	  arbejde.	  	  

Nogle	  bagmænd	  finder	  kvinderne	  ved	  at	  lave	  hjemmesider	  på	  nettet,	  hvor	  de	  sørger	  efter	  
unge	  kvinder.	  Der	  kunne	  f.eks.	  stå:	  

	  
"Hej	  jeg	  søger	  en	  sød	  og	  attraktiv	  pige	  til	  au	  -‐	  pair	  arbejde	  og	  muligvis	  til	  at	  være	  
"Legekammerat".	  Ingen	  erfaring	  nødvendig".	  "Du	  skal	  helst	  være	  fra	  Estland,	  Letland	  eller	  
Litauen".	  "Jeg	  bor	  i	  et	  stort	  hus	  og	  vil	  betale	  din	  billet"	  (Citat	  fra	  bogen:	  Kroppe	  over	  grænser)	  
	  
	  	  

Andre	  annoncer	  kan	  være	  mere	  eller	  mindre	  tydelige	  omkring	  hvad	  jobbet	  i	  virkeligheden	  
indebærer.	  Nettet	  bliver	  brugt	  af	  flere	  og	  flere,	  da	  man	  ikke	  kan	  spores.	  	  

	  



Unge	  kvinder/piger	  lægger	  også	  selv	  annoncer	  ud	  på	  internettet	  for	  at	  slippe	  væk	  fra	  deres	  
hjemland.	  De	  kan	  f.eks.	  skrive:	  	  

	  

Disse	  kvinder	  bliver	  hurtigt	  kontaktet	  af	  bagmænd/mellemmænd.	  	  

Nogle	  bagmænd	  tager	  på	  diskoteker,	  barer	  og	  natklubber,	  hvor	  de	  forsøger	  at	  få	  kontakt	  
med	  smukke	  og	  unge	  kvinder	  

Nogle	  kvinder	  benytter	  sig	  af	  de	  såkaldte	  ægteskabsbureauer	  for	  at	  komme	  væk.	  	  	  

Det	  er	  typisk	  en	  hjemmeside,	  hvor	  man	  kan	  se	  en	  
masse	  billeder	  af	  forskellige	  kvinder	  og	  så	  derudfra	  
vælge	  sin	  kommende	  brud.	  Størstedelen	  af	  
kvinderne	  bliver	  tvunget	  ud	  i	  prostitution	  af	  deres	  
kommende	  ægtemand.	  	   	   	  
	  

I	  andre	  tilfælde	  bliver	  kvinderne	  kidnappet.	  Det	  kan	  f.eks.	  ske	  på	  et	  diskotek,	  hvor	  der	  er	  
mange	  mennesker	  og	  hvor	  folk	  er	  så	  fulde,	  at	  de	  ikke	  lægger	  mærke	  til,	  hvad	  der	  sker.	  	  

Nogle	  gange	  er	  det	  kvindens	  familie,	  som	  sælger	  hende	  i	  håb	  om,	  at	  deres	  datter	  kan	  få	  et	  
godt	  job	  i	  udlandet	  og	  en	  god	  løn.	  Familier	  der	  sælger	  deres	  datter/døtre,	  gør	  det	  på	  grund	  af	  
fattigdom.	  De	  håber,	  at	  hendes	  løn	  både	  kan	  brødføde	  hende	  selv	  og	  hendes	  familie.	  	  

	  

Hvilke	  kvinder	  vælger	  de?	  

Den	  "klassiske"	  profil	  af	  kvinder,	  der	  bliver	  handlet	  fra	  Østeuropa	  til	  Vesteuropa,	  er	  kvinder,	  
der	  er	  under	  25	  år.	  Flertallet	  af	  kvinderne	  er	  dog	  mellem	  15	  og	  18	  år,	  da	  teenager	  er	  et	  hit	  
blandt	  mændene,	  fordi	  de	  højst	  sandsynligt	  stadig	  er	  jomfruer.	  Derfor	  er	  det	  dem,	  
bagmændene	  vil	  have.	  I	  følge	  UNODC	  er	  80	  %	  af	  de	  handlede	  kvinder/piger	  under	  18	  år.	  	  

	  

UNODC	  =	  United	  Nations	  Office	  on	  Drugs	  and	  Crime	  

”Søger	  godt	  job	  i	  udlandet”	  
	  
(Citat	  fra	  bogen:	  Kroppe	  over	  
grænser)	  

”Desperat	  for	  at	  slippe	  ud”	  
	  
(Citat	  fra	  bogen:	  Kroppe	  over	  
grænser)	  



	  
Mange	  bagmænd	  går	  efter	  store	  -‐	  og	  unge	  
kvinder,	  der	  er	  fattige.	  De	  går	  efter	  store	  
pige,	  fordi	  store	  piger	  har	  store	  bryster.	  De	  
går	  efter	  fattige	  kvinder,	  fordi	  de	  er	  nemme	  
at	  lokke	  med	  et	  "bedre"	  liv	  i	  udlandet,	  da	  de	  
vil	  gøre	  alt	  for	  at	  komme	  væk,	  fra	  det	  land	  
de	  kommer	  fra.	  Fattigdommen	  og	  den	  
dårlige	  levestandard	  i	  pigernes	  hjemland	  
gør,	  at	  de	  er	  nemme	  at	  manipulere	  med.	  	  

	  
	  Dette	  billede	  viser	  nogen	  meget	  unge	  piger,	  
der	  står	  foran	  en	  bar	  i	  Thailand,	  hvor	  de	  
tilbyder	  deres	  kroppe	  til	  fremmede	  mænd.	  	  

	  

	  	  Andre	  bagmænd	  går	  efter	  kvinder/piger	  der	  udover	  at	  være	  fattige,	  ikke	  har	  nogen	  
uddannelse	  og	  som	  ikke	  kan	  tale	  engelsk.	  Ved	  at	  gå	  efter	  kvinder,	  der	  ikke	  kan	  tale	  engelsk,	  
kan	  bagmændene	  være	  sikker	  på,	  at	  kvinderne	  ikke	  kan	  kommunikere	  med	  nogen	  og	  derved	  
kan	  de	  heller	  ikke	  stikke	  af.	  	  	  	  

	  

Hvilke	  kvinder	  vælger	  at	  rejse	  til	  udlandet	  frivilligt	  og	  hvorfor?	  

Kvinder	  der	  bliver	  involveret	  i	  kvindehandel,	  er	  kvinder,	  der	  kommer	  fra	  lande,	  hvor	  
traditionen	  er,	  at	  det	  er	  kvinderne,	  der	  skal	  holde	  sammen	  på	  familien	  både	  socialt	  og	  
økonomisk.	  Familierne	  til	  disse	  kvinder	  forventer,	  at	  de	  tager	  ansvar	  for	  familien	  og	  skaffer	  
de	  nødvendige	  penge.	  Men	  kan	  beskrive	  kvinderne	  således:	  Hårdtarbejdende	  kvinder,	  der	  
kan	  få	  selv	  det	  strammeste	  husholdningsbudget	  til	  at	  fungere.	  Det	  kan	  de,	  fordi	  de	  giver	  
afkald	  på	  deres	  personlige	  behov.	  	  	  	  

De	  vigtigste	  grunde	  til	  at	  kvinder	  vælger	  at	  rejse	  til	  udlandet	  er:	  

• Fattigdom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Arbejdsløshed	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Manglende	  uddannelse	  
• Manglende	  adgang	  til	  ressourcer	  
• Manglende	  ligestilling	  herunder	  feminiseringen	  af	  

fattigdom,	  kønsdiskrimination	  og	  mangel	  på	  uddannelses	  -‐	  
og	  arbejdsmæssige	  muligheder	  for	  kvinder	  i	  fattige	  lande	  

	  	  	  

	  
Fattigdom	  



	  	  	  	  

Fattigdom	  er	  nok	  en	  af	  de	  største	  grunde	  til,	  at	  kvinder	  vælger	  at	  rejse	  til	  udlandet.	  Letland	  
er	  et	  godt	  eksempel	  på	  et	  land	  med	  stor	  fattigdom.	  Siden	  revolutionen	  i	  1991,	  hvor	  landet	  
løsrev	  sig	  fra	  Sovjetunionen,	  har	  landet	  haft	  nogle	  store	  økonomiske	  og	  samfundsmæssige	  
forandringer.	  Alle	  de	  andre	  lande,	  der	  også	  har	  løsrevet	  sig	  fra	  Sovjetunionen,	  har	  samme	  
problemer,	  med	  hensyn	  til	  økonomiske	  og	  samfundsmæssige	  forandringer.	  	  

På	  grund	  af	  disse	  forandringer	  er	  pengene	  
blevet	  meget	  små	  og	  derfor	  vælger	  mange	  
kvinder	  at	  gå	  ud	  af	  skolen	  for	  at	  forsørge	  
deres	  familie.	  Mange	  vælger	  at	  tage	  et	  job	  i	  
udlandet.	  Der	  er	  faktisk	  blevet	  lavet	  en	  
undersøgelse	  i	  Ukraine,	  der	  viste,	  at	  40	  %	  af	  
de	  unge	  kvinder,	  ser	  udvandring,	  som	  den	  
eneste	  udvej	  på	  en	  lys	  og	  god	  fremtid.	  	  	  	  	  
	   	  

Kvinden	  der	  står	  i	  højre	  hjørne,	  skal	  forsøge	  
sine	  slægtninge!	  

	  

I	  dag	  foregår	  det,	  man	  kalder	  for	  "Feminisering"	  af	  fattigdom.	  Det	  hedder	  det	  fordi,	  livet	  er	  
sværest	  for	  kvinder.	  Det	  er	  dem,	  der	  mærker	  og	  betaler	  prisen	  for	  de	  økonomiske	  og	  sociale	  
forandringer.	  I	  den	  tidligere	  østblok	  udgør	  kvinderne	  mellem	  70	  og	  95	  %	  af	  arbejdsløsheden.	  
I	  Rusland	  er	  det	  80	  %.	  FN	  befolkningsfond	  har	  endda	  vurderet,	  at	  kvinder	  udgør	  70	  %	  af	  de	  
cirka	  1,3	  milliarder	  mennesker,	  der	  lever	  under	  fattighedsgrænsen.	  Fattighedsgrænsen	  er	  1	  
dollar	  pr.	  dag.	  	  	  

Risikoen	  for	  at	  blive	  fyret	  og	  dermed	  arbejdsløs	  stiger	  hele	  tiden	  for	  kvinderne	  i	  de	  fattige	  
østlande.	  Derudover	  får	  kvinder	  generelt	  mindre	  i	  løn	  i	  forhold	  til,	  hvad	  mænd	  får.	  	  
Gennemsnitslønnen	  for	  kvinder	  i	  den	  offentlige	  sektor	  er	  f.eks.	  næsten	  en	  tredjedel	  mindre	  
end	  for	  mænd.	  Derudover	  er	  det	  offentlige	  også	  det	  sted,	  hvor	  der	  sker	  de	  største	  
nedskæringer	  og	  med	  nedskæringer	  kommer	  fyringer.	  Kvinderne	  er	  dem	  der	  oftest	  bliver	  
fyret.	  Derfor	  er	  der	  flere	  og	  flere	  der	  indgår	  ægteskab	  med	  en	  mand	  fra	  Vesteuropa,	  eller	  
rejser	  til	  Europa	  for	  at	  arbejde,	  da	  de	  ser	  det	  som	  den	  eneste	  mulighed	  for	  at	  overleve.	  	  	  	  	  

Globalt	  tjener	  kvinder	  gennemsnitlig	  50	  %	  af	  det,	  mænd	  tjener	  og	  fattige	  kvinder	  bliver	  ofte	  
nægtet	  adgang	  til	  livsvigtige	  ressourcer	  og	  rettigheder	  som	  f.eks.	  muligheden	  for	  at	  låne	  
penge,	  arve	  og	  retten	  til	  at	  eje	  land.	  



	  Mange	  fattige	  kvinder	  ligger	  også	  under	  for	  
vold	  i	  huset,	  mindsket	  adgang	  til	  sundhed	  og	  
uddannelse	  og	  næsten	  ingen	  indflydelse	  ved	  
politiske	  og	  andre	  beslutningsfora.	   VOLD	  i	  huset	  

	  

I	  de	  fattige	  lande	  koster	  det	  utrolig	  mange	  penge,	  hvis	  man	  vil	  have	  en	  uddannelse.	  Selvom	  
antallet	  af	  studerende	  på	  videregående	  uddannelser	  er	  steget	  meget,	  siden	  landene	  blev	  
selvstændige,	  er	  de	  offentlige	  udgifter	  til	  uddannelse	  ikke	  fulgt	  med.	  Derfor	  skal	  flere	  og	  
flere	  betale	  deres	  uddannelse	  selv,	  men	  da	  størstedelen	  ikke	  har	  de	  penge,	  det	  kræver,	  
vælger	  de	  i	  stedet	  at	  rejse	  til	  udlandet	  for	  at	  arbejde.	  Hovedmålet	  for	  alle	  kvinderne	  er	  at	  
hjælpe	  deres	  familie.	  

kvinder	  der	  kommer	  fra	  Østeuropa	  og	  de	  baltiske	  lande,	  er	  for	  det	  meste	  yngre	  og	  har	  mere	  
uddannelse	  end	  de	  kvinder,	  der	  kommer	  fra	  Asien,	  Sydamerika	  og	  Afrika.	  Kvinder	  der	  kommer	  
fra	  disse	  lande,	  har	  ofte	  børn,	  men	  derimod	  har	  kvinder	  fra	  Østeuropa	  og	  fra	  de	  baltiske	  oftest	  
ingen	  børn	  
(Citat	  fra	  bogen:	  Kroppe	  over	  grænser)	  	  

	  

Hvordan	  bliver	  kvinderne	  transporteret	  og	  hvor	  kommer	  de	  fra	  og	  hvor	  
kommer	  de	  til?	  

Over	  alt	  i	  verden	  bliver	  mennesker	  solgt	  og	  købt.	  Menneskehandel	  foregår	  nemlig	  i	  mange	  
lande	  og	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  kontinenterne.	  	  

De	  lande,	  de	  handlede	  kvinder	  kommer	  fra,	  kalder	  man	  
afsenderlande.	  Afsenderlandene	  er	  altid	  fattige	  lande,	  
hvor	  de	  fleste	  kvinder	  har	  dårlige	  levevilkår.	  For	  
eksempel	  har	  de	  ingen	  uddannelse	  og	  de	  har	  svært	  ved	  at	  
finde	  et	  arbejde.	  De	  primære	  afsenderlande	  er	  Central-‐	  
og	  Østeuropa,	  det	  vil	  sige	  Litauen,	  Letland,	  Estland,	  
Slovakiet,	  Albanien,	  Rumænien,	  Tjekkiet,	  Bulgarien,	  
Polen	  og	  Ungarn.	  	  

Afsenderlande	  =	  fattige	  lande	  

Derudover	  kommer	  der	  også	  mange	  ofre	  fra	  Nigeria,	  Colombia	  og	  den	  Dominikanske	  
Republik	  samt	  Ukraine,	  Rusland	  og	  Moldova.	  	  	  	  

Af	  øvrige	  lande,	  som	  er	  afsenderlande,	  kan	  nævnes	  Hviderusland,	  Moldavien,,	  Bosnien,	  
Kosovo,	  Iran,	  	  Irak,	  Nepal,	  Nordkorea,	  	  og	  Thailand.	  	  	  

	  



De	  Lande	  som	  de	  handlede	  kvinder	  kommer	  til,	  kalder	  
man	  for	  modtagerlande.	  Modtagerlande	  er	  altid	  rige	  lande.	  
Overordnet	  kan	  man	  sige,	  at	  hele	  Vesteuropa	  er	  et	  stort	  
modtagerland.	  Danmark,	  Sverige,	  Tyskland,	  Holland,	  
Belgien,	  Italien,	  Grækenland	  Storbritannien	  og	  Norge	  er	  
gode	  eksempler	  på	  modtagerlande.	  Derudover	  er	  Israel,	  
Japan,	  Thailand	  og	  USA	  også	  modtagerlande.	  	  	  

	  
Danmark	  er	  et	  modtagerland	  

	  

Når	  handlede	  kvinder	  bliver	  transporteret	  fra	  deres	  hjemland	  til	  det	  land,	  de	  skal	  arbejde	  i,	  
kan	  det	  ske,	  at	  de	  skal	  opholde	  sig	  i	  andre	  lande,	  inden	  de	  ankommer	  til	  den	  endelige	  
destination.	  Disse	  lande	  kalder	  man	  for	  "Transitlande".	  Geografisk	  ligger	  transitlandene	  
mellem	  det	  rige	  Nordeuropa	  og	  de	  fattigere	  omkringliggende	  lande.	  Nogen	  gode	  eksempler	  
på	  transitlande	  er	  Ungarn,	  Polen	  og	  Italien.	  

Der	  er	  nogen	  enkelte	  lande,	  der	  både	  er	  afsenderlande,	  transitlande	  og	  modtagerlande	  f.eks.	  
er	  Thailand	  alle	  tre	  dele.	  	  

Hvordan	  bliver	  kvinderne	  transporteret?	  

	  
Fra	  mit	  interview	  med	  Leyla	  fik	  jeg	  svaret	  på	  spørgsmålet:	  "Hvordan	  bliver	  kvinderne	  
transporteret?".	  Det	  første	  i	  dette	  afsnit	  har	  jeg	  derfor	  valgt	  at	  skrive	  som	  interviewet	  med	  
Leyla.	  	  
	  
Astrid:	  Bliver	  de	  fløjet,	  eller	  bliver	  de	  transporteret	  i	  bil?	  Jeg	  mener,	  det	  er	  jo	  nemmere,	  at	  
transportere	  i	  bil	  og	  lignende.	  
	  
Leyla:	  Det	  er	  mere	  grotesk	  end	  sådan.	  Der	  er	  få,	  der	  bliver	  fløjet.	  Der	  er	  næsten	  ingen	  
kvinder,	  af	  dem	  vi	  kender,	  der	  er	  blevet	  fløjet.	  Vi	  laver	  mange	  forberedte	  hjemsendelser	  
hjem	  og	  så	  er	  det	  første	  gang,	  de	  sidder	  i	  et	  fly.	  	  
	  For	  mange	  af	  de	  Afrikanske	  kvinder	  er	  det	  en	  meget	  brutalt	  og	  voldsom	  tur	  op	  til	  Europa.	  
Nogen	  af	  dem	  går	  bogstaveligt	  talt	  gennem	  Saharas	  ørken	  og	  det	  kan	  tage	  mange,	  mange	  
måneder.	  Det	  er	  med	  voldtægter,	  vold	  og	  sult	  og	  folk	  dør	  på	  vejen,	  altså	  før	  de	  når	  til	  
Europa.	  De	  skal	  også	  lige	  gå	  til	  grænsen	  til	  Marokko	  eller	  Tunesien,	  hvor	  de	  så	  skal	  sejles	  
over.	  Så	  det	  er	  en	  lang	  tur.	  	  	  
	  
	  	  

Der	  er	  selvfølgelig	  også	  mange	  kvinder,	  der	  bliver	  transporteret	  i	  bil,	  tog,	  bus	  eller	  med	  
færge	  eller	  alle	  4	  dele.	  Det	  er	  som	  sagt	  sjældent,	  at	  kvinderne	  bliver	  fløjet,	  fordi	  det	  kræver,	  
at	  man	  skal	  vise	  Id,	  hvilket	  bagmændene	  er	  meget	  imod,	  da	  de	  højst	  sandsynligt	  vil	  blive	  
opdaget.	  Derudover	  koster	  en	  flybillet	  også	  rigtigt	  mange	  penge.	  	  



Derfor	  vælger	  mange	  bagmænd,	  at	  transportere	  kvinden/	  
kvinderne	  i	  bil,	  tog,	  bus	  eller/og	  med	  færge.	  En	  anden	  ting,	  der	  
spiller	  ind,	  er	  at	  risikoen	  for	  at	  blive	  opdaget	  af	  politiet	  i	  bil,	  bus,	  
tog	  eller/og	  med	  færge	  er	  meget	  mindre	  end	  i	  en	  lufthavn.	  
Grunden	  til	  at	  nogle	  bagmænd	  transportere	  kvinder	  i	  biler,	  er	  dels	  
fordi,	  de	  kan	  blive	  gemt	  i	  bagagerummet	  og	  dels	  fordi	  der	  kun	  er	  få	  
steder	  med	  grænsekontrol.	  	  
	  
	  

	  
Nogen	  kvinder	  skal	  ligge	  i	  
et	  bagagerum	  i	  flere	  timer	  

	  Nogen	  bagmænd	  har	  en	  controller,	  der	  rejser	  sammen	  med	  den	  handlede	  kvinde.	  
Controllerens	  opgave	  er	  at	  løse	  eventuelle	  problemer	  ved	  grænsekontrollen.	  Controlleren	  
skal	  derudover	  også	  holde	  øje	  med	  kvinden	  og	  levere	  "varen"	  direkte	  hos	  dem,	  der	  har	  bestilt	  
den.	  	  

De	  kvinder	  der	  rejser	  uden	  controllere,	  bliver	  sendt	  af	  sted	  af	  en	  bagmand	  og	  bliver	  også	  
modtaget	  af	  en	  bagmand	  i	  modtagerlandet.	  	  

	  

Hvor	  mange	  kvinder	  handler	  det	  om?	  

Der	  er	  ikke	  noget	  nøjagtigt	  tal	  på	  hvor	  mange	  kvinder,	  der	  bliver	  handlet	  på	  verdensplan,	  da	  
bagmændene	  ikke	  ønsker	  at	  blive	  opdaget.	  De	  ved	  godt,	  at	  de	  er	  kriminelle	  og	  kan	  risikerer	  
at	  få	  en	  dom	  på	  10	  år.	  Derudover	  er	  alle	  handlede	  kvinder	  bange	  for	  myndighederne,	  fordi	  de	  
ved	  de	  er	  ulovligt	  i	  landet	  og	  vil	  blive	  udvist,	  hvis	  de	  bliver	  opdaget.	  De	  har	  ingen	  
opholdstilladelse	  og	  de	  har	  ingen	  arbejdstilladelse.	  	  

Jeg	  har	  lavet	  et	  skema,	  der	  viser,	  hvad	  de	  forskellige	  organisationer	  har	  anslået	  af	  tal.	  	  

Organisation	   årstal	   Handlede	  i	  
Mio.	  

Handlede	  til	  
seksuel	  
Udnyttelse	  i	  mio.	  

%	  
kvinder	  

FN	   2005	   2,5	   1.250.000	   98	  
Det	  Amerikanske	  
Udenrigsministerium	  

2005	   4,0	   3.320.000	   80	  

ILO	   2005	   12,3	   0,6	  –	  0,8	   80	  
ILO	   2012	   20,9	   4.500.000	   98	  
	  

Ud	  af	  skemaet	  kan	  man	  for	  eksempel	  se,	  at	  FN	  i	  2005	  anslog,	  at	  der	  var	  2,5	  mio.	  handlede	  
mennesker	  i	  verden.	  Ud	  af	  de	  2,5	  mio.	  var	  1.250.000	  handlet	  til	  seksuel	  udnyttelse	  og	  ud	  af	  de	  
1.250.000	  mennesker,	  var	  98	  %	  kvinder.	  	  	  

Derudover	  kan	  man	  se,	  at	  der	  er	  sket	  en	  voldsom	  stigning,	  fra	  år	  2005	  til	  2012	  i	  antallet	  af	  
handlede	  hele	  verden	  over	  og	  i	  antallet	  af	  handlede	  til	  seksuel	  udnyttelse.	  	  



Hvis	  man	  kigger	  på	  Reden	  International	  i	  København,	  kan	  man	  se,	  at	  stigningen	  i	  antal	  
handlede	  kvinder	  også	  gælder	  Danmark.	  	  

Navn	   Årstal	   Antal	  kvinder	  de	  havde	  
kontakt	  med.	  

Reden	  International	   2009	   1.686	  
Reden	  International	   2011	   3.625	  

	  

	  

Hvordan	  lever	  handlede	  kvinder?	  

Når	  de	  handlede	  kvinder	  kommer	  til	  det	  land,	  de	  skal	  arbejde	  i,	  bliver	  de	  oftest	  kørt	  af	  
bagmanden	  ud	  til	  det	  sted,	  de	  skal	  bo.	  Det	  kan	  være	  et	  hus,	  et	  hotel	  eller	  en	  lejlighed.	  En	  
ting	  er	  helt	  sikkert,	  ingen	  af	  de	  tre	  ting	  er	  overdådige,	  tværtimod	  er	  det	  stort	  set	  næsten	  altid	  
usle	  hoteller,	  lejligheder	  eller	  huse,	  med	  dårlige	  værelser	  og	  dårlige	  senge.	  Ofte	  bor	  der	  
mange	  i	  en	  lejlighed.	  Det	  er	  ikke	  unormalt,	  at	  der	  bor	  4	  eller	  flere	  sammen	  og	  at	  de	  skal	  dele	  
en	  dobbeltseng.	  Nogen	  bliver	  låst	  inde,	  når	  de	  kommer	  frem,	  til	  det	  sted	  de	  skal	  bo,	  
hvorefter	  de	  får	  at	  vide,	  at	  de	  skal	  sælge	  deres	  krop	  til	  fremmede	  mænd.	  Hvis	  kvinderne	  ikke	  
adlyder	  ordren,	  er	  bagmændene	  ikke	  blege	  for	  at	  give	  kvinderne	  en	  omgang	  tæsk.	  
Bagmændene	  tvinger	  derefter	  kvinderne	  til	  at	  arbejde	  på	  et	  eller	  flere	  af	  følgende	  steder:	  	  

• I	  lejligheden	  
• 	  På	  gaden	  
• Massageklinikker	  
• Escortservice.	  Hvor	  den	  prostituerede	  kommer	  hjem	  til	  sexkunden	  
• Stripteasebarer.	  Hvor	  der	  er	  striptease	  og	  bar	  
• 	  Sexklubber.	  Som	  pornobiografer	  og	  bordeller	  	  
• Pornoindustrien	  	  

	  

Nogen	  kvinder	  bliver	  tvunget	  til	  at	  arbejde	  i	  døgndrift.	  	  I	  bogen	  "Kroppe	  over	  grænser"	  kan	  
man	  f.eks.	  læse	  om	  nogle	  kvinder,	  der	  blev	  tvunget	  til	  at	  arbejde	  på	  en	  massageklinik	  om	  
dagen	  og	  om	  natten	  blev	  de	  tvunget	  til	  at	  arbejde	  som	  escortpiger.	  Størstedelen	  af	  de	  
handlede	  kvinder	  må	  ikke	  afvise	  kunder	  eller	  sige	  nej	  til	  det,	  kunden	  gerne	  vil	  have.	  De	  
bliver	  ofte	  udsat	  for	  vold	  og	  voldtægt	  af	  både	  kunder	  og	  bagmænd,	  hvis	  de	  stritter	  imod.	  
Nogen	  tvinges	  til	  at	  arbejde	  uden	  kondom.	  Andre	  tvinges	  til,	  at	  arbejde	  selvom	  de	  har	  
menstruation	  eller	  er	  syge.	  De	  fleste	  kvinder	  skal	  aflevere	  halvdelen	  eller	  mere	  eller	  alt,	  det	  
de	  tjener	  pr.	  dag	  til	  deres	  bagmænd/bagmand.	  I	  bogen	  "Kroppe	  over	  grænser"	  kan	  man	  f.eks.	  



læse	  om	  en	  kvinde,	  der	  tjente	  mellem	  2.000	  og	  3.500	  kroner	  om	  dagen.	  Hun	  skulle	  give	  alle	  
pengene	  til	  sin	  bagmand,	  hvorefter	  hun	  fik	  omkring	  30	  %	  tilbage.	  Kvinden	  fik	  således	  kun	  
mellem	  500	  og	  700	  kroner	  om	  dagen	  og	  af	  dem	  skulle	  hun	  selv	  købe	  mad	  og	  cigaretter.	  
Derudover	  skulle	  hun	  også	  hver	  dag	  betale	  200	  kroner,	  for	  hotellet	  hun	  boede	  i.	  	  Det	  er	  
sådan,	  at	  bagmændene	  næsten	  altid	  forlanger,	  at	  kvinderne	  betaler	  det	  tilbage,	  det	  har	  
kostet	  bagmændene	  at	  transportere	  dem.	  Beløbet	  de	  skylder	  ligger	  typisk	  mellem	  100.000	  og	  
400.000	  kroner,	  hvilket	  er	  meget	  mere,	  end	  rejsen	  i	  virkeligheden	  har	  kostet.	  Det	  er	  en	  af	  
grundene	  til,	  at	  kvinderne	  skal	  give	  størstedelen	  eller	  alle	  pengene,	  de	  tjener	  til	  
bagmændene.	  Hvis	  de	  ikke	  betaler	  tilbage,	  er	  sandsynligheden	  for	  at	  få	  bank	  usandsynlig	  
høj.	  	  	  

I	  nogle	  af	  Københavns	  stripbarre	  skal	  de	  handlede	  kvinder	  sælge	  for	  2.000	  kroner,	  før	  de	  selv	  
kan	  tjene	  nogle	  penge.	  	  	  

	  	  

	  
På	  "Gøglerbåden"	  drikker	  kvinderne	  
champagne	  med	  mændene.	  De	  skal	  nemlig	  
lokke	  gæsterne	  til	  at	  købe	  mest	  muligt	  i	  
baren,	  før	  de	  kan	  tage	  gæsten	  med	  op	  på	  
værelset.	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
Men	  hensyn	  til	  tøjet	  er	  det	  igen	  
bagmændene,	  der	  bestemmer.	  Bagmændene	  
tvinger	  altid	  kvinderne	  ned	  i	  høje	  stiletter,	  
korte	  kjoler/nederdele	  og	  nedringende	  
bluser,	  så	  man	  kan	  de	  se	  det	  meste	  af	  deres	  
kroppe.	  
	  

	  

	  
Ovennævnte	  gælder	  stort	  set	  for	  alle	  handlede	  kvinder,	  men	  der	  er	  jo	  ikke	  2	  kvinder,	  der	  
lever	  ens,	  da	  bagmændene	  er	  forskellige	  og	  håndtere	  kvinderne	  forskelligt.	  Derfor	  har	  jeg	  
valgt,	  at	  skrive	  om	  nogle	  forskellige	  historier,	  om	  forskellige	  kvinder	  der	  har	  været	  handlet.	  
Begrundelsen	  er,	  at	  det	  giver	  et	  bedre	  indblik	  i,	  hvor	  
onde	  bagmænd	  kan	  være.	  	  

	  



I	  bogen	  "Mennesker	  til	  salg"	  kan	  man	  læse	  om	  en	  pige,	  der	  blev	  reddet	  9	  dage	  efter,	  hun	  var	  
blevet	  solgt	  til	  prostitution.	  Hun	  blev	  reddet,	  fordi	  hendes	  familie	  reagerede	  lynhurtigt	  på,	  at	  
hun	  pludselig	  forsvandt	  og	  derfor	  lykkedes	  det	  at	  komme	  på	  sporet	  af	  hende.	  Igennem	  de	  9	  
dage	  var	  hun	  dagligt	  blevet	  udsat	  for	  massevoldtægt.	  På	  de	  kun	  9	  dage	  var	  hun	  i	  alt	  blevet	  
tvunget	  til	  at	  have	  sex	  med	  180	  mænd.	  Hun	  har	  fået	  skader,	  der	  vil	  vare	  resten	  af	  livet.	  

I	  bogen	  "Mennesker	  til	  salg"	  kan	  man	  derudover	  læse	  om	  Tanya	  fra	  Ukraine.	  Tanya	  var	  kun	  
18	  år,	  da	  hun	  naivt	  tog	  imod	  et	  tilbud	  om	  at	  blive	  servitrice	  i	  udlandet.	  Da	  hun	  troede	  så	  
meget	  på,	  at	  det	  virkelig	  var	  servitrice,	  hun	  skulle	  arbejde	  som,	  gik	  hun	  frivilligt	  med	  til	  at	  
rejse	  til	  udlandet.	  I	  udlandet	  mødte	  hun	  den	  33	  årige	  Remzi	  Jahiri.	  Han	  tog	  hende	  med	  til	  
Kosovo,	  hvor	  han	  låste	  hende	  inde	  på	  et	  værelse.	  Han	  tævede	  hende	  mange	  gange	  og	  tvang	  
hende	  til	  at	  have	  samleje	  med	  gæster	  på	  natklubben	  "Madonna"	  i	  Pristina.	  Men	  da	  han	  efter	  
et	  stykke	  tid	  ville	  smugle	  Tanya	  og	  4	  andre	  piger	  fra	  Ukraine	  over	  grænsen	  fra	  Kosovo	  til	  
Albanien,	  blev	  han	  stoppet	  og	  kontrolleret	  af	  FN	  soldater	  fra	  Ukraine.	  Pigerne	  forklarede	  det	  
hele	  og	  derved	  blev	  de	  reddet	  af	  FN	  soldaterne.	  	  	  	  	  

I	  bogen	  "SOLGT	  TIL	  SEX"	  er	  der	  en	  mand,	  der	  dels	  beskriver	  sine	  samtaler	  og	  dels	  beskriver,	  
hvordan	  Rose	  opfører	  sig.	  Rose	  er	  en	  handlet	  kvinde.	  	  

"Se"	  siger	  hun	  og	  viser	  mig	  en	  kvittering	  fra	  apoteket.	  Hun	  lader	  mig	  ikke	  selv	  holde	  
kvitteringen,	  men	  holder	  fast	  i	  den,	  som	  var	  den	  en	  uvurderlig	  skat,	  hun	  ikke	  vil	  miste.	  "Se"	  
siger	  hun	  igen,	  "Se	  det	  er	  mit	  navn,	  der	  står	  der"	  Hun	  peger	  på	  det	  trykte	  navn	  på	  papiret	  og	  
gentager	  "Det	  er	  mit	  navn".	  	  "Der	  er	  bevis	  på,	  at	  jeg	  er	  nogen	  "	  siger	  hun	  med	  eftertryk	  i	  
stemmen.	  	  (citat	  fra	  bogen:	  SOLGT	  TIL	  SEX)	  
	  

Hun	  bor	  i	  et	  socialboligbyggeri	  i	  København	  sammen	  med	  Christian.	  Hun	  bor	  der	  i	  skjul	  for	  
de	  danske	  myndigheder	  og	  for	  de	  afrikanske	  gangstere,	  der	  i	  næsten	  10	  år	  har	  tvunget	  hende	  
til	  at	  arbejde	  som	  prostitueret.	  Hun	  er	  nu	  26	  år	  og	  har	  boet	  der	  de	  sidste	  6	  måneder.	  	  	  

"I	  de	  10	  år	  har	  hun	  ikke	  haft	  ret	  til	  at	  have	  en	  egen	  vilje.	  Hun	  har	  ikke	  haft	  ret	  til	  selv	  at	  
beslutte,	  hvornår	  hun	  ville	  spise	  eller	  sove.	  Hun	  har	  ikke	  haft	  ret	  til	  at	  bestemme	  over	  sin	  egen	  
krop,	  og	  hun	  har	  ikke	  haft	  ret	  til	  selv	  vælge,	  hvem	  hun	  ville	  have	  sex	  med.	  Gangsterne	  har	  
brændemærket	  hende	  som	  et	  stykke	  kvæg	  og	  solgt	  hendes	  krop	  til	  enhver,	  der	  har	  været	  villig	  
til	  at	  betale	  for	  at	  få	  lov	  til	  at	  trænge	  ind	  i	  hende.	  Hvis	  hun	  har	  gjort	  modstand,	  er	  hun	  blevet	  
straffet."	  	  (Citat	  fra	  bogen:	  SOLGT	  TIL	  SEX)	  
	  

Hun	  er	  utallige	  gange	  blevet	  banket,	  slået	  bevidstløs	  og	  voldtaget	  igen	  og	  igen.	  
Prostitutionen	  har	  mærket	  hende	  for	  livet,	  hun	  er	  blevet	  gjort	  til	  en	  skygge	  af	  et	  menneske.	  

Hun	  er	  langsomt	  begyndt	  at	  tro	  på,	  at	  også	  hun	  har	  ret	  til	  at	  have	  et	  liv,	  og	  ret	  til	  at	  leve	  det,	  
uden	  først	  at	  skulle	  spørge	  andre	  om	  lov.	  (Citat	  fra	  bogen:	  SOLGT	  TIL	  SEX)	  
	  



Christian	  fortæller,	  at	  hun	  nu	  er	  begyndt	  selv	  at	  hente	  mad	  i	  køleskabet,	  hvis	  hun	  er	  sulten	  
og	  at	  hun	  heller	  ikke	  længere	  spørger	  om	  lov	  til	  at	  gå	  på	  toilettet,	  men	  bare	  gør	  det.	  	  	  

Christian	  fortæller	  også,	  at	  han	  havde	  forladt	  hende	  i	  en	  sofa	  i	  stuen,	  fordi	  han	  skulle	  på	  
arbejde.	  Da	  han	  så	  efter	  otte	  timer	  kom	  hjem	  igen,	  sad	  hun	  stadig	  på	  det	  samme	  sted	  i	  
sofaen,	  som	  da	  han	  gik.	  Nu	  var	  det	  bare	  mørk,	  derfor	  spurte	  han:	  "Hvorfor	  har	  du	  ikke	  tændt	  
lyset?".	  "Måtte	  jeg	  da	  godt	  gøre	  det?"	  havde	  hun	  svaret	  ham.	  Denne	  situation	  med	  sofaen	  var	  
en	  af	  de	  første	  dage,	  hun	  var	  hjemme	  ved	  ham.	  	  	  	  	  

Ud	  fra	  alt	  det	  jeg	  ved	  om,	  hvordan	  handlede	  kvinder	  lever,	  har	  jeg	  skrevet	  min	  egen	  historie,	  
som	  hedder	  "Livet	  som	  handlet	  kvinde",	  som	  kan	  læses	  her.	  	  

	  

Livet	  som	  handlet	  kvinde	  

Jeg	  fik	  at	  vide	  gennem	  en	  veninde,	  at	  der	  var	  en	  mand,	  der	  tilbød	  arbejde	  til	  piger	  i	  udlandet.	  
Hun	  fortalte,	  hvor	  jeg	  kunne	  opsøge	  ham,	  så	  det	  gjorde	  jeg.	  Min	  familie	  var	  i	  en	  stor	  
økonomisk	  krise	  og	  her	  i	  Litauen	  er	  der	  ikke	  de	  bedste	  levevilkår	  eller	  for	  den	  sag	  skyld	  gode	  
arbejdsvilkår.	  Så	  derfor	  bakkede	  min	  familie	  mig	  op	  i,	  at	  jeg	  skulle	  opsøge	  ham.	  Alt	  andet	  
end	  Litauen	  ville	  være	  perfekt.	  Manden	  fortalte,	  at	  han	  var	  ved	  at	  sammensatte	  en	  gruppe	  af	  
dansere.	  Jeg	  ville	  få	  en	  månedsløn	  på	  5.000	  kroner	  plus	  maden	  betalt	  og	  ophold	  på	  et	  
luksushotel.	  Jeg	  havde	  løjet,	  hvis	  det	  ikke	  lød	  fantastisk	  godt,	  så	  uden	  at	  tænke	  videre	  over	  
det	  sagde	  jeg	  "Ja".	  Det	  var	  en	  oplagt	  mulighed	  for	  at	  forsørge	  min	  familie	  med	  de	  nødvendige	  
penge.	  Jeg	  kunne	  sende	  penge	  til	  dem	  hver	  måned	  og	  på	  den	  måde	  hjælpe	  dem	  ud	  af	  den	  
økonomiske	  krise.	  En	  uge	  efter	  jeg	  havde	  snakket	  med	  manden,	  gik	  den	  lange	  tur	  til	  
København	  sammen	  med	  de	  5	  andre,	  der	  også	  skulle	  være	  med	  i	  dansegruppen.	  De	  kom	  
også	  fra	  Litauen.	  På	  vejen	  talte	  vi	  meget	  om	  Danmark.	  Der	  kunne	  man	  tjene	  masser	  af	  penge	  
og	  alle	  havde	  det	  godt.	  Vi	  blev	  derfor	  hurtigt	  enige	  om,	  at	  Danmark	  var	  et	  fantastisk	  land.	  	  

	  Da	  vi	  ankom	  til	  København,	  blev	  vi	  alle	  splittet	  fra	  hinanden.	  Vi	  forstod	  det	  ikke,	  men	  inden	  
vi	  nåede,	  at	  tænke	  længere	  over	  det,	  sad	  vi	  i	  hver	  vores	  bil	  på	  vej	  væk	  fra	  hinanden.	  Jeg	  blev	  
kørt	  ud	  til	  en	  ussel	  lejlighed.	  Lejligheden	  bestod	  af	  et	  gammelt	  badeværelse,	  hvor	  toilettet	  
ikke	  virkede	  optimalt,	  et	  lille	  bitte	  køkken	  og	  et	  soveværelse.	  I	  soveværelset	  var	  der	  kun	  en	  
seng.	  Madrassen	  var	  enorm	  ulækker	  og	  der	  var	  store	  huller	  over	  det	  hele.	  Manden	  startede	  
med	  at	  tage	  mit	  pas,	  hvorefter	  han	  hev	  et	  stykke	  papir	  op	  af	  lommen.	  Jeg	  skulle	  skrive	  under	  
på,	  at	  jeg	  var	  frivillig	  prostituerede.	  Der	  gik	  det	  op	  for	  mig,	  at	  jeg	  slet	  ikke	  skulle	  være	  
danser,	  men	  at	  jeg	  skulle	  sælge	  min	  krop	  til	  fremmede	  mænd.	  Jeg	  nægtede	  at	  skrive	  under.	  
Han	  blev	  meget	  gal	  og	  begyndte	  at	  blive	  voldelig.	  Jeg	  fik	  bank,	  mange	  bank.	  Derefter	  smed	  
han	  mig	  ind	  i	  soveværelset.	  Jeg	  hørte	  nøglen	  blive	  drejet	  rundt.	  Han	  sagde	  gennem	  døren,	  at	  
jeg	  ikke	  kom	  ud,	  før	  jeg	  havde	  skrevet	  under.	  Det	  samme	  galt	  med	  hensyn	  til	  mad	  og	  



drikkelse.	  Jeg	  besvimede,	  imens	  han	  bankede	  mig,	  så	  det	  var	  først,	  da	  jeg	  blev	  smidt	  ind	  på	  
værelset,	  at	  jeg	  mærkede	  smerten.	  Jeg	  var	  slået	  til	  blods	  flere	  steder	  Jeg	  havde	  store	  røde,	  blå	  
og	  gule	  mærker	  over	  det	  hele.	  Jeg	  kunne	  næsten	  ikke	  bevæge	  mig.	  Det	  var	  med	  held,	  at	  jeg	  
overhovedet	  kom	  op	  i	  sengen.	  Jeg	  græd	  i	  flere	  timer,	  inden	  jeg	  faldt	  i	  søvn.	  Da	  han	  kom	  igen	  
sent	  næste	  dag,	  valgte	  jeg	  at	  skrive	  under.	  Sulten	  og	  tørsten	  var	  blevet	  for	  stor.	  Han	  låste	  op,	  
men	  jeg	  gik	  ikke	  ud	  af	  rummet,	  jeg	  var	  lammet	  af	  skræk	  for	  at	  få	  bank	  igen.	  Først	  da	  jeg	  
hørte	  hoveddøren	  smække,	  rejste	  jeg	  mig	  op	  og	  gik	  med	  sløve	  skridt	  hen	  mod	  vandhanen	  i	  
køkkenet.	  Jeg	  tændte	  for	  vandet	  og	  stak	  hovedet	  ind	  under.	  Følelsen	  af	  vandet,	  der	  
strømmede	  ned	  gennem	  halsen,	  havde	  aldrig	  været	  bedre.	  Jeg	  kiggede	  i	  køleskabet	  efter	  
mad.	  Der	  lå	  en	  lille	  sandwich,	  som	  jeg	  spiste	  med	  stor	  appetit.	  Pludselig	  kom	  der	  en	  mand,	  
jeg	  aldrig	  havde	  set	  før.	  Han	  sagde,	  at	  han	  havde	  købt	  mig	  og	  at	  jeg	  nu	  tilhørte	  ham.	  
Derudover	  sagde	  han,	  at	  jeg	  skulle	  betale	  det	  tilbage,	  han	  havde	  købt	  mig	  for.	  Så	  vidt	  jeg	  
husker,	  lå	  beløbet	  på	  350.000	  danske	  kroner.	  Jeg	  fik	  tåre	  i	  øjnene,	  men	  der	  var	  ingen	  
medlidenhed	  fra	  hans	  side.	  Han	  smed	  noget	  tøj	  over	  mod	  mig	  og	  derefter	  tvang	  han	  mig	  til	  
at	  tage	  det	  på.	  Jeg	  startede	  med	  at	  vende	  mig	  om,	  men	  lige	  så	  hurtigt	  jeg	  havde	  vendt	  mig	  
om,	  havde	  han	  vent	  mig	  igen.	  Jeg	  var	  tvunget	  til	  at	  stå	  med	  front	  mod	  ham.	  Jeg	  mærkede	  
smerten,	  da	  han	  greb	  fat	  i	  mig.	  Jeg	  var	  stadig	  enorm	  øm	  efter,	  at	  jeg	  havde	  fået	  bank.	  Jeg	  
startede	  med,	  at	  tage	  den	  korte	  nederdel	  på,	  derefter	  de	  små	  G-‐	  strenge.	  Da	  jeg	  skulle	  have	  
den	  BH	  på,	  som	  han	  havde	  smidt	  hen	  mod	  mig,	  var	  jeg	  tvunget	  til	  at	  vise	  mine	  bryster.	  Jeg	  
skyndte	  mig,	  at	  tage	  min	  bluse	  og	  BH	  af,	  så	  jeg	  hurtigt	  kunne	  tage	  den	  alt	  for	  lille	  BH	  på,	  han	  
havde	  givet	  mig.	  Derefter	  smed	  jeg	  blusen	  ned	  over	  mit	  hoved.	  Den	  dækkede	  kun	  halvdelen	  
af	  mine	  bryster.	  Til	  sidst	  tog	  jeg	  de	  høje	  stiletter	  på.	  Han	  tvang	  mig	  ud	  i	  sin	  bil.	  Han	  startede	  
bilen	  og	  lidt	  tid	  efter,	  blev	  jeg	  smidt	  ud	  af	  bilen.	  Jeg	  stod	  nu	  på	  Istedgade.	  Min	  første	  kunde	  
var	  omkring	  de	  30,	  blond,	  han	  duftede	  godt	  og	  havde	  pænt	  tøj	  på.	  Det	  var	  ikke	  så	  svært........	  
altså	  selvfølgelig	  var	  det	  svært,	  men	  jeg	  tænkte,	  at	  hvis	  alle	  var	  lige	  så	  	  velsoignerede	  som	  
ham,	  ville	  jeg	  nok	  overleve.	  Men	  bagefter	  begyndte	  der	  at	  komme	  mænd,	  som	  lugtede	  meget	  
dårligt,	  som	  ville	  røre	  og	  kysse.	  Der	  var	  også	  meget	  gamle	  mænd,	  der	  var	  perverse	  og	  ville	  alt	  
muligt.	  De	  vidste,	  at	  de	  havde	  ret	  til	  at	  få	  det,	  fordi	  de	  havde	  betalt	  penge	  for	  det.	  Jeg	  måtte	  
ikke	  sige	  nej!	  Ligesom	  alle	  andre	  havde	  jeg	  menstruation	  en	  gang	  om	  måneden,	  men	  det	  var	  
ingen	  undtagelse	  og	  hvis	  kunden	  ville	  have	  sex	  uden	  kondom,	  var	  jeg	  også	  tvunget	  til	  det.	  
Jeg	  havde	  ingen	  rettigheder,	  jeg	  var	  ikke	  længere	  et	  menneske	  med	  følelser,	  men	  en	  ting	  
mænd	  kunne	  lege	  med.	  De	  næste	  mange	  dage	  var	  ens,	  jeg	  stod	  på	  gaden	  fra	  klokken	  21.00	  til	  
næste	  morgen.	  Jeg	  var	  tvunget	  til	  at	  have	  12	  til	  15	  kunder	  hver	  dag.	  Jeg	  havde	  sex	  i	  kundernes	  
bil	  eller	  hjemme	  hos	  dem.	  Efter	  hver	  eneste	  arbejdsdag	  skulle	  jeg	  aflevere	  alle	  mine	  penge	  til	  
Milan,	  som	  var	  manden,	  der	  ejede	  mig.	  Nogle	  gange	  gik	  der	  3	  dage,	  før	  jeg	  fik	  noget	  mad	  og	  
nogle	  gange,	  blev	  jeg	  tvunget	  til	  at	  arbejde	  i	  døgndrift.	  Jeg	  blev	  ofte	  voldtaget	  af	  både	  kunder	  
og	  af	  Milan.	  Massevoldtægt	  var	  også	  en	  hverdag.	  Jeg	  mistede	  langsomt	  håbet	  om	  nogensinde	  
at	  komme	  væk.	  Jeg	  var	  jo	  kun	  en	  ting,	  der	  blev	  solgt	  og	  købt	  af	  kunder.	  Jeg	  kunne	  heller	  ikke	  
sproget,	  så	  muligheden	  for	  at	  få	  en	  kunde	  til	  at	  hjælpe	  mig	  ud	  af	  prostitution	  var	  umulig,	  da	  
jeg	  ikke	  kunne	  kommunikere	  med	  dem.	  En	  dag	  lod	  jeg	  som	  om,	  jeg	  var	  meget	  syg,	  fordi	  jeg	  



ville	  have	  fat	  i	  en	  telefon,	  men	  det	  virkede	  ikke.	  Milan	  gav	  mig	  noget	  pulver	  og	  tvang	  mig	  til	  
at	  tage	  det.	  Først	  mærkede	  jeg	  ingenting,	  men	  i	  bilen	  mens	  vi	  kørte,	  begyndte	  jeg	  at	  føle	  mig	  
meget	  mærkelig	  tilpas.	  Jeg	  kunne	  ikke	  løfte	  hånden,	  jeg	  kunne	  ikke	  røre	  mig,	  min	  krop	  
fungerede	  ikke	  og	  jeg	  kunne	  ikke	  længere	  tale.	  Milan	  kørte	  hen	  på	  en	  parkeringsplads.	  Der	  
tog	  han	  mig	  med	  hen	  til	  et	  indhegnet	  skur,	  der	  havde	  store,	  grønne	  døre,	  og	  så	  ind	  i	  et	  rum,	  
som	  så	  ud	  som	  et	  kontor.	  Der	  var	  et	  bord,	  stole	  og	  en	  sofa.	  Han	  klædte	  sig	  af,	  hvorefter	  han	  
klædte	  mig	  af.	  Jeg	  prøvede	  at	  forsvare	  mig,	  men	  det	  var	  umuligt.	  Jeg	  var	  lammet!	  Han	  
voldtog	  mig!	  Efter	  et	  par	  måneder	  blev	  jeg	  solgt	  til	  en	  anden	  mand,	  der	  var	  endnu	  mere	  
modbydelig	  Han	  voldtog	  mig	  oftere	  og	  for	  at	  gøre	  mig	  mere	  føjelig,	  gav	  han	  mig	  alkohol	  
med	  beroligende	  midler	  i.	  Jeg	  var	  hos	  ham	  i	  3-‐4	  måneder,	  vil	  jeg	  tro,	  inden	  jeg	  blev	  solgt	  
igen.	  Sådan	  foregik	  det	  i	  mange	  år,	  solgt	  den	  ene	  dag	  og	  købt	  den	  næste.	  Den	  ene	  lejlighed	  
var	  mere	  ussel	  end	  den	  anden.	  Det	  samme	  gjaldt	  husene	  og	  hotellerne.	  Jeg	  kan	  især	  huske,	  
da	  jeg	  boede	  i	  et	  lille	  hus	  med	  3	  andre	  piger.	  Vi	  4	  skulle	  dele	  en	  dobbeltseng.	  Derudover	  var	  
der	  skimmelsvamp	  i	  hele	  huset,	  så	  vi	  blev	  meget	  syge,	  men	  igen	  var	  det	  ingen	  undskyldning	  
for	  at	  få	  en	  enkelt	  fri	  dag.	  Jeg	  tænkte	  tit	  på	  om	  det,	  nogensinde	  ville	  stoppe,	  eller	  om	  jeg	  selv	  
skulle	  gøre	  en	  ende	  på	  det.	  Men	  til	  min	  store	  overraskelse	  kom	  politiet	  en	  dag.	  De	  tog	  mig	  
med	  og	  efter	  en	  måned,	  sad	  jeg	  hjemme	  i	  Litauen	  igen.	  Jeg	  får	  ofte	  tilbagefald,	  hvor	  jeg	  ser	  
det	  hele	  om	  og	  om	  igen.	  Jeg	  græder	  ofte	  og	  føler	  tit	  at	  jeg	  intet	  er	  værd.	  Jeg	  kom	  jo	  aldrig	  til	  
at	  hjælpe	  min	  familie,	  som	  jeg	  havde	  lovet.	  Jeg	  har	  fået	  psykiske	  og	  fysiske	  skader	  for	  resten	  
af	  livet	  efter	  12	  år	  i	  helvede.	  	  

Tag	  aldrig	  et	  job	  der	  lyder	  for	  godt	  til	  at	  være	  sandt.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Hvem	  er	  bagmændene?	  

Den	  2.	  april	  2013	  var	  jeg	  ude	  og	  interview	  Leyla	  Fatima	  Arbadji	  Madsen,	  som	  arbejder	  for	  
Reden	  International”	  i	  København.	  Jeg	  spurgte	  hende	  bl.a.	  om	  "Hvem	  er	  bagmændene",	  
hvilket	  hun	  besvarede	  godt	  og	  derfor	  har	  jeg	  valgt	  at	  skrive	  dette	  afsnit	  som	  mit	  interview	  
med	  Leyla.	  	  

Interview	  

Astrid:	  Hvordan	  er	  hierarkiet	  blandt	  bagmændene?	  	  

Leyla:	  Det	  er	  meget	  forskelligt	  i	  forhold,	  til	  hvor	  kvinderne	  kommer	  fra.	  Hvis	  vi	  nu	  tager	  de	  
afrikanske	  kvinder,	  som	  vi	  ser	  rigtig	  mange	  af,	  så	  har	  mange	  af	  dem	  en	  såkaldt	  Mamma.	  
Mamma	  kan	  sidde	  nede	  i	  Afrika,	  men	  hun	  kan	  også	  sidde	  heroppe	  i	  Danmark.	  Hun	  er	  den	  
ene	  boss.	  Det	  er	  hende,	  kvinderne	  skal	  betale	  penge	  til	  og	  sådan	  nogen	  ting.	  Bag	  hende	  er	  
der	  så	  nogle	  bagmænd.	  Men	  kvinderne	  kan	  jo	  også	  arbejde	  sig	  op.	  Hvis	  vi	  nu	  siger,	  de	  har	  
arbejdet	  på	  gaden	  10-‐15	  år,	  de	  er	  lidt	  udslidte	  og	  lidt	  trætte,	  så	  kan	  det	  være,	  at	  de	  kan	  
arbejde	  sig	  op	  og	  blive	  Mamma.	  	  

Astrid:	  Så	  de	  kan	  blive	  Mamma?	  	  

Leyla:	  Der	  er	  jo	  ikke	  så	  meget	  karriereudvikling,	  for	  at	  sige	  det	  groft,	  inden	  for	  prostitution.	  
Så	  det	  er	  et	  voldsomt	  hierarki.	  For	  nogen	  af	  kvinderne	  er	  den	  eneste	  måde	  at	  overleve	  det	  
her	  på,	  faktisk	  at	  komme	  op	  og	  blive	  Mamma.	  	  	  

Astrid:	  Er	  "Mamma"	  også	  den,	  der	  finder	  kvinderne?	  

Leyla:	  De	  er	  også	  med	  til,	  at	  rekruttere	  ja.	  Og	  så	  har	  du	  så	  dem,	  der	  smugler	  dem.	  Hvis	  vi	  nu	  
tager	  de	  østeuropæiske	  kvinder,	  som	  vi	  også	  ser	  rigtig	  mange	  af	  især	  fra	  Rumænien.	  Der	  er	  
det	  generelt	  mænd,	  der	  er	  bagmænd.	  De	  står	  decideret	  med	  kvinderne	  ude	  på	  gaden,	  
hvorimod	  det	  er	  meget	  atypisk	  for	  de	  afrikanske.	  Der	  ser	  vi	  sjældent	  bagmænd,	  fordi	  de	  
bliver	  holdt	  i	  så	  kort	  snor.	  Da	  de	  jo	  bare	  kan	  sige"	  Jeg	  slår	  dine	  børn	  ihjel	  i	  Afrika,	  hvis	  du	  
ikke	  betaler	  penge",	  så	  det	  er	  nemt	  at	  holde	  dem	  i	  kort	  snor.	  De	  rumænske	  kvinder	  derimod	  
bliver	  holdt	  i	  meget	  kortere	  snor,	  fordi	  de	  er	  inde	  i	  Europa,	  så	  de	  er	  jo	  på	  lovligt	  ophold.	  
Derfor	  ser	  du	  bagmændene	  stå	  tydeligt	  i	  gade	  billedet.	  	  	  

Astrid:	  Er	  det	  sådan	  i	  virkeligheden?	  Altså	  at	  kvinderne	  står	  på	  gaden	  og	  så	  står	  bagmanden	  
måske	  0100	  meter	  væk	  fra	  dem	  og	  holder	  øje	  med	  dem?	  



Leyla:	  Ja,	  altså	  hvis	  du	  nu	  gik	  her	  på	  
Istedgade,	  på	  det	  første	  stykke,	  så	  vil	  du	  selv	  
lægge	  mærke	  til	  det.	  Der	  står	  nemlig	  ofte	  
nogle	  mænd,	  rundt	  på	  hjørnerne,	  som	  en	  
gang	  imellem	  går	  over	  og	  snakker	  med	  
kvinden	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  bagmænd.	  
Det	  er	  selvfølgelig	  første	  led,	  og	  så	  er	  der	  
nogen	  bag	  dem.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Astrid:	  Hvem	  er	  bag	  bagmændene?	  	  	  

Leyla:	  Der	  er	  flere	  bagmænd.	  Der	  er	  en,	  som	  alle	  pengene	  går	  til	  og	  det	  er	  tit	  mafiaen.	  Det	  er	  
organiseret	  kriminalitet.	  I	  Danmark	  er	  det	  f.eks.	  den	  albanske	  mafia,	  som	  styre	  ret	  meget.	  
Der	  er	  forskellige	  enheder	  indenfor	  organiseret	  kriminalitet	  og	  mafiaer,	  som	  er	  rigtige	  svære	  
at	  kontrollere	  og	  rigtige	  svære	  for	  politiet	  at	  komme	  ind	  på.	  Vesterbro	  er	  inddelt	  i	  enheder	  i	  
forhold	  til	  hvilken	  gruppe,	  inde	  for	  hvilken	  mafia,	  der	  styre	  området.	  Kvinderne	  betaler	  også	  
decideret	  lejepenge	  for	  at	  stå	  i	  et	  hjørne.	  Så	  der	  er	  flere	  enheder	  i	  det	  hierarki.	  Kvinderne	  
ligger	  nederst	  i	  hierarkiet.	  For	  nogen	  er	  det	  dog	  en	  mulighed	  at	  komme	  op	  og	  blive	  Mamma,	  
som	  holder	  styr	  på	  tingene.	  Hun	  er	  også	  en	  form	  for	  bagmand.	  

Astrid:	  Så	  der	  er	  egentlig	  bagmænd	  og	  Mamma	  og	  så	  er	  der	  en	  helle	  masse	  andre	  bag	  
bagmanden?	  	  

Leyla:	  Ja	  der	  står	  ofte	  nogen	  bag	  bagmanden	  og	  det	  er	  tit	  mafiaen.	  Der	  er	  både	  dem,	  der	  
styre	  gaderne	  med	  hård	  hånd	  og	  som	  kvinderne	  betaler	  til	  og	  så	  er	  der	  dem,	  som	  styre	  
kvinderne	  og	  så	  er	  der	  også	  menneskesmuglerne,	  som	  også	  skal	  have	  nogle	  penge,	  for	  at	  
transportere	  kvinderne	  frem	  og	  tilbage.	  	  	  

Astrid:	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  den	  typiske	  bagmand?	  	  	  

	  Leyla:	  Det	  er	  jo	  forskelligt.	  Det	  kommer	  jo	  meget	  an	  på,	  hvor	  i	  verden	  kvinderne	  kommer	  
fra.	  	  

Astrid:	  Kan	  en	  advokat	  også	  godt	  være	  en	  bagmand?	  Er	  det	  ikke	  i	  realiteten	  alle	  mennesker,	  
der	  kan	  være	  bagmænd?	  



Leyla:	  Jo	  der	  har	  jo	  været	  nogle	  sager	  her	  indenfor	  de	  
senere	  år.	  Der	  har	  f.eks.	  været	  en	  skolelærer	  nede	  i	  
Roskilde,	  der	  har	  været	  bagmand	  og	  som	  har	  haft	  nogle	  
kvinder.	  Vi	  ser	  flere	  og	  flere	  sager	  i	  Jylland	  omkring	  
massageklinikker.	  De	  er	  styret	  af	  danske	  par,	  helt	  
almindelige	  mennesker,	  som	  lige	  pludselig	  vælger,	  at	  få	  
nogle	  handlede	  kvinder	  ned	  i	  kælderen,	  som	  de	  holder	  
fanget	  og	  sælger.	  Så	  det	  kan	  være	  hvem	  som	  helst	  og	  
sådan	  er	  det	  også	  med	  kunderne.	  Det	  kan	  være	  alle.	  Det	  
er	  klart,	  at	  der	  kan	  være	  forskel	  indenfor	  forskellige	  
kulturer	  f.eks.	  afrikansk,	  rumænsk	  og	  thailandsk.	  Der	  er	  
det	  mere	  specialiseret.	  Men	  ellers	  kan	  det	  være	  hvem	  
som	  helst.	  	  

	  

Selv	  en	  skolelærer	  kan	  være	  
bagmand	  

Astrid:	  Jeg	  har	  også	  læst,	  at	  det	  tit	  er	  bandegrupper,	  der	  har	  handlede	  kvinder	  og	  som	  kører	  
dem	  rundt	  til	  hinanden.	  

Leyla:	  Ja	  nemlig.	  Vi	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  der	  kommer	  flere	  og	  flere	  massageklinikker,	  hvor	  det	  
er	  ganske	  almindelige	  mennesker,	  der	  har	  besluttet	  sig	  for,	  at	  have	  nogle	  handlede	  kvinder.	  	  

Astrid:	  Hvordan	  bliver	  man	  bagmænd?	  Er	  det	  gennem	  internettet,	  at	  man	  kan	  blive	  det?	  

Leyla:	  Det	  tror	  jeg	  ikke.	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvor	  man	  kommer	  fra.	  For	  udenlandske	  
bagmænd	  er	  det	  en	  del	  af	  livet,	  fordi	  der	  er	  så	  meget	  fattigdom	  og	  det	  er	  en	  måde	  at	  opstige	  i	  
samfundets	  hierarki	  og	  tjene	  rigtigt	  mange	  penge.	  Ligesom	  kvinder	  bliver	  introduceret	  for	  
det,	  bliver	  mænd	  også.	  Det	  er	  en	  engangsbillet	  til	  at	  tjene	  nogle	  gode	  penge.	  Så	  jeg	  tror,	  det	  
frister	  rigtig	  mange,	  men	  jeg	  ved	  ikke,	  hvorfor	  det	  frister	  så	  mange	  danskere.	  Vi	  har	  erfaring	  
med,	  at	  mange	  af	  bagmændene	  har	  et	  arbejde	  ved	  siden	  af	  i	  hvert	  fald	  de	  danske.	  	  

Konklusion	  på	  spørgsmålet	  "	  Hvem	  er	  bagmændene?"	  

	  Ud	  fra	  interviewet	  med	  Leyla	  kan	  jeg	  konkludere,	  at	  alle	  kan	  være	  bagmænd	  både	  kvinder	  
og	  mænd.	  Selv	  en	  skolelærer	  kan	  være	  det,	  hvilket	  jeg	  blev	  meget	  overrasket	  over,	  fordi	  en	  
skolelærer	  arbejder	  med	  børn	  og	  unge	  mennesker.	  	  

Derudover	  kan	  jeg	  konkludere,	  at	  det	  i	  nogen	  tilfælde	  kun	  er	  en	  bagmand	  eller	  et	  ægtepar,	  
der	  styre	  det	  hele.	  I	  andre	  tilfælde	  er	  det	  et	  kæmpe	  kriminelt	  netværk,	  med	  masser	  af	  
bagmænd,	  der	  har	  hver	  deres	  opgave.	  	  



Økonomi	  i	  forholdet	  til	  bagmændene	  

Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  menneskehandel	  indbringer	  enorme	  mængder	  af	  penge.	  
Menneskehandel	  er	  faktisk	  det,	  der	  indbringer	  flest	  penge	  efter	  salg	  af	  narkotika	  og	  illegale	  
våben.	  Globalt	  indbringer	  menneskehandel	  19	  billioner	  dollars	  ifølge	  Interpol	  (ca.	  
133.000.000.000.000	  kr.)	  om	  året.	  Tallet	  er	  ikke	  præcist,	  da	  salg	  af	  mennesker	  bliver	  gjort	  i	  
det	  skjulte.	  Bogen:	  ”Kroppe	  over	  grænser”	  anslår,	  at	  den	  samlede	  sexindustri	  i	  Danmark,	  
hvert	  år	  omsætter	  for	  mellem	  2	  og	  9	  milliarder	  kroner.	  	  

En	  bagmand	  har	  fortalt	  følgende	  til	  ”Fyns	  Stiftstidende”,	  efter	  at	  det	  blev	  opdaget,	  at	  han	  
sammen	  med	  nogle	  andre	  havde	  handlet	  78	  baltiske	  kvinder	  til	  prostitution	  i	  Danmark.	  

”Typisk	  kostede	  en	  time	  med	  en	  kvinde	  1.500	  kroner.	  Af	  dem	  fik	  kvinden	  500,	  chaufførren	  500	  
og	  bagmanden	  500.”	  …	  ”Men	  for	  de	  første	  mange	  ture	  ud	  til	  kunder	  tjente	  kvinderne	  ikke	  
nogen	  penge.	  De	  skulle	  først	  betale	  de	  udgifter	  tilbage,	  som	  bagmanden	  Benny	  havde	  haft	  på	  
at	  få	  dem	  til	  Danmark	  ”Typisk	  gav	  jeg	  mellem	  13.000	  og	  18.000	  kroner	  pr.	  pige.	  Det	  var	  lidt	  
afhængigt	  af	  dollar	  –	  kursen,	  og	  om	  de	  kom	  med	  fly	  eller	  skib.	  Det	  betød,	  at	  de	  første	  25	  –	  30	  
ture,	  pigen	  kørte,	  tjente	  hun	  ikke	  noget.	  Der	  gav	  hun	  sine	  500	  kroner	  til	  mig	  som	  betaling	  for	  
rejsen”,	  fortæller	  bagmanden	  til	  avisen.	  Han	  vurderer,	  at	  han	  har	  tjent	  en	  halv	  million	  kroner	  
på	  et	  halvt	  år.	  (Citat	  fra	  hjemmesiden:	  Bagmændene	  –	  faktalink)	  
	  
Det	  er	  på	  ingen	  måde	  unormalt	  at	  tjene	  en	  halv	  million	  på	  et	  halvt	  år.	  
Man	  kan	  sige,	  at	  indkomsten	  afhænger	  af,	  hvor	  mange	  kvinder	  man	  
har.	  Nogle	  bagmænd	  tjener	  faktisk	  omkring	  200.000	  kroner	  om	  
måneden	  dvs.	  1.200.000	  kroner	  pr.	  halvår	  og	  2.400.000	  kroner	  om	  
året.	  	  	  

	  	  	  	  

	  
Som	  nævnt	  i	  den	  første	  kasse	  skal	  kvinderne	  afdrage	  på	  en	  gæld.	  Den	  her	  enorme	  gæld	  er	  
nok	  bagmændenes	  største	  indkomst.	  Man	  skal	  dog	  huske	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  pengene,	  der	  
går	  til	  bagmanden.	  Der	  er	  faktisk	  mange	  flere,	  end	  man	  tror,	  der	  er	  involveret	  i	  
kvindehandel	  og	  som	  skal	  have	  betaling,	  f.eks.	  er	  der	  telefonpassere,	  rengøringspersonaler,	  
hotelejer	  osv.	  	  	  	  	  

Under	  mit	  interview	  med	  Leyla,	  fortalte	  hun	  således:	  	  	  
Mange	  af	  de	  afrikanske	  kvinder	  vi	  møder,	  skal	  betale	  en	  pris	  for	  at	  komme	  til	  Europa.	  De	  
tror	  den	  er	  meget	  lav,	  når	  de	  starter	  i	  Afrika,	  men	  når	  de	  så	  kommer	  til	  Europa,	  får	  de	  at	  
vide	  (det	  er	  meget	  generelt)	  at	  de	  f.eks.	  skylder	  50.000	  euros,	  det	  er	  350.000	  kroner,	  som	  de	  
så	  skal	  betale	  af.	  	  
Du	  kan	  godt	  se.	  Hvis	  hver	  kvinde	  giver	  350.000	  kroner	  og	  du	  bare	  har	  10	  af	  dem,	  det	  er	  3,5	  
millioner.	  	  	  
Plus	  at	  mange	  af	  de	  her	  kvinder,	  bliver	  snydt	  så	  vandet	  driver.	  De	  aner	  ikke	  hvor	  meget	  de	  
er	  hver,	  hvor	  meget	  danske	  penge	  er	  hver	  og	  hvor	  meget	  de	  reelt	  får	  fra	  deres	  kunder.	  	  



Hvorfor	  stikker	  kvinderne	  ikke	  af	  fra	  bagmændene?	  

Der	  er	  mange	  grunde	  til,	  at	  kvinderne	  ikke	  stikker	  af.	  Stort	  set	  alle	  kvinder	  får	  taget	  deres	  
pas,	  penge,	  personlige	  papirer	  og	  private	  ejendele.	  Private	  ejendele	  kan	  f.eks.	  være	  billeder	  af	  
ens	  familie	  eller	  ens	  mobil.	  Når	  bagmændene	  har	  taget	  alle	  disse	  ting,	  har	  kvinderne	  ikke	  
længere	  en	  identitet	  og	  derved	  kan	  de	  ikke	  længere	  bevise,	  hvem	  de	  er.	  Uden	  pas	  og	  papirer	  
kan	  de	  ikke	  rejse	  hjem	  og	  de	  kan	  heller	  ikke	  stikke	  af.	  	  

Nogen	  bagmænd	  giver	  derefter	  kvinderne	  et	  nyt	  navn	  og	  en	  ny	  identitet	  ved	  hjælp	  af	  falske	  
pas	  og	  papirer.	  På	  den	  måde	  fjerner	  de	  for	  alvor	  kvindernes	  identitet	  og	  selvstædighed.	  Alt	  
dette	  er	  med	  til,	  at	  kvinderne	  ikke	  længere	  har	  en	  personlighed	  og	  derved	  bliver	  de	  en	  vare,	  
der	  kan	  sælges	  for	  penge.	  De	  er	  ikke	  længere	  mennesker	  med	  følelser,	  meninger	  og	  behov.	  	  

Ud	  over	  alle	  de	  ting,	  der	  er	  nævn	  ovenover,	  er	  det	  en	  hel	  del	  andre	  faktorer,	  der	  også	  spiller	  
ind.	  	  

Vold	  og	  voldtægt	  

En	  af	  de	  ting,	  der	  også	  spiller	  ind,	  er	  vold.	  Kvinderne	  lever	  
i	  en	  verden,	  hvor	  vold	  er	  en	  normal	  del	  af	  livet.	  Kvinderne	  
bliver	  ofte	  banket	  både	  af	  bagmændene	  og	  af	  kunderne.	  
Voldtægt	  er	  også	  helt	  normalt	  i	  den	  verden,	  kvinderne	  
lever	  i.	  De	  bliver	  både	  voldtaget	  af	  kunderne	  og	  af	  deres	  
bagmænd.	  Vold	  og	  voldtægt	  er	  en	  kendt	  strategi	  for	  at	  
blødgøre	  kvinderne.	  Psykologien	  hos	  kvinder	  fungerer	  
oftest	  sådan,	  at	  når	  de	  først	  er	  blevet	  voldtaget	  et	  vist	  
antal	  gange,	  så	  er	  vejen	  til	  bordellernes	  lagner	  kortere,	  
end	  hvis	  de	  aldrig	  havde	  haft	  udfrivillig	  sex.	  	  	  

	  

	  
	  

Indespærring	  

Indespærring	  er	  også	  dagligdag	  for	  kvinderne.	  Jeg	  har	  f.eks.	  læst	  om	  en	  kvinde,	  der	  prøvede	  
at	  flygte,	  men	  hun	  blev	  desværre	  fundet	  igen	  af	  bagmanden.	  Hun	  blev	  spærret	  inde	  i	  fire	  
dage.	  Under	  de	  4	  dage	  fik	  hun	  ingen	  form	  for	  mad.	  Det	  var	  straffen	  for,	  at	  hun	  havde	  prøvet	  
at	  flygte.	  	  	  

	  



Trusler	  

Trusler	  er	  også	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  kvinderne	  ikke	  stikker	  
af.	  Oftest	  bliver	  de	  truet	  med,	  at	  deres	  familie	  vil	  blive	  slået	  
ihjel,	  hvis	  de	  prøver	  at	  flygte	  eller	  sladre.	  Bagmændene	  
lægger	  ikke	  skjul	  på,	  at	  de	  ved	  hvor	  kvindernes	  familier	  bor.	  
For	  det	  meste	  er	  det	  sandt,	  at	  bagmændene	  ved,	  hvor	  
familien	  bor,	  da	  kvinderne	  er	  blevet	  kontaktet	  af	  
bagmændenes	  partnere,	  der	  selv	  bor	  i	  områderne,	  hvor	  
kvinderne	  kommer	  fra.	  
	  

	  

	  

Andre	  trusler	  går	  ud	  på,	  at	  de	  vil	  fortælle	  familien,	  at	  kvinderne	  er	  prostituerede,	  
narkomaner	  og	  i	  det	  hele	  taget	  nogle	  utilregnelige	  mennesker.	  De	  kan	  også	  blive	  truet	  med,	  
at	  de	  selv	  vil	  blive	  slået	  ihjel,	  hvis	  de	  prøver	  at	  flygte.	  Nogen	  bagmænd	  er	  så	  grufulde,	  at	  de	  
rent	  faktisk	  slår	  kvinderne	  ihjel,	  hvis	  de	  flygter	  og	  bliver	  fanget.	  	  	  	  	  	  

Hvis	  en	  kvinde	  når	  at	  flygte,	  ved	  hun,	  at	  bagmanden	  vil	  gøre	  alt	  for	  at	  finde	  hende,	  straffe	  
hende	  og	  sælge	  hende	  videre	  i	  det	  kriminelle	  netværk.	  Derudover	  ved	  kvinderne,	  at	  de	  og	  
deres	  familie	  kan	  risikere	  at	  blive	  udstødt,	  hvis	  deres	  lokalsamfund	  finder	  ud	  af,	  at	  de	  har	  
været	  prostitueret,	  fordi	  prostitution	  opfattes	  som	  skamfuldt.	  Derfor	  ser	  de	  fleste	  kvinder	  
det	  ikke	  som	  en	  mulighed	  at	  vende	  hjem.	  	  

Skræmmeteknikken	  

Bagmænd	  har	  en	  fælles	  skræmmeteknik,	  som	  de	  bruger	  ofte.	  Skræmmeteknikken	  går	  ud	  på	  
at	  spille	  på	  kvindernes	  uvidenhed.	  	  

"Kvinderne	  ved	  ingenting	  om	  det	  land,	  de	  befinder	  sig	  i.	  De	  kan	  ikke	  tale	  sproget.	  De	  kender	  
ikke	  nogen	  -‐	  andre	  end	  bagmanden".	  (Citat	  fra:	  Kroppe	  over	  grænser)	  	  	  

	  

"Så	  han	  sagde	  til	  mig:	  Er	  du	  klar	  over,	  hvor	  du	  er?	  Ved	  du,	  hvilket	  sprog	  man	  taler	  her?	  Hvem	  
tror	  du,	  politiet	  vil	  tro	  på	  -‐	  dig	  eller	  mig?	  Colombianerne	  har	  et	  dårligt	  ry	  her	  -‐	  du	  skylder	  mig	  
6.000	  dollar,	  for	  billetten,	  så	  jeg	  kan	  bare	  nøjes	  med	  at	  sige,	  at	  du	  har	  bestjålet	  mig.	  Fortæller	  
Luz".	  (Citat	  fra	  bogen:	  Kroppe	  over	  grænser)	  
	  

Kvinderne	  ved	  godt,	  at	  de	  allerede	  har	  brudt	  loven	  ved	  at	  være	  indrejst	  ulovligt	  for	  at	  arbejde	  
illegalt.	  Kvinderne	  er	  derfor	  meget	  bange	  for	  at	  komme	  i	  fængsel	  og	  derfor	  tænker	  mange	  af	  
dem	  "Når	  jeg	  har	  tjent	  de	  penge,	  jeg	  skylder,	  er	  jeg	  fri	  og	  så	  kan	  jeg	  rejse	  hjem".	  	  

	  



Gæld	  

Gæld	  er	  også	  en	  stor	  grund	  til,	  at	  kvinderne	  ikke	  stikker	  af.	  De	  
skylder	  penge,	  mange	  penge.	  Penge	  der	  skal	  betales	  tilbage.	  
Bagmændene	  forlanger,	  at	  kvinderne	  betaler	  det	  tilbage,	  det	  
har	  kostet	  dem,	  at	  transportere	  kvinderne	  fra	  det	  ene	  land	  til	  
det	  andet.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  beløbet	  næsten	  altid	  meget	  
højere,	  end	  hvad	  det	  i	  virkeligheden	  har	  kostet	  bagmændene.	  
Beløbet	  ligger	  typisk	  mellem	  100.000	  og	  400.000.	  	   	  

	  
	  

Kvinderne	  er	  derfor	  tvunget	  til	  at	  blive	  i	  prostitutionsmiljøet	  i	  meget,	  meget	  lang	  tid.	  Nogen	  
er	  tvunget	  til	  at	  arbejde	  som	  prostituerede	  i	  mange	  år.	  Mange	  af	  kvinderne	  får	  at	  vide,	  at	  hvis	  
de	  ikke	  betaler	  beløbet	  tilbage,	  vil	  de	  eller	  deres	  familie	  blive	  dræbt.	  Nogen	  kvinder	  bliver	  
tvunget	  til	  at	  underskrive	  gældskontrakter.	  	  

Herunder	  er	  der	  et	  citat	  fra	  bogen	  "Kroppe	  over	  grænser",	  som	  lige	  præcist	  fortæller	  noget	  
om	  den	  enorme	  gæld	  og	  om	  konsekvenserne.	  	  

"Under	  en	  razzia	  på	  bordeller	  i	  Madrid	  i	  Spanien	  fandt	  det	  spanske	  politi	  i	  februar	  2001	  en	  stak	  
gældsbreve	  -‐	  skrevet	  på	  spansk	  og	  underskrevet	  af	  nigerianske	  kvinder,	  der	  ikke	  kunne	  et	  ord	  
spansk:	  "Jeg	  lover	  at	  betale	  40.000	  dollar	  til	  min	  tante	  Iveve	  og	  lover,	  at	  jeg	  ikke	  vil	  bryde	  
nogen	  regel	  eller	  fortælle	  politiet	  noget,	  før	  dette	  beløb	  er	  blevet	  betalt.	  Hvis	  jeg	  ikke	  kan	  leve	  
op	  til	  dette,	  har	  tante	  Iveve	  ret	  til	  at	  dræbe	  mig	  og	  min	  familie".	  (Citat	  fra	  bogen:	  Kroppe	  over	  
grænser)	  
	  

Personlig	  binding	  

Kvinderne	  får	  rent	  faktisk	  et	  forhold	  til	  deres	  bagmand.	  Dette	  forhold	  kalder	  man	  for	  et	  
afhængighedsforhold.	  Kvinderne	  har	  jo	  kun	  kontakt	  med	  bagmanden,	  kunderne	  og	  de	  andre	  
kvinder,	  der	  arbejder	  samme	  sted.	  Kvinderne	  kan	  for	  det	  meste	  kun	  tale	  med	  bagmanden,	  
for	  kunderne	  taler	  ikke	  samme	  sprog	  som	  dem.	  Selvom	  kvinderne	  hader	  deres	  
bagmand/bagmænd,	  er	  de	  alligevel	  afhængige	  af	  ham/dem.	  Det	  er	  bagmanden,	  der	  ordner	  
alt.	  Hotelværelset,	  transporten	  frem	  og	  tilbage	  fra	  det	  sted	  kvinderne	  arbejder.	  Nogle	  
bagmænd	  lærer	  deres	  kvinder	  nogle	  enkelte	  sætninger,	  som	  de	  skal	  sige	  til	  kunderne.	  Det	  er	  
dem,	  der	  søger	  for,	  at	  kvinderne	  bliver	  flyttet	  rundt	  hele	  tiden,	  så	  de	  ikke	  er	  for	  længe	  et	  
sted.	  Nogen	  bagmænd	  hjælper	  med	  lægehjælp	  og	  med	  at	  sende	  lidt	  penge	  hjem	  til	  familien.	  	  

"Marco	  var	  tit	  lidt	  ligesom	  en	  kammerat",	  som	  Miluse	  siger.	  Han	  havde	  hjulpet	  hende	  med	  at	  
sende	  1.000	  danske	  kroner	  hjem	  til	  familien	  i	  Chomutov".	  (Citat	  fra	  bogen:	  Kroppe	  over	  
grænser)	  
	  



Dette	  såkaldte	  kammeratskab,	  som	  kvinderne	  får	  til	  deres	  bagmand,	  kan	  man	  sammenligne	  
med	  et	  forhold	  mellem	  en	  mand	  og	  en	  kvinde	  i	  et	  voldsramt	  parforhold.	  Det	  gør	  ondt,	  når	  
han	  slår,	  men	  kvinden	  elsker	  ham	  alligevel.	  Kvinderne	  er	  afhængige	  af	  deres	  bagmands	  
tilstedeværelse	  og	  derfor	  forlader	  de	  ham	  ikke.	  	  	  

Stoffer	  

Nogle	  bagmænd	  giver	  kvinderne	  stoffer	  såsom	  ecstasy,	  kokain	  og	  heroin.	  
Dette	  gør	  de	  for	  at	  gøre	  kvinderne	  mere	  medgørlige	  og	  fordi	  de	  ved,	  at	  
kvinderne	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunk	  vil	  blive	  så	  afhængige,	  at	  de	  ikke	  kan	  
leve	  uden	  og	  derfor	  bliver	  de	  ved	  bagmanden.	  	  	  

	  
Kokain	  	  

	  

Hvor	  kan	  de	  handlede	  kvinder	  få	  hjælp?	  

"KFUK`s	  Sociale	  Arbejde"	  er	  en	  organisation,	  der	  driver	  en	  masse	  virksomheder,	  der	  hjælper	  
kvinder	  i	  prostitution,	  både	  de	  kvinder	  der	  er	  handlet	  og	  dem	  der	  gør	  det	  af	  egen	  fri	  vilje.	  
KFUK`s	  Sociale	  Arbejde	  driver	  rederne	  i	  København,	  Odense,	  Århus	  og	  Reden	  International.	  	  

KFUK`s	  Sociale	  Arbejde	  har	  20	  års	  erfaring	  med	  at	  hjælpe,	  kvinder	  der	  har	  været	  tvunget	  til	  
prostitution.	  KFUK`s	  Sociale	  Arbejde	  har	  4	  tilbud,	  til	  kvinder	  der	  er	  eller	  har	  været	  ofre	  for	  
kvindehandel.	  	  Disse	  4	  tilbud	  kan	  beskrives	  meget	  kort:	  	  	  

1.	  Et	  beskyttelsestilbud	  for	  kvinder	  der	  har	  været	  ofre	  for	  kvindehandel.	  

2.	  Et	  rådgivningstilbud	  for	  udenlandske	  kvinder	  i	  prostitution	  på	  bordeller	  og	  
massageklinikker.	  

3.	  Et	  rådgivningstilbud	  for	  udenlandske	  kvinder	  i	  prostitution	  på	  Vesterbro	  i	  Danmark.	  

4.	  En	  landsdækkende	  anonym,	  rådgivnings	  hotline	  -‐	  7020	  25	  50.	  	  

	  

	  

	  

	  

KFUKs	  =	  Kristelig	  Forening	  for	  Unge	  Kvinde	  



Reden	  København	  

	  
Reden	  i	  København	  har	  kun	  med	  de	  danske	  
prostituerede	  at	  gøre,	  de	  er	  ikke	  handlet,	  
men	  har	  selv	  valgt	  at	  være	  prostituerede,	  
mange	  af	  dem	  er	  stofmisbruger.	  	  	  	  

	  
	  	  

	  

Reden	  Odense	  

	  
Reden	  i	  Odense	  arbejder	  med	  kvinder,	  der	  er	  
i	  et	  misbrug	  af	  hårde	  stoffer	  såsom	  hash,	  
piller	  og	  alkohol.	  Ofte	  er	  misbruget	  
kombineret	  med	  prostitution.	  	  	  
	  

	  
	  

Reden	  Århus	  

	  
Reden	  i	  Århus	  har	  med	  de	  danske	  og	  de	  
grønlandske	  prostituerede	  at	  gøre.	  Reden	  i	  
Århus	  henvender	  sig	  til	  kvinder,	  som	  på	  
forskellige	  måder	  er	  havnet	  i	  en	  svær	  
livssituation.	  Oftest	  er	  det	  kvinder,	  der	  har	  
et	  misbrug,	  kombineret	  med	  prostitution.	  	  	  

	  

	  

	  
	  

I	  modsætning	  til	  de	  3	  Reder	  der	  er	  beskrevet	  kort	  ovenover,	  er	  Reden	  International	  en	  
organisation,	  der	  kun	  har	  med	  de	  udenlandske	  kvinder	  at	  gøre.	  Det	  er	  kvinder,	  der	  er	  
handlet	  til	  prostitution.	  Derfor	  har	  jeg	  valgt	  at	  skrive	  en	  del	  mere	  om	  Reden	  International.	  	  

	  

	  

	  



Reden	  International	  

Reden	  international	  er	  en	  selvejende	  privat	  organisation	  der	  er	  tilknyttet	  KFUK`s	  Sociale	  
Arbejde.	  Reden	  International	  opstod	  fordi	  lederen	  af	  den	  anden	  "Rede",	  der	  kun	  har	  med	  de	  
danske	  prostituerede	  at	  gøre,	  så	  at	  der	  kom	  flere	  og	  flere	  udenlandske	  prostituerede.	  De	  
udenlandske	  kvinder	  kunne	  hendes	  tilbud	  ikke	  rumme	  og	  hun	  havde	  heller	  ikke	  ressourcer	  
til	  at	  tage	  hånd	  om	  dem	  og	  derfor	  blev	  Reden	  International	  oprettet	  for	  at	  kunne	  hjælpe	  de	  
udenlandske	  kvinder.	  Reden	  International	  har	  derfor	  specialiseret	  sig	  indenfor	  udenlandske	  
kvinder	  tvunget	  i	  prostitution.	  For	  at	  kunne	  løse	  problematikkerne	  med	  udenlandske	  
kvinder,	  har	  ”Reden	  International”	  medarbejdere,	  der	  er	  specialiseret	  i	  kvindernes	  baggrund,	  
sprog	  og	  kultur.	  

	  Reden	  International	  er	  en	  organisation,	  der	  ligesom	  alle	  de	  andre	  organisationer	  vil	  gøre	  alt	  
for	  at	  bekæmpe	  kvindehandel	  og	  hjælpe	  disse	  kvinder,	  der	  er	  havnet	  i	  prostitution	  under	  
tvang,	  bedst	  muligt.	  	  	  

Reden	  international	  har	  f.eks.	  en	  lægeklinik	  på	  Vesterbro,	  som	  er	  åbnet	  hver	  tirsdag,	  hvor	  
kvinderne	  kan	  komme	  ind	  fra	  gaden.	  	  	  

Derudover	  har	  de	  et	  mødested,	  der	  er	  åbnet	  4	  dage	  om	  ugen,	  både	  i	  dag-‐	  og	  aften	  timer,	  
hvor	  kvinderne	  også	  kommer	  fra	  gaden,	  de	  må	  gerne	  komme	  anonymt,	  hvis	  det	  er	  det,	  de	  
vil.	  Der	  er	  tilknyttet	  læger	  og	  sygeplejersker.	  I	  de	  4	  dage,	  om	  ugen	  der	  er	  åbnet,	  kan	  
kvinderne	  få:	  

• noget	  mad	  
• noget	  at	  drikke	  
• tøj	  
• kondomer	  
• en	  abort	  	  
• Rådgivning	  om	  sundhed	  og	  rettigheder	  	  
• advokat	  bistand	  
• juridisk	  bistand	  herunder	  bisidning	  ved	  politiafhøringer	  eller	  når	  der	  vidnes	  i	  retten	  	  
• social	  bistand,	  men	  ikke	  økonomisk	  bistand	  	  
• samtaler	  
• omsorg	  
• et	  frirum,	  dvs.	  at	  de	  bare	  kan	  sidde	  og	  slappe	  af.	  	  
• adgang	  til	  computer	  

	  

Derudover	  bliver	  kvinderne	  også	  tilbudt:	  

	  



Akut	  hjælp,	  herunder	  lægehjælp,	  psykologhjælp,	  social	  støtte	  og	  advokatbistand	  samt	  
forberedt	  hjemsendelse,	  herunder	  kontakt	  med	  deres	  familier,	  netværk	  og	  sociale	  
organisationer".	  	  (citat	  fra	  hjemmesiden:	  CENTER	  MOD	  MENNESKEHANDEL)	  	  
	  

	  Ud	  over	  nævnte	  kan	  kvinderne	  også	  blive	  tjekket	  for	  kønssygdomme	  såsom	  klamydia,	  
syfilis,	  herpes	  og	  hepatitis	  B	  eller	  få	  tandlægehjælp.	  

Reden	  international	  tilbyder	  derudover	  kontakt	  med	  NGO`er	  i	  hjemlandene.	  De	  ønsker	  
nemlig	  at	  støtte	  kvinderne	  i	  deres	  hjemland	  med	  henblik	  på	  at	  blive	  reintegreret	  i	  
samfundet.	  

Reden	  International	  har	  også	  et	  opsøgende	  gadeteams	  som	  går	  på	  gaderne	  og	  på	  
massageklinikkerne	  i	  Københavnsområdet	  for	  at	  få	  kontakt	  til	  de	  udenlandske	  kvinder.	  De	  
deler	  brochurer	  ud	  og	  snakker	  med	  kvinderne.	  Derudover	  giver	  de	  kvinderne	  kondomer	  og	  
glidecreme,	  hvis	  de	  vil	  have	  det.	  En	  vagt	  er	  normalt	  fra	  kl.	  20:00	  til	  01.00.	  Reden	  
International	  har	  bl.a.	  en	  rumænsk	  kvinde	  ansat,	  som	  kan	  kommunikere	  med	  de	  rumænske	  
kvinder	  -‐	  idet	  de	  oftest	  ikke	  kan	  tale	  engelsk.	  	  	  	  

Reden	  International	  har	  også	  en	  telefonisk	  hotline	  hvor	  ofre	  for	  kvindehandel	  og	  andre	  kan	  
ringe	  anonymt.	  Ifølge	  Leyla	  fra	  Reden	  International	  har	  de,	  fra	  de	  startede	  til	  i	  dag	  hjulpet	  
over	  1500	  kvinder.	  

I	  januar	  2013	  åbnede	  Reden	  International	  sammen	  med	  Reden	  en	  Natcafè	  for	  de	  
udenlandske	  kvinder	  i	  prostitution,	  som	  står	  på	  gaden	  i	  området	  ved	  Vesterbro.	  Natcafèen	  
er	  primært	  oprettet	  til	  de	  udenlandske	  kvinder,	  der	  står	  på	  gaden	  om	  natten	  og	  som	  er	  eller	  
kan	  være	  potentielle	  ofre	  for	  kvindehandel.	  Natecaféen	  ligger	  på	  Colbjørnsensgade	  og	  har	  
åbnet	  hver	  torsdag	  og	  fredag	  nat	  fra	  22.00	  -‐	  05.00.	  	  	  

Udover	  natcaféen	  driver	  Reden	  international	  også	  et	  krisecenter.	  Krisecentret	  ligger	  på	  en	  
hemmelig	  adresse	  ude	  på	  Østerbro.	  Der	  er	  plads	  til	  12	  kvinder.	  Krisecentret	  er	  kun	  for	  
udenlandske	  kvinder,	  der	  er	  blevet	  vurderet	  handlet.	  Mens	  kvinderne	  er	  på	  krisecentret,	  er	  
personalet	  vigtigste	  opgave,	  at	  sørge	  for	  at	  kvinderne	  får	  nogle	  kompetencer,	  som	  giver	  dem	  
en	  anden	  levevej	  end	  prostitution.	  De	  kan	  f.eks.	  få	  undervisning	  i	  syning	  eller	  de	  kan	  lære	  at	  
skrive	  og	  læse	  og	  på	  den	  måde	  få	  nogle	  nye	  kompetencer.	  På	  den	  måde	  sikre	  Reden	  
International,	  at	  kvinderne	  har	  en	  mulighed	  for	  at	  få	  et	  job,	  når	  de	  vender	  tilbage	  til	  deres	  
hjemland.	  

	  



Hvad	  gør	  man	  i	  Danmark	  for	  at	  bekæmpe	  kvindehandel?	  

I	  Danmark	  er	  der	  en	  hel	  masse	  organisationer	  og	  ministerier,	  der	  sammen	  er	  i	  fuld	  gang	  med	  
at	  bekæmpe	  kvindehandel.	  	  

Ministeren	  for	  ligestilling	  står	  i	  spidsen	  for	  den	  tværministerielle	  arbejdsgruppe,	  som	  består	  
af	  medarbejdere	  fra	  Ligestillingsafdelingen,	  Justitsministeriet,	  Indenrigs-‐	  og	  
Sundhedsministeriet,	  Ministeriet	  for	  Flygtninge,	  Indvandrere	  og	  Integration	  samt	  
Socialministeriet.	  Den	  tværministerielle	  arbejdsgruppe	  har	  det	  overordnede	  ansvar	  for	  at	  
koordinere	  regeringens	  indsats	  med	  hensyn	  til	  bekæmpelse	  af	  menneskehandel.	  

Ligestillings-‐	  og	  kirkeministeriet	  er	  derudover	  også	  ansvarlig	  for	  at	  sikre	  implementeringen	  
af	  nye	  ideer	  og	  internationale	  initiativer	  og	  internationale	  love	  (Palermo-‐	  protokollen,	  
Rammeafgørelsen	  og	  Europarådets	  Konventionen).	  	  

Den	  tværministerielle	  arbejdsgruppe	  laver	  regeringens	  handlingsplaner	  til	  bekæmpelse	  af	  
menneskehandel.	  Den	  første	  kom	  i	  2002	  og	  den	  sidste,	  der	  er	  blevet	  lavet	  kom	  i	  2011	  og	  går	  
til	  2014.	  	  

I	  2007	  blev	  "Center	  mod	  Menneskehandel"	  oprettet.	  Det	  ligger	  under	  ligestillingsministeriet.	  
Center	  mod	  Menneskehandel	  skaffer	  og	  formidler	  ny	  viden	  samt	  koordinerer	  det	  sociale	  
arbejde	  med	  udgangspunkt	  i	  regeringens	  handlingsplan.	  	  

Følgende	  skema	  giver	  et	  bedre	  overblik	  over,	  hvordan	  det	  hele	  hænger	  sammen.	  

	  



Ude	  til	  højre	  er	  der	  2	  bokse	  med	  en	  masse	  private	  organisationer.	  Disse	  organisationer	  står	  
for	  udførslen	  af	  det	  praktiske	  sociale	  arbejde	  med	  ofrene.	  Forskellen	  på	  de	  2	  bokse	  er,	  at	  den	  
ene	  boks	  indeholder	  organisationer,	  der	  har	  skrevet	  kontrakt	  med	  Center	  mod	  
menneskehandel,	  hvorimod	  de	  organisationer	  der	  står	  i	  den	  anden	  boks,	  har	  lavet	  aftaler	  
med	  Center	  mod	  Menneskehandel.	  	  	  

	  

Handlingsplanen	  fra	  2002	  

Regeringen	  lavede	  i	  2002	  den	  første	  handlingsplan	  til	  bekæmpelse	  af	  kvindehandel.	  

Handlingsplanens	  2	  hovedpunkter	  var	  støtte	  til	  ofrene	  og	  forebyggelse	  af	  kvindehandel.	  	  
Under	  støtte	  til	  ofrene	  skulle	  der	  etableres:	  	  

En	  model	  for	  forberedt	  hjemsendelse	  af	  kvinder	  der	  har	  været	  ofre	  for	  menneskehandel	  i	  
DK.	  Denne	  model	  skulle	  indeholde	  følgende:	  

• Beskyttede	  opholdssteder	  til	  ofrene	  
• Et	  samarbejde	  mellem	  relevante	  myndigheder	  og	  samarbejde	  med	  hjemlandets	  

myndigheder	  og	  sociale	  organisationer	  med	  hensyn	  til	  at	  sikre	  ofre	  for	  
menneskehandel	  adgang	  til	  støtte	  ved	  hjemsendelsen.	  

• Et	  internationalt	  netværk	  mellem	  danske	  og	  udenlandske	  NGOèr	  	  

Under	  forebyggelse	  af	  kvindehandel	  skulle	  der	  etableres	  følgende	  nationale	  aktiviteter:	  

• En	  hotline,	  hvor	  ofre	  og	  prostitutionskunder	  kunne	  henvende	  sig	  
• En	  opsøgende	  grupper,	  der	  skulle	  opsøge	  informationer	  om	  mulige	  ofre	  via	  

efterforskning	  og	  undersøgelser.	  
• Annoncekampagner	  rettet	  mod	  potentielle	  kunder	  og	  offentligheden	  
• Undervisning	  herunder	  foredrag	  m.m.	  om	  kvindehandel	  for	  danske	  myndigheder	  og	  

danske	  NGOèr	  	  	  	  

Regeringen	  ville	  have,	  at	  alt	  hvad	  der	  blev	  lavet	  og	  forbedret	  skulle	  skrives	  ned,	  for	  at	  
dokumentere	  fremskridtene.	  	  

På	  sigt	  ønskede	  regeringen,	  at	  der	  skulle	  ske	  en	  forbedring	  af	  samarbejdet	  mellem	  relevante	  
offentlige	  og	  sociale	  organisationer	  og	  at	  der	  løbende	  skulle	  ske	  en	  forbedring	  af	  alle	  
organisationer,	  som	  bekæmper	  kvindehandel.	  Der	  blev	  i	  alt	  afsat	  30	  mio.	  kr.	  til	  at	  føre	  
handlingsplanen	  ud	  i	  livet	  over	  en	  treårig	  periode.	  	  	  

NGOèr	  =	  en	  ikke-‐statslig	  organisation	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Handlingsplanen	  2011-‐2014	  

Denne	  handlingsplan	  har	  mest	  fokus	  på	  kvinder,	  der	  er	  handlet	  til	  prostitution,	  da	  langt	  
over	  størstedelen	  af	  de	  handlede,	  er	  kvinder.	  	  	  

Regeringen	  vil	  gerne	  opnå	  følgende	  resultater	  med	  handlingsplanen:	  

1. Ofre	  for	  Menneskehandel	  identificeres	  
2. Ofre	  for	  menneskehandel	  får	  optimal	  støtte	  
3. Efterspørgslen	  på	  ydelser	  fra	  menneskehandlede	  i	  Danmark	  begrænses	  
4. Menneskehandel	  forebygges	  internationalt	  
5. Bagmænd	  identificeres	  og	  straffes	  

På	  kort	  sigt	  ønsker	  regeringen	  med	  handlingsplanen,	  at	  de	  ofre	  der	  identificeres	  i	  Danmark	  
støttes	  på	  den	  bedst	  mulige	  måde.	  	  

På	  langs	  sigt	  ønsker	  regeringen	  med	  handlingsplanen	  og	  med	  indsatsen,	  at	  antallet	  af	  
handlet	  kvinder	  i	  Danmark	  bliver	  formindsket.	  	  

Ud	  over	  indsatsen	  mod	  ofrene	  i	  Danmark	  retter	  handlingsplanen	  sig	  også	  mod:	  

• Mulige	  ofre	  i	  afsenderlandene,	  hvor	  der	  sigtes	  mod	  at	  forebygge	  menneskehandel.	  
• Relevante	  myndigheder	  og	  andre	  aktører	  på	  området	  i	  Danmark.	  	  

Der	  er	  afsat	  85,6	  mio.	  kroner,	  i	  perioden	  2011	  til	  og	  med	  2014,	  til	  at	  føre	  handlingsplanen	  ud	  i	  
livet	  	  

Som	  man	  kan	  se	  ud	  fra	  de	  2	  handlingsplaner,	  er	  handlingsplanen	  fra	  2002	  meget	  fokuseret	  
på	  "Støtte	  til	  ofrene	  og	  forebyggelse	  af	  kvindehandel".	  Hvorimod	  den	  sidste	  handlingsplan	  
fokusere	  lige	  meget	  på	  ofrene,	  kunderne	  samt	  bagmændene.	  

Ud	  over	  alle	  handlingsplanerne	  der	  har	  været	  gennem	  årene,	  er	  der	  også	  kommet	  en	  
paragraf	  i	  straffeloven,	  rettet	  mod	  menneskehandel.	  	  	  	  

	  Paragraf	  262	  

Paragraf	  262	  a,	  som	  retter	  sig	  mod	  menneskehandel,	  blev	  vedtaget	  af	  folketinget	  i	  juni	  2002.	  
I	  paragraffen	  står	  der:	  ”At	  det	  er	  en	  strafbar	  handling	  at	  købe	  og	  sælge	  mennesker,	  og	  at	  
forbrydelsen	  kan	  straffes	  med	  fængsel	  i	  op	  til	  8	  år".	  	  

Paragraffen	  gør	  det	  muligt	  for	  politiet	  at	  gøre	  brug	  af	  særlige	  efterforskningsskridt	  i	  form	  af	  
aflytning	  m.v.	  Derudover	  er	  der	  i	  forbindelse	  med	  handlingsplanen	  oprettet	  en	  stilling	  i	  
National	  Efterforsknings-‐	  støttecenter	  (NEC)	  under	  rigspolitiet,	  hvor	  en	  person,	  med	  viden	  
om	  kvindehandel,	  er	  ansat	  med	  henblik	  på,	  at	  forbedre	  samarbejdet	  mellem	  politi	  og	  sociale	  
organisationer,	  der	  gerne	  vil	  bekæmpe	  kvindehandel.	  	  



Der	  er	  således	  i	  alle	  landets	  politikredse	  valgt	  en	  kontaktperson	  for	  sager	  om	  
menneskehandel.	  Denne	  kontaktperson	  skal	  bl.a.	  sikre	  et	  godt	  samarbejde	  mellem	  politiet	  
og	  de	  relevante	  NGÒ	  er	  i	  sager	  om	  menneskehandel.	  	  

	  
I	  straffelovens	  §	  262	  står	  der,	  at	  
	  
"For	  menneskehandel	  straffes	  med	  fængsel	  indtil	  8	  år	  den,	  der	  rekrutterer,	  transporterer,	  
overfører,	  huser	  eller	  efterfølgende	  modtager	  en	  person,	  hvor	  der	  anvendes	  eller	  har	  været	  
anvendt	  

1) ulovlig	  tvang	  efter	  §	  260,	  
2) frihedsberøvelse	  efter	  §	  261,	  
3) trusler	  efter	  §	  266,	  
4) retsstridig	  fremkaldelse,	  bestyrkelse	  eller	  udnyttelse	  af	  en	  vildfarelse	  eller	  
5) anden	  utilbørlig	  fremgangsmåde	  
6) med	  henblik	  på	  udnyttelse	  af	  den	  pågældende	  ved	  kønslig	  usædelighed,	  tvangsarbejde,	  

slaveri	  eller	  slaverilignede	  eller	  fjernelse	  af	  organer	  
	  
	  

Ps.	  I	  dag	  er	  straffen	  for	  at	  handle	  med	  mennesker	  sat	  op	  til	  10	  år.	  	  

Prostitution	  er	  ikke	  ulovligt	  i	  Danmark,	  men	  det	  anses	  heller	  ikke	  for	  et	  lovligt	  erhverv.	  En	  kvinde	  
fra	  udlandet	  kan	  derfor	  ikke	  søge	  om	  arbejdstilladelse	  til	  prostitution	  i	  Danmark.	  	  

	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  



Hvilke	  internationale	  definitioner	  er	  der	  om	  
menneskehandel?	  

I	  år	  2000	  blev	  menneskehandel	  et	  internationalt	  politisk	  fokusområde,	  da	  FN	  vedtog	  
Palermo	  -‐	  protokollen.	  21	  lande	  underskrev	  Palermo	  -‐protokollen	  i	  byen	  Palermo	  i	  Italien.	  	  
Danmark	  var	  et	  af	  de	  21	  lande.	  Ved	  at	  underskrive	  blev	  landene	  dels	  forpligtet	  til	  at	  
forebygge	  og	  bekæmpe	  menneskehandel	  og	  dels	  forpligtet	  til	  at	  sikre	  beskyttelse	  og	  
retshjælp	  til	  ofrene.	  	  

	  

Palermo-‐	  protokollens	  definition	  af	  menneskehandel:	  

	  
"(a)	  det	  at	  rekruttere,	  transportere	  eller	  overføre	  en	  person,	  holde	  en	  person	  skjult	  eller	  
modtage	  en	  person	  ved	  brug	  af	  magt	  eller	  trusler	  om	  magtanvendelse	  eller	  anden	  form	  for	  
tvang,	  bortførelse,	  bedrageri,	  eller	  misbrug	  af	  magt	  eller	  udnyttelse	  af	  en	  sårbar	  stilling	  eller	  
ydelse	  eller	  modtagelse	  af	  betaling	  eller	  fordele	  for	  at	  opnå	  samtykke	  fra	  en	  person,	  der	  har	  
myndighed	  over	  en	  anden	  person,	  med	  det	  formål	  at	  udnytte	  vedkommende.	  Begrebet	  
udnyttelse	  omfatter	  mindst	  udnyttelse	  af	  en	  andens	  prostitution	  eller	  andre	  former	  for	  seksuel	  
udnyttelse,	  tvangsarbejde,	  slaveri	  eller	  slaverilignende	  former	  for	  udnyttelse	  af	  arbejdskraft	  
eller	  fjernelse	  af	  organer.	  	  
	  
(b)den	  omstændighed,	  at	  et	  offer	  for	  menneskehandel	  har	  givet	  sit	  samtykke	  til	  den	  under	  litra	  
(a)	  omhandlede	  udnyttelse,	  er	  altså	  uden	  betydning,	  når	  det	  er	  gjort	  brug	  af	  de	  i	  litra	  (a)	  
nævnte	  midler.	  	  
	  
	  

Efter	  Palermo-‐protokollen	  kom	  der	  i	  juli	  2002	  en	  rammeafgørelse	  vedr.	  menneskehandel.	  
Rammeafgørelsen	  blev	  udarbejdet	  af	  EU`s	  ministerråd.	  Rammeafgørelsen	  definerer	  hvornår,	  
der	  er	  tale	  om	  menneskehandel	  og	  fastslår,	  at	  handel	  med	  mennesker	  kan	  straffes	  med	  
fængsels	  med	  en	  maksimumsstraf	  på	  mindst	  8	  år.	  Derudover	  står	  der	  i	  rammeafgørelsen,	  at	  
alle	  landene	  skal	  forebygge	  menneskehandel	  og	  have	  en	  form	  for	  støtte	  til	  ofrene.	  Det	  
overordnede	  formål	  med	  rammeafgørelsen	  var	  at	  ensrette	  de	  forskellige	  landes	  lovgivning	  
omkring	  bekæmpelse	  af	  menneskehandel.	  

Der	  var	  25	  lande,	  der	  underskrev	  rammeafgørelsen.	  Det	  var	  op	  til	  hvert	  enkelt	  land,	  hvordan	  
de	  ville	  forebygge	  menneskehandel	  og	  støtte	  ofrene	  og	  derfor	  er	  der	  25	  mere	  eller	  mindre	  
forskellige	  måder	  at	  bekæmpe	  menneskehandel	  på	  og	  25	  forskellige	  mere	  eller	  mindre	  
måder	  at	  støtte	  ofrene	  på.	  	  



Rammeafgørelsens	  definition	  af	  menneskehandel:	  

	  
"	  1.	  (...)	  rekruttering,	  transport	  eller	  overførelse	  af	  eller	  husly	  til	  en	  person,	  efterfølgende	  
modtagelse	  af	  en	  person,	  herunder	  overdragelse	  eller	  overførsel	  af	  kontrollen	  med	  den	  
pågældende,	  hvor:	  
	  

a) der	  anvendes	  tvang,	  magt	  eller	  trusler,	  herunder	  bortførelse,	  eller	  
b) der	  anvendes	  bedrag	  eller	  svig,	  eller	  
c) der	  er	  tale	  om	  misbrug	  af	  autoritet	  eller	  udnyttelse	  af	  en	  sårbar	  stilling,	  der	  er	  af	  en	  

sådan	  art,	  at	  den	  pågældende	  ikke	  har	  andet	  reelt,	  acceptabelt	  alternativ	  end	  at	  give	  
efter	  for	  den	  pågældende	  misbrug,	  eller	  

d) der	  ydes	  eller	  modtages	  betaling	  eller	  fordele	  for	  at	  opnå	  samtykke	  fra	  en	  person,	  der	  
har	  kontrol	  med	  en	  anden	  person,	  
	  
med	  henblik	  på	  at	  udnytte	  den	  pågældende	  persons	  arbejde	  eller	  tjenester,	  herunder	  i	  
det	  mindste	  tvangs-‐	  eller	  pligtarbejde	  eller	  pligttjenester,	  slaveri	  eller	  praksis,	  der	  kan	  
sidestilles	  med	  slaveri	  eller	  trældom,	  eller	  
	  
med	  henblik	  på	  udnyttelse	  af	  andres	  prostitution	  eller	  andre	  former	  for	  seksuel	  
udnyttelse,	  herunder	  i	  forbindelse	  med	  pornografi.	  

	  
2.	  Den	  omstændighed,	  at	  et	  offer	  for	  menneskehandel	  har	  givet	  sit	  samtykke	  til	  
udnyttelsen,	  hvad	  enten	  denne	  er	  tilsigtet	  eller	  reel,	  er	  uden	  betydning,	  hvis	  der	  er	  gjort	  
brug	  af	  et	  af	  de	  i	  stk.	  1	  nævnte	  midler."	  
	  

	  
	  
	  

Efter	  rammeafgørelsen	  blev	  der	  i	  2005	  udarbejdet	  en	  konvention	  af	  Europarådet.	  
Konventionen	  har	  til	  formål	  at	  hjælpe	  ofre	  for	  menneskehandel	  og	  beskytte	  deres	  
rettigheder.	  Derudover	  er	  formålet	  også	  at	  bekæmpe	  og	  forebygge	  menneskehandel	  samt	  at	  
retsforfølge	  menneskehandelens	  bagmænd.	  Det	  nye	  i	  konventionen	  er,	  at	  der	  bliver	  sat	  lige	  
meget	  fokus	  på	  både,	  kvinder,	  børn	  og	  mænd	  som	  ofre	  for	  menneskehandel.	  Konventionen	  
handler	  om	  alle	  former	  for	  udnyttelse	  herunder	  tvunget	  prostitution,	  tvangsarbejde	  og	  
slaveri	  m.m.	  	  

	  

	  



Europarådets	  Konventionens	  definition	  på	  menneskehandel:	  

	  
"(a)...	  rekruttering,	  transportering,	  overførsel,	  skjult	  eller	  modtagelse	  af	  personer	  ved	  brug	  af	  
eller	  ved	  trussel	  om	  brug	  af	  magt	  eller	  andre	  former	  for	  tvang,	  bortførelse,	  svindel,	  bedrageri,	  
misbrug	  af	  magt	  eller	  udnyttelse	  af	  en	  sårbar	  stilling	  eller	  ved,	  at	  der	  ydes	  eller	  modtages	  
betaling	  eller	  fordele	  for	  at	  opnå	  samtykke	  fra	  en	  person,	  der	  har	  myndighed	  over	  en	  anden	  
person,	  med	  henblik	  på	  udnyttelse.	  Udnyttelse	  skal	  som	  minimum	  omfatte	  udnyttelse	  af	  andre	  
til	  prostitution	  eller	  andre	  former	  for	  seksuel	  udnyttelse,	  tvangsarbejde,	  slaveri	  eller	  
slaverilignende	  handlinger,	  strafarbejde	  eller	  fjernelse	  af	  organer.	  	  
	  
b)	  Den	  omstændighed,	  at	  et	  offer	  for	  menneskehandel	  har	  givet	  sit	  samtykke	  til	  den	  
intenderede	  udnyttelse	  som	  beskrevet	  i	  paragraf	  a)	  er	  uden	  betydning,	  hvis	  der	  er	  gjort	  brug	  af	  
et	  af	  de	  i	  stk.	  a)	  nævnte	  midler.	  
	  
c)	  Rekruttering,	  transportering,	  overførsel,	  skjult	  eller	  modtagelse	  af	  et	  barn	  med	  henblik	  på	  
udnyttelse	  skal	  betragtes	  som	  menneskehandel,	  selvom	  der	  ikke	  er	  gjort	  brug	  af	  de	  i	  stk.	  a)	  
nævnte	  midler.	  
	  
d)Et	  "barn"	  er	  enhver	  person	  under	  18	  år.	  
	  

	  

Denne	  kasse	  viser	  de	  3	  nøgleelementer,	  der	  skal	  gøre	  sig	  gældende,	  før	  der	  er	  tale	  
om	  menneskehandel	  

Handlinger	   Midler	   Formål	  
	  

Rekruttere	  
Transportere	  
Overføre	  

Skjule	  og	  modtage	  en	  person	  
	  

	  
Trusler	  eller	  brug	  af	  magt	  
Andre	  former	  for	  tvang	  

Bortførelse	  
Bedrag	  

Misbrug	  af	  magt	  eller	  af	  en	  
persons	  situation/sårbarhed	  

	  
Udnyttelse	  af	  andres	  

prostitution	  
Seksuel	  udnyttelse	  
Tvangs	  arbejde	  

Slaveri	  eller	  slaverilignende	  
former	  (eller	  fjernelse	  af	  

organer)	  
	  

	  



Konklusion	  
Kvindehandel	  er	  noget,	  der	  ikke	  burde	  finde	  sted	  og	  slet	  ikke	  i	  dejlige,	  sikre	  Danmark.	  Fra	  
barnsben	  får	  man	  at	  vide,	  at	  Danmark	  er	  det	  perfekte	  bosted.	  Der	  er	  ingen	  krig	  og	  ingen	  der	  
lever	  dårligt	  –	  Det	  kan	  jeg	  i	  hvert	  fald	  konkludere	  er	  løgn.	  Der	  er	  kvinder,	  der	  lever	  under	  de	  
værst	  tænkelige	  forhold.	  Kvinder	  der	  lever	  som	  slaver.	  Kvinder	  der	  ikke	  selv	  må	  bestemme	  
over	  deres	  eget	  liv	  og	  deres	  egen	  krop.	  Disse	  kvinder	  kaldes	  handlede	  kvinder,	  det	  er	  
kvinder,	  der	  er	  tvunget	  til	  prostitution.	  	  	  	  

Som	  jeg	  skrev	  før,	  burde	  kvindehandel	  ikke	  finde	  sted.	  Den	  eneste	  måde	  at	  få	  opfyldt	  det	  
ønske	  på,	  er	  ved	  at	  bekæmpe	  det!	  Min	  problemformulering	  er	  således	  ”Hvorfor	  er	  
kvindehandel?	  en	  god	  forretning?	  og	  hvad	  kan	  vores	  internationale	  samfund	  gøre	  for	  at	  
bekæmpe	  kvindehandel?”	  Jeg	  vil	  dele	  min	  problemformulering	  op.	  Jeg	  vil	  derfor	  starte	  med	  
”Hvad	  kan	  vores	  internationale	  samfund	  gøre	  for	  at	  bekæmpe	  kvindehandel?”	  	  	  

For	  at	  bekæmpe	  kvindehandel	  skal	  prostitution	  ulovliggøres	  i	  alle	  lande,	  ligesom	  det	  er	  i	  
Estland.	  Derudover	  skal	  det	  også	  være	  ulovligt	  at	  købe	  seksuelle	  ydelser,	  ligesom	  det	  er	  i	  
Sverige	  og	  Findland.	  De	  kunder	  der	  benytter	  sig	  af	  handlede	  kvinder	  skal	  stoppes!	  Et	  
lovindgreb,	  tror	  jeg	  bestemt,	  vil	  stoppe	  en	  del	  kunder,	  da	  mange	  af	  dem	  vil	  tænke	  over	  det,	  
de	  gør	  en	  ekstra	  gang	  og	  så	  lade	  vær,	  fordi	  det	  er	  blevet	  ulovligt.	  	  

Noget	  helt	  andet,	  som	  jeg	  også	  finder	  vigtigt	  i	  bekæmpelsen	  af	  kvindehandel,	  er	  bekæmpelse	  
af	  fattigdom.	  Kvinderne	  tager	  jo	  i	  mod	  tilbuddet	  om	  arbejde	  i	  udlandet	  af	  ren	  panik,	  for	  at	  
skulle	  blive,	  der	  hvor	  de	  er.	  Der	  hvor	  de	  er,	  er	  som	  regel,	  hvis	  ikke	  altid,	  enormt	  fattige	  
lande,	  hvor	  det	  kniber	  med	  at	  få	  mad	  på	  bordet.	  Derfor	  ville	  en	  løsning	  være,	  hvis	  de	  rige	  
lande	  donerede	  nogle	  penge	  til	  uuddannede	  kvinder	  i	  fattige	  lande,	  der	  muligvis	  kunne	  blive	  
til	  handlede	  kvinder.	  Udover	  at	  donere	  penge	  til	  uuddannede	  kvinder,	  skal	  politiet	  også	  have	  
flere	  penge	  og	  derved	  flere	  midler	  og	  ressourcer	  til	  at	  bekæmpe	  mafia	  og	  bagmænd.	  Hvis	  
man	  får	  ramt	  på	  flere	  bagmænd,	  redder	  man	  de	  handlede	  kvinder,	  bagmændene	  har	  som	  
slaver,	  hvilket	  ville	  være	  fantastisk,	  da	  man	  dermed	  redder	  liv.	  	  

En	  anden	  ting,	  jeg	  også	  finder	  vigtigt,	  er	  at	  det	  internationale	  samarbejde,	  der	  er	  lige	  nu	  
mellem	  politi,	  myndigheder,	  organisationer	  og	  NGOèr	  i	  hjemlandende,	  skal	  være	  meget,	  
meget	  bedre	  i	  hele	  verden.	  Det	  skal	  forbedres,	  fordi	  de	  ikke	  hjælper	  nok	  kvinder.	  Jo	  bedre	  
samarbejde,	  jo	  flere	  kvinder	  bliver	  opdaget	  og	  hjulpet.	  	  	  

	  Derudover	  mener	  jeg	  også,	  der	  skal	  indføres	  undervisning	  i	  skolen,	  hvor	  eleverne	  bliver	  
introduceret	  for	  problemet	  KVINDEHANDEL.	  Undervisningen	  skal	  gå	  ud	  på,	  at	  give	  
eleverne	  et	  indblik	  i	  hvad	  det	  er	  og	  hvordan	  det	  må	  være	  at	  være	  en	  handlet	  kvinde,	  
levevilkårene,	  truslerne	  m.m.	  Forhåbentligt	  kan	  det	  sikre,	  at	  der	  ikke	  kommer	  nogen	  
potentielle	  kunder	  i	  fremtiden.	  Kunderne	  er	  nemlig	  det	  største	  problem	  i	  bekæmpelsen	  af	  



kvindehandel.	  Jeg	  har	  lavet	  en	  ond	  og	  en	  god	  cirkel,	  som	  viser	  kundernes	  betydning	  for	  
kvindehandel.	  

	  

DEN	  ONDE	  CIRKEL	  

	  

DEN	  GODE	  CIRKEL

	  

	  

Udover	  at	  gøre	  elever	  opmærksomme	  på	  kvindehandel	  mener	  jeg	  også,	  der	  skulle	  være	  flere	  
kampagner,	  demonstrationer	  og	  foredrag	  så	  det	  ikke	  kun	  er	  elever,	  men	  alle	  der	  bliver	  
introduceret	  for	  problemet.	  Jeg	  tror	  nemlig,	  at	  hvis	  alle	  ved	  noget	  om	  emnet,	  bliver	  det	  
nemmere	  at	  ændre	  holdningen,	  der	  hedder,	  at	  det	  er	  OKAY	  at	  købe	  og	  sælge	  en	  kvindekrop.	  	  

Alt	  det	  der	  er	  nævnt	  ovenover,	  mener	  jeg,	  kan	  være	  med	  til	  at	  bekæmpe	  kvindehandel.	  	  	  

Nu	  vil	  jeg	  svare	  på	  ”Hvorfor	  er	  kvindehandel	  en	  god	  forretning?”.	  Der	  er	  mange	  grunde	  til,	  at	  
kvindehandel	  er	  en	  god	  forretning,	  for	  det	  første	  er	  det	  nemt	  at	  rekruttere	  kvinderne,	  dels	  
fordi	  de	  ikke	  ved	  hvad	  de	  går	  indtil	  og	  dels	  fordi	  kvinderne	  er	  enormt	  fattige,	  som	  skrevet	  i	  
det	  andet	  afsnit	  ovenover.	  Det	  er	  kvinder,	  der	  sulter.	  Det	  er	  naive	  kvinder,	  der	  tror,	  at	  alt	  er	  
bedre,	  end	  det	  de	  kommer	  fra.	  Derudover	  forventer	  kvindernes	  familier,	  at	  de	  forsøger	  dem	  
med	  mad	  og	  tag	  over	  hovedet.	  Det	  er	  en	  forventning,	  kvinderne	  ikke	  vil	  og	  kan	  vende	  ryggen	  
til.	  	  

Hvis	  man	  så	  tager	  bagmændene,	  er	  der	  jo	  ingen	  tvivl	  om,	  hvorfor	  de	  gør,	  som	  de	  gør	  
(handler	  med	  kvinder).	  Det	  er	  selvfølgelig	  på	  grund	  af	  de	  enorme	  pengesumme,	  man	  kan	  
tjene!	  200.000	  kroner	  på	  en	  måned	  er	  ikke	  umuligt,	  hvilket	  også	  siger	  noget	  om,	  hvor	  god	  
en	  forretning	  det	  er.	  Jeg	  er	  helt	  sikker	  på,	  at	  hvis	  fortjenesten	  ikke	  var	  så	  høj,	  ville	  der	  heller	  
ikke	  være	  så	  mange	  bagmænd.	  Derudover	  er	  risikoen	  for	  at	  blive	  opdaget	  meget	  lille	  og	  hvis	  
man	  så	  skulle	  blive	  opdaget,	  er	  staffen	  ikke	  særlig	  høj.	  Den	  er	  dog	  lige	  blevet	  sat	  op	  fra	  8	  til	  
10	  år,	  men	  det	  er	  heller	  ikke	  meget	  for	  en	  bagmand.	  De	  fleste	  bagmænd	  er	  så	  meget	  inde	  i	  

Flere	  
kunder	  

Flere	  
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Flere	  
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Flere	  
rekruEeres	  
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det	  kriminelle	  netværk,	  at	  de	  ikke	  holder	  op	  efter	  ”kun”	  10	  år	  i	  fængsel.	  Der	  skal	  mere	  til.	  
Hvis	  jeg	  skulle	  lave	  en	  lov,	  skulle	  den	  lyde	  således:	  

”At	  betragte	  et	  andet	  menneske,	  som	  en	  vare,	  der	  skal	  sælges	  og	  købes	  for	  penge,	  er	  en	  
strafbar	  handling	  og	  skal	  straffes	  med	  mindst	  18	  år”.	  
	  

Jeg	  har	  sat	  straffen	  meget	  højt.	  Det	  har	  jeg	  gjort	  fordi,	  jeg	  mener,	  10	  år	  er	  alt	  for	  lidt,	  når	  man	  
tænker	  på	  alle	  de	  modbydelige	  ting,	  bagmændene	  udsætter	  kvinderne	  for.	  Vold,	  psykisk	  
terror,	  voldtægter,	  trusler	  osv.	  	  	  

Hvis	  man	  kigger	  ud	  i	  fremtiden,	  så	  tror	  jeg	  at	  antallet	  af	  kunder	  og	  dermed	  handlede	  kvinder	  
kan	  blive	  formindsket,	  hvis	  vi	  får	  en	  international	  lovgivning,	  som	  kun	  kan	  fortolkes	  på	  en	  
måde.	  Derved	  bliver	  vores	  internationale	  samarbejde	  automatisk	  meget	  letter.	  Lige	  nu	  
eksisterer	  der	  nemlig	  en	  masse	  forskellige	  love,	  fordi	  de	  forskellige	  lande	  har	  fortolket	  blandt	  
andet	  Palermo	  –	  Protokollen	  forskelligt.	  	  

Jeg	  tror	  dog	  aldrig,	  kvindehandel	  vil	  forsvinde	  fuldstændigt.	  Det	  gør	  det	  ikke,	  fordi	  det	  er	  et	  
for	  udbredt	  problem.	  Der	  er	  netværker	  over	  stort	  set	  hele	  verden,	  der	  har	  med	  kvindehandel	  
at	  gøre.	  Jeg	  mener	  også,	  at	  vi	  hjalp	  bagmændene,	  da	  vi	  lavede	  åbne	  grænser,	  fordi	  det	  gjorde	  
det	  100	  gange	  nemmere	  for	  bagmændene	  at	  transportere	  kvinderne	  fra	  land	  til	  land.	  	  

Hvis	  man	  kigger	  på	  de	  forskellige	  landes	  lovgivning,	  så	  er	  Sveriges	  og	  Hollands	  lovgivning	  et	  
godt	  eksempel	  på	  2	  meget	  forskellige	  måder	  at	  bekæmpe	  kvindehandel	  på.	  Holland	  har	  
fuldstændigt	  legaliseret	  prostitution.	  Der	  er	  det	  lovligt	  at	  ansætte	  prostituerede	  og	  drive	  et	  
bordel,	  hvorimod	  Sverige	  har	  kriminaliseret	  køb	  af	  seksuelle	  ydelser.	  Derudover	  har	  Sverige	  
også	  et	  budskab,	  der	  går	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  acceptabelt	  at	  købe	  en	  andens	  krop.	  Hollands	  
formål	  med	  at	  legalisere	  sexsektoren	  var	  at	  formindske	  antallet	  af	  udenlandske	  handlede	  
kvinder,	  men	  det	  har	  haft	  den	  modsatte	  virkning.	  Holland	  er	  nu	  et	  land,	  der	  tiltrækker	  rigtig	  
mange	  bagmænd.	  I	  Sverige	  derimod	  har	  det	  haft	  den	  rigtige	  virkning,	  idet	  antallet	  af	  
handlede	  kvinder	  er	  faldet	  enormt	  meget	  siden	  lovindgrebet	  i	  1999.	  Hvis	  man	  så	  kigger	  på	  
Danmark,	  har	  vi	  valgt	  en	  mellemvej.	  Vi	  har	  ikke	  en	  lov,	  der	  hedder,	  at	  det	  er	  ulovligt	  at	  købe	  
seksuelle	  ydelser	  og	  vi	  har	  ikke	  fuldstændigt	  legaliseret	  prostitution.	  	  Jeg	  mener,	  at	  Danmark	  
burde	  indføre	  den	  samme	  lov,	  som	  der	  er	  i	  Sverige,	  fordi	  jeg	  tror,	  det	  vil	  være	  med	  til	  at	  
formindske	  antallet	  af	  handlede	  kvinder	  i	  Danmark.	  

	  	  

En	  kvinde	  er	  ikke	  en	  vare,	  men	  et	  menneske!	  

Kvinderne	  bliver	  gjort	  til	  en	  skygge	  af	  menneskeligheden!	  

De	  bliver	  psykisk	  nedbrudt!	  



Litteraturliste	  	  
Leyla	  Fatima	  Arbadji	  Madsen	  –	  Reden	  International	  København	  (personligt	  interview)	  	  

Ukrainian	  women	  and	  Russian	  girls	  from	  Ukraine	  –	  photo	  album	  -‐	  http://www.ukrainian-‐
women.net/	  

Faktalink	  -‐	  http://www.faktalink.dk/titelliste/kvha/kvhahele	  
	  
Astrid	  afg.	  opg	  indhold.docx	  Ministeriet	  for	  Ligestilling	  og	  Kirke	  -‐	  http://miliki.dk/index.php	  
	  
HopeNow	  -‐	  http://hopenow.dk/om-‐menneskehandel/menneskehandel-‐i-‐danmark/	  
	  
Menneskehandel	  Status	  2012	  -‐	  www.menneskeret.dk/status/menneskehandel	  	  

HopeNows	  erfaring	  med	  menneskehandel	  i	  Danmark	  -‐	  	  http://hopenow.dk/om-‐
menneskehandel/menneskehandel-‐i-‐danmark/	  

KFUKs	  sociale	  arbejde	  (Værd	  at	  vide	  om	  prostitution)	  -‐	  http://www.kfuks-‐
socialearbejde.dk/index.php?option=com_%20content&view%20=article&id=60&Itemid=68 

Kvindehandel	  -‐	  http://da.wikipedia.org/wiki/Kvindehandel	  

Seksualpolitik.dk	  -‐	  http://www.seksualpolitik.dk/tema-‐trafficking.html	  

Center	  mod	  Menneskehandel	  -‐	  http://www.centermodmenneskehandel.dk/	  

KVINFO	  -‐	  http://forside.kvinfo.dk/node/1693	  

KVINFO	  (Hvad	  er	  Trafficking?)	  -‐	  
http://forside.kvinfo.dk/tema/Trafficking/Uheldige_migranter_eller_ofre_menneskehandel/
Hvad_er_trafficking	  

Iformation.dk	  -‐	  http://www.information.dk/187950 

Videnskab	  dk	  -‐	  Sex	  –	  handlede	  vender	  hjem	  til	  store	  forventninger	  -‐	  
http://videnskab.dk/kultur-‐samfund/sex-‐handlede-‐vender-‐hjem-‐til-‐store-‐
forventninger?quicktabs_gallery_n_video=0	  

Reden	  Århus	  –	  http://www.reden-‐aarhus.dk/	  

Reden	  Odense	  -‐	  http://www.reden-‐odense.dk/	  

Reden	  International	  -‐	  	  http://www.redeninternational.dk/	  



Minister	  vil	  straffe	  sexbagmænd	  -‐	  http://jyllands-‐posten.dk/politik/article5154590.ece’	  

Prezi.dk	  -‐	  http://prezi.com/pzw8qbwes35t/tralala/	  

SVÆRT	  AT	  FINDE	  BEVISER	  FOR	  KVINDEHANDEL	  -‐	  http://www.dansk-‐politi.dk/Page-‐
635.aspx?ProductID=PROD341	  

2000	  udenlandske	  prostituerede	  i	  Danmark	  -‐	  
http://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/film/article1445612.ece	  

Den	  Europæiske	  Union	  -‐	  http://europa.eu/about-‐eu/countries/index_da.htm	  

WIKIMEDIA	  COMMONS	  -‐	  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:8.0995_Pattaya.jpg	  

Moderne	  slaveri	  -‐	  
http://www.globalskole.dk/globalundervisning/Ungdomsuddannelser/Emner/slaver/baggru
nd/moderne.htm	  

DUDA	  (Historiefaget)	  -‐	  http://www.duda.dk/Grundfag/Historie/Oldtiden/oldtiden.html	  

Wikipedia	  (Kvindehandel)	  -‐	  http://da.wikipedia.org/wiki/Kvindehandel	  

MENNESKEHANDEL	  OG	  PROSTITUTION	  -‐	  A	  GLOBAL	  PROBLEM	  -‐	  
http://menneskehandel.blogspot.dk/p/hvordan-‐hnger-‐menneskehandel-‐og.html	  

Forbud	  mod	  Købesex	  vinder	  frem	  i	  Europa	  -‐	  http://www.etik.dk/artikel/456507:Prostitution-‐-‐
Forbud-‐mod-‐koebesex-‐vinder-‐frem-‐i-‐Europa?article_page=2	  

Holland	  tiltrækker	  prostitution	  –	  Sverige	  afskrækker	  -‐	  
http://www.etik.dk/artikel/456515:Prostitution-‐-‐Holland-‐tiltraekker-‐prostitution-‐-‐-‐Sverige-‐afskraekker	  

BT	  –	  Bagmænd	  styrer	  hver	  op	  til	  15	  kvinder	  -‐	  http://m.bt.dk/f/?article=6255215	  

CAROLINE	  FIBÆK	  -‐	  Moderne	  Slavehandel	  -‐	  
http://carolinefibaek.wordpress.com/2011/11/11/moderne-‐slavehandel/	  
	  
MENNESKEHANDEL	  STATUS	  2012	  -‐	  
http://www.menneskeret.dk/files/pdf/Publikationer/Status/dk/2012/STATUS_2012_IMR-‐
Menneskehandel.pdf	  
	  
(PDF)	  menneskehandel	  definition	  og	  identifikation	  -‐	  
https://www.google.dk/search?q=menneskehandel+definition+og+identifikation&rlz=1C1K
MZB_enDK533DK533&aq=2&oq=MENNESKEHANDEL+DEFINITION+%26+&aqs=chrome.3.
57j0l3j62j60.15989j0&sourceid=chrome&ie=UTF-‐8-‐	  	  
	  
People4people	  -‐	  http://www.people4people.dk/voresfakta	  



Engelske	  hjemmesider:	  

11	  Facts	  About	  Human	  Trafficking	  -‐	  http://www.dosomething.org/tipsandtools/11-‐facts-‐
about-‐human-‐trafficking	  

Wikipedia	  –	  Human	  trafficking	  -‐	  http://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking	  

Manna	  Freedom	  -‐	  http://www.mannafreedom.com/get-‐informed-‐about-‐human-‐
trafficking/what-‐is-‐human-‐trafficking/	  

The	  Future	  Group	  –	  Human	  Trafficking	  -‐	  	  http://www.thefuturegroup.org/id20.html	  

	  UNODC	  –	  GLOBAL	  REPORT	  ON	  TRAFFICKING	  IN	  PERSON	  2012	  -‐	  	  
http://www.unodc.org/documents/data-‐and-‐
analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf	  

Youtube	  film:	  

http://www.youtube.com/watch?v=6JilN5AWaOM	  

http://www.youtube.com/watch?v=hxAxDtaqUm8	  

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=PEmRvJXS9-‐c	  

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=b5N4LmtCBNI	  

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=wUQWdMjENjw	  

http://www.seksualpolitik.dk/tema-‐trafficking.html	  

Bøger:	  

JENS	  HØVSGAARD:	  SOLGT	  TIL	  SEX	  –	  MENNESKEHANDLENS	  OFRE	  OG	  BAGMÆND	  

Anne	  Mette	  Skipper:	  MENNESKER	  TIL	  SALG	  

FNs	  generalforsamling:	  Kvinder	  en	  gros	  -‐	  om	  handel	  med	  kvinder	  	  

Ulrikke	  Moustgaard	  &	  Henrik	  Brun:	  Kroppe	  over	  grænser	  –	  Når	  kvinder	  handles	  til	  Danmark	  

AGNETE	  BIRGER	  MADSEN:	  Den	  hvide	  slavehandel	  –	  i	  Danmark	  1870	  –	  1925	  	  

Kaye	  Stearman:	  MENNESKEHANDEL	  –	  fra	  slaveri	  til	  trafficking	  	  

Film:	  

Eden	  -‐	  http://www.movie2k.to/Eden-watch-movie-1906530.html	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hjælp	  mig	  med	  at	  stoppe	  
KVINDEHANDEL!	  

	  


