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Executive summary 

 

 

This report is part of the project Competence building, Assistance provision and Prosecution of labour 

exploitation cases in the Baltic Sea Region (CAPE). With focus on the case of Denmark, this report 

explores why there is a low number of prosecutions for trafficking in human beings (THB) for forced 

labour (labour exploitation) in the country. 

 

Anti-trafficking legislation was introduced into the Danish criminal code in 2002 to align the national 

legislation with the international framework following the UN’s establishment of the Palermo 

protocol in 2000. Up until 2011, initiatives to combat human trafficking in Denmark primarily 

focused on combatting trafficking for prostitution (Lisborg 2012). Following the government’s 

national action plan in 2011, trafficking for forced labour became one of the areas of focus. 

 

Following an overview of the national anti-trafficking legislation framework, this report presents an 

analysis of factors that have contributed to the low number of prosecutions for trafficking to forced 

labour in Denmark. We present an overview of all court cases that have involved a prosecution for 

trafficking to forced labour under section 262a of the Danish criminal code. In Denmark there have 

been four prosecutions for trafficking to forced labour, but of these none has led to a conviction for 

that crime. In two of the four cases, usury (from section 282 of the Danish criminal code) has been 

applied to convict the accused.  

 

Based on the overview of relevant legislation and court cases, we identify four key tendencies that 

have contributed to the low number of prosecutions for trafficking to forced labour in Denmark: 1) 

Evidence for all three elements (action, means, purpose) under section 262a is more difficult to 

provide than under section 282 (usury); 2) The definition and interpretation of ‘forced’1 used in the 

court cases prioritises certain measurable identifiers (such as possession of identification documents) 

which can downplay factors such as power relations and socioeconomic aspects; 3) The victims’ 

testimony is often the most important evidence in a trafficking case, but there can be a lack of 

                                                           
1 In Danish: Tvang 
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incentives for the victims to cooperate with authorities; 4) The police have not prioritised this type of 

crime, and the overall cooperation between Danish authorities within the field of anti-trafficking is 

affected by different approaches and priorities in terms of identifying the victims.  

 

We have provided a checklist with the overall points from the report (see Appendix A). 

  



5 

 

Forkortelser 

 

 

CMM  Center mod Menneskehandel 

TIP  Trafficking in Persons (US Department of State reports)  

FN  Forenede Nationer 

EU  Europæiske Union 

ILO  International Labour Organisation 

POLSAS  Politiets Sagsstyringssystem 
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Menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark 
 

 

Denne rapport er en del af CAPE projektet, og har fokus på retssager vedrørende menneskehandel til 

tvangsarbejde i Danmark. Vi vil i denne rapport redegøre for, hvordan menneskehandelslovgivningen 

§262a fortolkes og anvendes i det danske retssystem ved sager om personer der har været involveret 

i tvangsarbejde. Med afsæt i samtlige retssager hvor menneskehandel til tvangsarbejde har været en 

del af anklageskriftet, vil vi redegøre for og diskutere, hvilke udfordringer der findes i anvendelsen 

af den specifikke lovgivning §262a. Dertil vil vi også diskutere, hvilke juridiske alternativer, der tages 

i brug i disse retssager og hvorfor. Med udgangspunkt i kriminalisering af menneskehandel til 

tvangsarbejde i Danmark, vil rapporten således besvare følgende spørgsmål: Hvorfor er antallet af 

retsforfølgelser for menneskehandel til tvangsarbejde (og arbejdsudnyttelse) så lavt i Danmark?2 

 

Feltet menneskehandel har i Danmark udviklet sig fra en socialfaglig indsats defineret som et 

spørgsmål om undertrykkelse af kvinder i et globalt perspektiv til bekæmpelse af kriminalitet og 

regulering af migranters transnationale mobilitet både inden for sexindustrien og det øvrige, formelle 

arbejdsmarked (Spanger 2021). Regeringens første handlingsplan mod menneskehandel kom i 2002 

og havde afsæt i menneskehandel til prostitution, med sit fokus på ’kvindehandel’. I 2002 blev 

menneskehandelslovgivningen indført under straffelovens kapitel 26 om ’Forbrydelser mod den 

personlige frihed’. Første sigtelse under den nye lovgivning fandt sted året efter i 2003 hvor fem 

mænd blev sigtet for menneskehandel til prostitution (trafficking og rufferi) (US Department of State, 

2003). EU’s udvidelse i henholdsvis 2004 og 2007 har betydet en øget arbejdsmigration fra Øst- og 

Centraleuropa til Danmark særlig inden for byggebranchen, rengøringsbranchen, landbruget og 

gartnerierne (Andersen & Felbo-Kolding 2013, Arnholtz & Andersen 2016, Refslund 2016, Arnholtz 

& Hansen 2009). Sideløbende med stigningen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark formoder 

fagforeningen 3F, at social dumping gennem det sidste årti har ændret form fra primært at omhandle 

løndumping til nu også at indebære andre former for grovere udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft i 

Danmark (Spanger og Hvalkof 2020). 

                                                           
2 Det oprindelige spørgsmål stillet af Østersørådet lyder som følgende: Why is there a low number of prosecutions of 

trafficking in human beings for forced labour (labour exploitation) in Denmark? 
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Hvor den politiske opmærksomhed i begyndelsen udelukkende var rettet mod kvindelige migranter, 

der solgte sex, blev arbejdsmigranter fra Central- og Østeuropa, der arbejdede i en række brancher 

som byggeri, rengøring og service og den grønne branche, også betragtet som potentielle ofre for 

menneskehandel fra omkring 2010 (Regeringens handlingsplaner 2002, 2007, 2011, 2015). I 2009 

diskuterede CMM, hvordan fokusset på prostitution kunne udvides til en inkludering af tvangsarbejde 

på det formelle arbejdsmarked. I 2010 og 2011 offentliggjorde CMM en række rapporter, der 

dokumenterede udnyttelse af arbejdsmigranter indenfor en række brancher (au pair, det grønne 

område og rengøring). I regeringens efterfølgende handlingsplan (2011-2015) blev menneskehandel 

til tvangsarbejde et af de nye fokusområder. 

 

Indsatsen mod menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark er således udsprunget af krydsfeltet 

mellem en række problematikker, heriblandt social dumping, udnyttelse, menneskehandel, dårlige 

arbejdsvilkår og ulovligt arbejde. Hvordan defineres tvangsarbejde således indenfor det danske 

retssystem? I Danmark skal en række elementer bevises for at en situation hvor en arbejdstager bliver 

udsat for grov udnyttelse af deres arbejdsgiver kan anses ud fra den juridiske definition på 

tvangsarbejde, som vi ser under menneskehandelslovgivningen. Tvangsarbejde defineres ifølge ILO 

(2015) blandt andet som en situation mellem en arbejdstager og vedkommendes ”arbejdsgiver”. 

Dermed forstås det dog ikke som tvangsarbejde, hvis der udelukkende er tale om arbejdsforhold der 

er dårlige eller farlige for en person. Med andre ord, skal der være et element af tvang, at arbejdet 

gøres ufrivilligt, og at det udføres under en trussel om en form for straf (Institut for 

Menneskerettigheder 2015: 22).  

 

Definitionen på tvang og hvordan dette fortolkes i en retssag, samt hvilke konkrete beviser der er for 

forholdet, er således afgørende i sager om menneskehandel til tvangsarbejde. Hvordan tvang 

defineres lægger op til en række problemstillinger om blandt andet, hvordan frivillighed fortolkes 

samt hvornår der er bevis for, at en person har eller ikke har haft alternative muligheder i et 

arbejdsforhold. Disse spørgsmål involverer komplekse problemstillinger, som skal føres til bevis før 

at en retssag kan føre til en domfældelse for menneskehandel til tvangsarbejde.  
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Metode 
 

 

Denne rapport bygger primært på empirisk datamateriale bestående af politianmeldelser, sigtelser, 

tiltaler og domsfældelser vedrørende menneskehandel, samt specifikt menneskehandel til 

tvangsarbejde, under paragraf 262a. Dette materiale er indsamlet via aktindsigt hos politikredse, 

CMMs oversigter, TIP rapporter og via Rigsadvokaten. 

 

Retssagerne som er inkluderet i denne rapport har alle involveret en tiltale for overtrædelse af §262a 

med fokus på udnyttelse til tvangsarbejde. Dog er denne paragraf ikke blevet brugt til at fælde dom i 

alle sagerne. Vi har brugt Rigsadvokatens online database til at danne os et overblik over sager, samt 

til at indhente en række domsudskrifter. Rigsadvokaten giver offentlig adgang til dokumenter om 

retspraksis samt domudskrifter inden for strafferet heriblandt menneskehandelsparagraffen 262a. Da 

databasen ikke indeholder et domsudskrift for alle retssager, har vi også haft søgt individuel aktindsigt 

ved domstolene i de sager, der kun findes som et referat i databasen. Vi har fået adgang til tre ud af 

fire sager gennem Rigsadvokaten, samt søgt aktindsigt i en af sagerne om menneskehandel til 

tvangsarbejde via den pågældende domstol. Det drejer sig her om sagerne Garagesagen3, 

Kældersagen, Skunksagen samt Fiskersagen, som er blevet udvalgt på baggrund af, at der i hver af  

sagernes anklageskrift har været en tiltale for menneskehandel til tvangsarbejde under paragraf 262a. 

Vi har fravalgt sager hvor anklageskriftet har indeholdt en tiltalte for menneskehandel til prostitution, 

strafbare handlinger samt andre udnyttelsesformål inden for menneskehandelsparagraffen. Disse 

andre former for udnyttelsesformål fremgår dog i vores tabel (se figur 1 under kapitel 5) over antal 

sigtelser, tiltaler og domme for menneskehandel.    

 

De tal der anvendes i vores tabel (se kapitel 5, figur 1) over antal sigtelser, tiltale og domme fra 2010 

til 2020, er indhentet via aktindsigt hos politikredse, CMMs statistik fra 2014 til 2020 samt TIP 

rapporter fra 2010 til 2020. Afgrænsningen af perioden fra 2010 til 2020 er foretaget på baggrund af, 

at regeringen først satte fokus på menneskehandel til tvangsarbejde fra 2011 og frem (Regeringens 

handlingsplan 2011-2015).   

                                                           
3 Vi refererer til sagerne ved at bruge det pseudonym de er kendt under hos Rigsadvokaten, og som også er blevet brugt 

i mediernes omtale af sagerne (heriblandt artikler af 3F). 
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CMM har udarbejdet en oversigt over anmeldelser, sigtelser, tiltale og domme, som er offentlig 

tilgængelig på deres hjemmeside. Denne oversigt strækker sig dog kun tilbage til 2014, og er ikke 

fordelt på de forskellige udnyttelsesformer inden for menneskehandel. I vores oversigt er tal baseret 

på udnyttelsesformål derfor udelukkende baseret på TIP-rapporter, samt de tal vi har indhentet fra 

politikredse. Da tallene fra TIP-rapporter dog heller ikke altid er opdelt efter udnyttelsesformål, og 

da vi ikke har modtaget aktindsigt fra alle politikredse, beror disse tal derfor på en vis usikkerhed. 

Dog kan de give et billedet af diskrepansen mellem sager fordelt på de forskellige former for 

menneskehandel. Ydermere har vi haft anmodet om en opgørelse fra statistikbanken hos Danmarks 

Statistik over alle sigtelser, tiltaler og domme under menneskehandelsparagraffen. På grund af lang 

sagsbehandlingstid har vi ved rapportens afslutning endnu ikke modtaget tal fra Danmarks Statistik. 

Disse indgår således ikke i oversigten.  

 

Vi har søgt om aktindsigt hos alle tolv politikredse4 for at danne et overblik over antal anmeldelser 

og sigtelser vedrørende menneskehandel til tvangsarbejde i perioden fra 2009 til 2020. Tidsperioden 

er udvalgt baseret på at tvangsarbejde først blev et fokus for den nationale indsats mod 

menneskehandel i 2011 (Regeringens handlingsplan, 2011). Antallet af politiets sigtelser fra CMM 

er ikke fordelt på, hvilket udnyttelsesformål der er tale om. Derfor bad vi politiet specifikt om en 

oversigt over sager der udelukkende handlede om sigtelser for tvangsarbejde. Vi fik i første omgang 

afslag af Rigspolitiet på vores anmodning om aktindsigt i en oversigt over anmeldelser og sigtelser 

hos alle politikredse via POLSAS. På baggrund af afslaget har vi derfor søgt individuel aktindsigt 

gennem anklagemyndigheden hos samtlige tolv politikredse. I vores anmodning om aktindsigt hos 

politikredsene bad vi om et overblik over samtlige anmeldelser og sigtelser som hver politikreds har 

registreret under sags koden ’74135 – menneskehandel’ i perioden 2009 – 2020. Ved denne rapports 

afslutning har vi fået godkendt aktindsigt ved otte ud af tolv politikredse, som tæller Fyn, Midt- og 

Vestjylland, Bornholm, Sydøstjylland, Midt- og Vestsjælland, Sydsjælland og Lolland-Falster, 

Østjylland samt Nordjylland.  

 

På grund af lang behandlingstid har vi ikke modtaget aktindsigt fra Syd- og Sønderjylland, Vestegnen, 

København og Nordsjællands politikredse. Hos Syd- og Sønderjyllands politikreds ved vi fra 3F, at 

der har været en sag, den såkaldte Padborgsag, men da denne sag er verserende fik vi afslag på 

yderligere aktindsigt. Vi ved ikke om denne sag vil blive rejst med en tiltale for menneskehandel til 

                                                           
4 Der er i alt fjorten politikredse hvis Færøerne og Grønland tælles med.   
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tvangsarbejde, og den er derfor ikke talt med i tabellen.  København, Vestegnen og Nordsjællands 

politikredse har alle svaret, at de har en lang sagsbehandlingstid, og de har gentagende gange rykket 

vores sag til et senere behandlingstidspunkt. Da vi ved, at disse tre politikredse er dem som får mange 

henvendelser om mistanke om menneskehandel, samt har haft sager vedrørende menneskehandel til 

tvangsarbejde (på baggrund af information fra medarbejder hos 3F samt på baggrund af 

domsudskrifter hvor det fremgår hvilken politikreds der har været involveret) er det beklageligt at vi 

ikke kan inkludere tal fra disse politikredse ved afslutningen af denne rapport.   

 

De aktindsigter vi har modtaget fra de forskellige politikredse har indeholdt meget skiftende 

information. Overordnet har de tilsendte lister over anmeldelser og sigtelser indeholdt anmeldelser 

vedrørende tvangsarbejde, menneskesmugling, manglende arbejdstilladelse samt sager hvor der har 

været mistanke om menneskehandel baseret på observation omkring arbejdsforhold. Fra to 

politikredse fik vi tilsendt en kort beskrivelse af sagens indhold, sagens journalnummer, samt dato 

for anmeldelse og sigtelse. Fra de resterende politikredse blev der kun fremsendt journalnummer uden 

beskrivelse eller anden information. I disse tilfælde har vi måtte ansøge om ny aktindsigt på de 

specifikke sagsnumre for at få information om, hvad sagen drejer sig om og om anmeldelsen har ledt 

til en sigtelse. Anmeldelser der er indført som menneskehandel, men som i den efterfølgende 

beskrivelse har vedrørt menneskesmugling er udeladt af vores oversigt, idet denne rapport ikke 

omhandler menneskesmugling. Tal på anmeldelser og sigtelser fra politiet indeholder således en 

række fejlgrupper, blandt andet på grund af manglende beskrivelser af, hvad sagen drejer sig om og 

vi har udeladt de anmeldelser, hvor vi ikke har været sikre på, at der var tale om menneskehandel i 

forbindelse med anmeldelsen (f.eks. ved sager hvor der ved yderligere aktindsigt har været en meget 

begrænset beskrivelse). 

 

Således har det været en udfordring at dokumentere det præcise omfang af anmeldelser, sigtelser og 

retssager med og uden domsfældelse inden for feltet menneskehandel, idet vi har haft svært ved at 

indhente tal på de forskellige udnyttelsesformål, samt da der ikke findes en samlet og tilgængelig 

myndigheds database(r) med denne information. 
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Juridisk overblik over menneskehandelslovgivningen i 

Danmark 
 

 

Fra international til dansk lovgivning 

Med afsæt i Palermo-protokollen, blev det danske forbud mod menneskehandel første gang indført i 

2002. Det danske forbud mod menneskehandel skal derfor fortolkes med hensyn til Danmarks 

internationale forpligtelser.  

 

I 2000 vedtog FN konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, 

som indeholdt to tillægsprotokoller om menneskehandel og menneskesmugling, som Danmark 

samme år ratificerede, Palermo-protokollen sætter fokus på menneskehandel, og indeholder den 

første internationalt anerkendte definition af menneskehandel (Institut for Menneskerettigheder, 

2015).  Menneskehandel defineres her i tre led 1) en handling som for eksempel at rekruttere eller 

transportere, 2) en metode, som for eksempel tvang eller trusler og 3) et formål i form af udnyttelse, 

som for eksempel tvangsarbejde, seksuel udnyttelse eller slaveri.  

 

Protokollen tager afsæt i konventionen der omhandler transnational organiseret kriminalitet, og har 

således har fokus på retshåndhævelse. Protokollen er derfor blevet kritiseret for at være begrænset i 

beskyttelsen af ofrenes rettigheder, da den ikke tager udgangspunkt i 

menneskerettighedsdimensionen (Institut for Menneskerettigheder 2015). 

 

Danmark ratificerede i 2007 Europarådets5 konvention om bekæmpelse af menneskehandel fra 2005. 

Konventionen forpligter at national lovgivning samt myndigheders behandling af ofre skal ske i 

overensstemmelse med det internationale regelsæt (CMM 2020). Denne konvention har til formål at 

forebygge og bekæmpe menneskehandel samt at beskytte ofrenes menneskerettigheder. Med dette 

fokus, adskiller konventionen sig fra Palermo protokollen der har fokus på retsforfølgelse. 

                                                           
5 Europarådet er en selvstændig international organisation, der arbejder for at fremme tre kerneområder hos deres 

medlemsstater: Demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet. Ét af Europarådets hovedorganer er bl.a. den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol.  
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Konventionen indeholder samme definition af menneskehandel som den, der findes i Palermo-

protokollen. 

 

I 2011 vedtog Europa parlamentet og Europarådet et direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af 

menneskehandel. Direktivet overtog EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel. På 

grund af det danske EU-retsforbehold er Danmark ikke bundet af dette direktiv. Direktivet omhandler 

blandt andet en række initiativer vedrørende beskyttelse af ofre heriblandt retten til sikker 

indkvartering og læge– og psykolog bistand. Til trods for at Danmark ikke er bundet af direktivet, 

blev dansk straffelovgivning i 2012 harmoniseret med dette direktiv, således at definitionen på 

menneskehandel blev udvidet til også at inkludere udnyttelse til strafbare handlinger, samt at 

strafferammen blev hævet fra otte til ti år (CMM, 2019). 

 

Sideløbende med de nævnte specifikke juridiske rammer for menneskehandel, indeholder den 

Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 4, stk. 2, et forbud mod slaveri, trældom samt 

tvangs – eller pligt arbejde. Artikel 4 indeholder ikke en egentlig definition, men den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol tager udgangspunkt i International Labour Organisations (ILO) 

konvention nr. 29 om tvangsarbejde (CMM 2019).      

 

Udnyttelse til tvangsarbejde fortolkes i dansk ret i relation til ILOs to konventioner, nemlig 

konvention nr. 29 af 28 juni 1930 vedrørende tvangsarbejde og konvention nr. 105 af 5 juni 1957 

vedrørende afskaffelse af tvangsarbejde. Denne konvention nr. 29 indeholder en definition af 

tvangsarbejde under artikel 2, stk. 1, som lyder følgende:  

 

Ethvert arbejde eller enhver bistandsydelse, der kræves af en person under trussel om 

en hvilken som helst straf, og til hvilket den pågældende person ikke har tilbudt sig 

frivilligt (Rigsadvokatmeddelelsen 2017).    

 

Tvangsarbejde findes ikke defineret i dansk straffelov og der henvises i stedet til ILOs konvention nr. 

29. At kræve tvangsarbejde af en person i Danmark kan straffes under straffelovens §260 om ulovlig 

tvang, §261 om frihedsberøvelse og §266 om trusler. Disse tre paragraffer er således en del af det 

nationale forbud mod menneskehandel, som fremgår af straffelovens paragraf 262 a. Hvis man i 
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Danmark vil straffe en person for menneskehandel til tvangsarbejde trækkes der derfor på en 

kombination af lovgivning fra en international retslig ramme samt en national. 

 

Nationale ramme 

 

Paragraf 262a Menneskehandel 

Det danske forbud mod menneskehandel fremgår af straffelovens paragraf 262a. Forbuddet mod 

menneskehandel læner sig op af allerede eksisterende danske paragraffer fra straffeloven om tvang, 

frihedsberøvelse, trusler og udnyttelse. Forbuddet mod menneskehandel i Dannmark fremgår af 

straffelovens kapitel 26 Forbrydelser mod den personlige frihed:  

 

 1. §262a: For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 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 

2. Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende 

ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med 

pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare 

handlinger eller fjernelse af organer 1.  rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller 

efterfølgende modtager en person under 18 år eller 2. yder betaling eller anden fordel 

for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den 

forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel (Danske Love 

2019a). 

 

Straffelovens paragraf 262 a, stk. 1, indeholder tre elemeter: 1) en handling, 2) et tvangsmiddel og 3) 

et udnyttelsesformål, som alle skal være opfyldt for, at der kan straffes for fuldbyrdet 

menneskehandel: 

 

1) Gerningsmanden skal foretage en handling over for den forurettede ved enten at 

rekruttere, transportere, overføre, huse eller efterfølgende modtage den pågældende. 
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2) Senest i forbindelse med gerningsmandens handling skal der være anvendt et 

tvangsmiddel i form af 1) ulovlig tvang, 2) frihedsberøvelse, 3) trusler, 4) retsstridig 

fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller 5) anden utilbørlig 

fremgangsmåde. 

 

3) Tvangen skal anvendes med forsæt til udnyttelse af den handlede person ved 

prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestillinger med 

pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri, eller slaverilignende forhold, strafbare 

handlinger eller fjernelse af organer (Rigsadvokatmeddelelsen 2017:16). 

 

Ved brug af de tre elementer trækkes der en tydelig forbindelse til den definition, som findes i 

Palermoprotokollen. I forbindelse med en af de nævnte handlinger skal gerningsmanden under §262a 

have anvendt et af de nævnte fem former for tvangsmidler med det formål at udnytte den pågældende 

person.  

De specifikke fem former for tvangsmidler fortolkes i overensstemmelse med en række paragraffer i 

straffeloven, de internationale retsakter og retspraksis. Ved brugen af tvangsmidlerne nr. 1, 2 og 3 

ulovlig tvang, frihedsberøvelse eller trusler fortolkes disse i overensstemmelse med straffelovens 

§260 om ulovlig tvang, §261 om frihedsberøvelse og §266 om trusler, som der henvises til under 

§262 a.  

Ifølge Rigsadvokaten er det en forudsætning for domfældelse efter nr. 4 retsstridig fremkaldelse, 

bestyrkelse, eller udnyttelse af en vildfarelse, at:  

 

der er en uoverensstemmelse mellem gerningsmandens og forurettedes opfattelse af den 

sammenhæng, der er grundlaget for forurettedes disposition og at uoverensstemmelsen 

er fremkaldt, bestyrket eller udnyttet af gerningsmanden (Rigsadvokatmeddelelsen 

2017: 18). 

 

Rigsadvokaten fortolker nr. 4, som at omfatte for eksempel falske løfter om løn og arbejdets form, og 

at den forurettede har været rekrutteret på baggrund af de falske løfter. Denne fortolkning i dansk 

retspraksis udspringer fra artikel 2, stk. 1 i EUs direktiv om bekæmpelse og forebyggelse af 
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menneskehandel, hvor det nævnes at udnyttelse kan ske ved bedrag eller svig 

(Rigsadvokatmeddelelsen 2017:18).  

Tvangsmiddel nr. 5 omfatter de situationer, hvor gerningspersonen har anvendt en utilbørlig 

fremgangsmåde. I overensstemmelse med de internationale retsakter, specifikt Palermo protokollen, 

indebærer udnyttelse her et misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling (Retsinformation, 

Palermo protokollen, artikel 3 a, 2021).  

Ifølge rigsadvokatens fortolkningen af, hvorvidt tiltalte har anvendt anden utilbørlig fremgangsmåde 

efter retspraksis bliver der lagt vægt på en eller flere af følgende faktorer: 

 

 Gerningsmanden anvender autoritet – eventuelt kombineret med omsorg – over for ofret. 

 Gerningsmanden holder ofret under opsyn. 

 Gerningsmanden anvender simpel vold og/eller trusler, der ikke er omfattet af straffelovens § 

266, overfor ofret. 

 Gerningsmanden har kontrol over ofrets bolig, arbejdstider og indtjening 

 (Rigsadvokatmeddelelsen 2017: 20). 

 

Ved fortolkningen af om den forurettede har været i en sårbar stilling kan der trækkes på retspraksis. 

Ved Rigsadvokatens gennemgang af retspraksis fremgår det, at domstolene har brugt lagt vægt på en 

række faktorer i deres vurdering af, hvorvidt den forurettede har befundet sig i en sårbar position. 

Således fortolker de danske domstole ’sårbar position’ ud fra følgende faktorer: 

 

 Ofret taler ikke dansk eller har ringe sprogkundskaber. 

 Ofret har ingen eller ringe uddannelse/skolegang. 

 Ofret kommer fra sociale dårlige kår. 

 Ofret er uden selvværd. 

 Ofret har ingen eller begrænsede økonomiske midler. 

 Ofret er uden tilknytning til Danmark. 

 Ofret er i et afhængighedsforhold til bagmanden, evt. som følge af, at de er kærester eller på 

anden måde har en intim/ nær relation  

(Rigsadvokatmeddelelsen, 2017:19). 
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Således vægter dansk retspraksis ofrets socioøkonomiske forhold og det sociale, intime og 

økonomiske forhold mellem offer og gerningsperson i fortolkningen af sårbar position. For eksempel 

ofrets familiesituation, socioøkonomiske forhold i hjemlandet og under opholdet i Danmark, ofrets 

sociale netværk og relation til tiltalte.   

 

Brug af §282 Åger i forhold til menneskehandelsparagraffen  

Paragraf 282 om Åger tages ofte i brug i sager om menneskehandel til tvangsarbejde. Åger er et 

gammelt begreb, som i juridiske sammenhænge tidligere betød at kræve en højere rente end tilladt, 

eller at kræve en tilbagebetaling af gæld, som er højere end det reelle lån. Begrebet har ændret 

betydning, og relatere sig i dag mere til en urimelig eller hensynsløs aftale (Andersen og Greve, 2010). 

Ågerparagraffen findes under straffelovens kapitel 28 om ’Formueforbrydelser’:  

 

For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller 

personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående 

afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i 

væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for (Danske 

love 2020). 

 

Det centrale punkt i ågerbestemmelsen er, at en aftale er blevet indgået mellem to personer, som ikke 

er ligestillede (Andersen & Greve, 2010: 96). I formuleringen findes der en udnyttelse sted af den ene 

part, som skal påvises i et eventuelt anklageskrift. Straffen for åger kan øges op til 6 år ved brug af 

§286, hvis blandt andet “nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af 

udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening” (Straffeloven §286). Ved åger 

er der fokus på en persons (den forurettedes) baggrund, socioøkonomiske situation eller manglende 

forståelse for en situations omfang i relation til ansættelsesforholdet, samt hvorvidt dette er blevet 

udnyttet af gerningspersonen til at opnå en form for ydelse. Der lægges vægt på fire specifikke 

elementer:  

 

 betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder 

 manglende indsigt 

 letsind  

 bestående afhængighedsforhold.  
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Disse fire elementer har en genklang af de elementer vi ser i menneskehandelsparagraffen, men i åger 

paragraffen er de mere bredt formuleret. Særligt ved sager om menneskehandel til tvangsarbejde, er 

ågerparagraffen blevet anvendt når retssagerne ikke kan løftes med menneskehandelsparagraffen 

262a. Som en medarbejder fra politiet understreger, kan fortolkningen af §262a og §282 være en 

udfordring at adskille: “De indikatorer, som der bliver nævnt [i menneskehandelsparagraffen], det er 

reelt set dem der også står i ågerparagraffen” (Spanger & Hvalkof, 2020: 150). Der kan trækkes en 

streg mellem menneskehandelsparagraffen formulering om en retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse 

eller udnyttelse af en vildfarelse til åger paragraffens formulering om betydelige økonomiske eller 

personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind. Forskellen i disse to formuleringer er at der i 

menneskehandelsparagraffen er et krav om et bevis for at personen er blevet tvunget, til 

sammenligning med åger, hvor der skal føres bevis for en ydelse som er opnået af gerningspersonen, 

og som ikke svarer til den modydelse som den forurettede har leveret. Åger kan indgå som en del af 

en samlet beskrivelse af tiltalen, eller stå som en subsidiær tiltale i tilfælde af at hovedanklagen (for 

eksempel paragraf 262a) ikke kan bevises. Dermed kan en subsidiær tiltale for åger stå som en form 

for sikkerhedsnet i forhold til at få tiltalte dømt. Her ses det i sager, hvor åger er en del af tiltalen, at 

der føres bevis for den tiltaltes økonomiske vinding ved at der laves en opregning af manglende løn 

for den forurettede, og hvad gerningspersonen har opnået rent økonomisk ved ikke at udbetale denne 

løn. I en række strafferetssager er tiltalte blevet frikendt for §262a, men er i stedet blevet dømt for 

åger efter §282. Som en politibetjent, der har været involveret i efterforskningen af en række sager 

om menneskehandel, uddyber:  

 

vi bøvler jo lidt med den der paragraf, menneskehandelsparagraffen, fordi der er så 

mange ting. ... hvis du bliver kidnappet i dit hjemland og trukket ved hårrødderne hele 

vejen til Danmark, bliver låst inde i en kælder og bliver tvunget til prostitution eller til 

at få taget din nyre ud, fordi der er en anden mand, der skal bruge din nyre, så er der 

jo ikke nogen, der er i tvivl om, [at] så er det menneskehandel. Der, hvor det kommer… 

det er, hvor man bruger de der svigagtige måder til at bedrage dem, de der gummi 

ordlyde, der er i menneskehandelsparagraffen, hvor man lokker … med noget, men så 

bliver det ikke helt, som det er og så gør vi lidt noget andet... Det, som dommeren også 

siger i [A]-sagen, det er: ’I [ofrene] vidste godt, I skulle op og gøre rent, det var det, I 



18 

 

skulle… I vidste godt, I ville få… få de der penge… som ikke var ret mange, men I vidste 

det trods alt. Så, hvor ligger bedrageriet? (Spanger & Hvalkof 2020: 151) 

 

Udfordringen i anvendelsen af menneskehandelsparagraffen er blandt andet at løfte bevisførelsen for 

elementet af tvang. I en tiltale for §282 åger skal der i anklageskriftet overordnet kunne føres bevis 

for to elementer, udnyttelse og økonomisk gevinst baseret på ansættelsesforholdet. I en tiltale for 

§262a til tvangsarbejde, skal der føres bevis for tre elementer i gerningsforholdet, kort opridset som 

en handling, et tvangsmiddel og et udnyttelsesformål, hvilket vanskeliggøre at føre bevis for anklagen 

om §262a i forhold til §282.  

På samme måde som med åger paragraffen, rejses der i nogen tilfælde en række andre subsidiære 

tiltalepunkter i sager om menneskehandel til tvangsarbejde baseret på indholdet af 

gerningsbeskrivelsen. For eksempel findes der i Fiskersagen en subsidiær tiltale for overtrædelse af 

udlændingeloven paragraf 59, stk. 6, jf. stk. 5 og stk. 9, om beskæftigelse af en udlænding uden 

fornøden arbejdstilladelse, og bistand til ulovligt ophold.  
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Retssager om menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark 
 

 

I Danmark er der blevet rejst fire tiltaler for menneskehandel til tvangsarbejde siden indførslen af 

forbuddet mod menneskehandel i 2002. Ud af disse fire tiltaler, heriblandt Garagesagen, 

Kældersagen, Skunksagen og Fiskersagen, er der ikke faldet dom for menneskehandel til 

tvangsarbejde i nogen af sagerne. Ågerparagraffen har været en del af anklageskriftet i tre ud af fire 

af disse retssager, og er blevet brugt til at fælde dom i to af disse.  

Før en sag fører til en tiltale og en eventuel domfældelse, går sagen gennem en række trin. En sags 

vej til retten begynder først med:  

 

1. trin: Politianmeldelse. En anmeldelse for mistanke om menneskehandel kan for eksempel ske 

ved, at en person eller organisation kontakter politiet på baggrund af nogle oplysninger de har 

fået, eller en situation de enten har været vidne til eller en del af, eller det kan være via en anonym 

opringning.  

2. trin: Efterforskning. En anmeldelse bliver efterfulgt af en efterforskning foretaget af politiet. 

Under efterforskningen indsamles der beviser som kan understøtte en eventuel sigtelse. Politiet 

foretager afhøringer af involverede i sagen samt af vidner. I nogle situationer afviser politiet 

anmeldelsen hvis de finder at der ikke er grundlag for en sigtelse (Anklagemyndigheden, 2021).   

3. trin: Sigtelse. På baggrund af efterforskningen laver politiet en vurdering af om der er beviser 

nok til, at der kan rejses en sigtelse. Hvis der rejses en sigtelse er det dernæst op til 

anklagemyndigheden at vurdere om der er beviser nok til, at der kan rejses en tiltale på baggrund 

af om beviserne kan understøtte en mulig domfældelse.  

4. trin: Tiltale. Ved en tiltale sender anklagemyndigheden et anklageskrift til retten, som indeholder 

en beskrivelse af hvad sagen drejer sig om (gerningsindholdet), og som henviser til de punkter i 

straffeloven som anklagemyndigheden mener den tiltalte har overtrådt (Danmarks domstole, 

2020). I en sag om menneskehandel vil der for eksempel være henvist til paragraf 262a, samt 

eventuelt ågerparagraffen 282, som en del af hovedanklagen eller som en subsidiær anklage. 

5. trin: Retssag. Slutteligt vil domstolen fælde dom eller frifindelse i retssagen. Under retssagen 

skal anklagemyndigheden kunne bevise hele gerningsindholdet i anklageskriftet for, at der skal 

kunne falde dom for menneskehandel. Dette betyder at der skal være bevis for de tre elemeter: 1) 
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en handling, 2) et tvangsmiddel og 3) et udnyttelsesformål, som alle skal være opfyldt for, at der 

kan straffes for fuldbyrdet menneskehandel. Hvis retssagen finder sted i byretten kan denne ankes 

til landsretten, og dernæst eventuelt højesteret. 

 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for de fire sager, Garagesagen, Kældersagen, Skunksagen og 

Fiskersagen. Med udgangspunkt i sagernes gerningsindhold samt rettens fortolkning, vil vi i dette 

afsnit redegøre for hvilke elementer i sagerne der har ført til en frifindelse for menneskehandel til 

tvangsarbejde.  

 

Garagesagen 
To personer var tiltalt, under paragraf 262a, stk. 1, for at have udnyttet en række rumænske 

statsborgere til tvangsarbejde i rengøringsbranchen. De to tiltalte havde over en årrække rekrutteret 

de forurettede, som alle var fra Rumænien, til at arbejde i deres rengøringsfirma i Danmark. To af de 

forurettede havde en familie relation til én af de to tiltalte. Ud over de forurettede i sagen, havde de 

tiltalte haft omkring halvtreds andre rumænere ansat i løbet af en årrække, men disse personer havde 

alle forladt arbejdet på grund af dårlige arbejdsforhold. Inden afrejse til Danmark var de forurettede 

ifølge anklageskriftet blevet stillet i udsigt at de, ud over kost og logi, skulle arbejde otte timer om 

dagen, fem dage om ugen, for en løn på 3000 kr. om måneden (hvilket svarer til ca. 18,75 kr. i timen). 

Den reelle arbejdstid blev i retten vurderet til at være et langt højere timeantal. De fornærmede 

modtog 3000 kr. om måneden i løn, men deres rejseudgifter til og fra Danmark blev trukket som 

fradrag. I perioder blev de forurettedes løn reduceret, hvis arbejdet ikke var udført tilfredsstillende, 

og ved afbrydelse af arbejdsforholdet, blev deres tilgodehavende løn ikke udbetalt. Foruden den lave 

løn, havde de forurettede indvilliget i at give lån til de tiltalte, som ikke blev tilbagebetalt.  De tiltalte 

blev frikendt for menneskehandel, men dømt for åger, efter at sagen havde været for byretten i 2014, 

og anket til Østre Landsret i 2015. 

 

I domsudskriftet fra byretten henviser retten til ILO-konventionens definition; at der skal være et 

meget tydeligt bevis for, at en person har befundet sig i en situation, hvor de ikke havde andre 

valgmuligheder end at blive i arbejdsforholdet for, at der kan dømmes for menneskehandel til 

tvangsarbejde. Ifølge retten kan tvangsarbejde findes bevist, når en person tydeligt ikke har kunne 
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forlade arbejdsforholdet og har udført arbejdet imod deres vilje eller ikke har haft nogen alternativer 

end at udføre arbejdet.  

 

Ved frifindelsen for menneskehandel lagde retten vægt på elementer, der modbeviste, at de 

forurettede ikke havde kunne forlade arbejdsforholdet. Elementer som blev fremhævet af retten 

relaterede sig til spørgsmål om graden af bevægelsesfrihed under ansættelsesperioden, samt graden 

af frivillighed under udførelsen af arbejdet. Disse spørgsmål understøtter til sammen rettens 

fortolkning af definitionen på tvangsarbejde. Retten fremhævede blandt andet følgende elementer:  

 

 Forurettede har været i besiddelse af ID-dokumenter og har haft lovligt ophold. 

 Forurettede har rejst ud af Danmark i gerningsperioden. 

 Tidligere ansatte har forladt arbejdet på grund af dårlige forhold. 

 Forurettedes opfattelse af arbejdsforholdet, da en af de forurettede udtalte at trods dårlig løn, 

blev de i arbejdet fordi de havde brug for pengene. 

 Forurettede var i besiddelse af pengebeløb. 

 Forurettede havde et netværk af bekendte i landet. 

 

Vurderingen af lønforhold har understøttet en begrundelse for åger, da der har været et fysisk bevis 

for den økonomiske gevinst som tiltalte fik ud af at betale en meget lav eller ingen løn til de 

forurettede. Ud over dette, var der også bevis for at de forurettede havde fået falske 

ansættelseskontrakter udleveret, som de skulle fremvise til andre parter.  

 

Kældersagen 
En person var tiltalt for menneskehandel til tvangsarbejde for at have rekrutteret og udnyttet fire 

rumænere til at udføre arbejde i tiltaltes rengøringsfirma. Tiltalte havde ifølge anklageskriftet lovet 

de forurettede 500 € om måneden for det udførte arbejde, men de fornærmede blev aldrig betalt disse 

penge. Tiltalte fik de forurettede til at arbejde atten timer om dagen uden løn og de fornærmede skulle 

arbejde gælden for deres transport til Danmark af.  

 

Tiltalte blev frifundet for anklagen menneskehandel til tvangsarbejde, samt frifundet for den 

subsidiære anklage om åger ved byretten i 2014. Sagen blev anket til Østre Landsret, men anken blev 



22 

 

trukket tilbage. Statsadvokat Anette Vester, som skulle have ført sagen ved Østre landsret, udtaler til 

fagbladet 3F, at:  Vi har frafaldet hele ankesagen. Baggrunden er dels, at vi vurderer, at der ikke er 

tilstrækkelige beviser til en domsfældelse i den sag, og dels set i lyset af dommen i 'Garagesagen’ 

(Fagbladet 3F, 2015).  

 

Frifindelsen var således baseret på et mangelfuldt anklageskrift. Byrettens begrundelse var blandt 

andet baseret på manglende bevisførelse til at understøtte anklageskriftet, samt at der var en meget 

begrænset beskrivelse af gerningsforløbet. I tillæg med den manglende bevisførelse, henviser 

statsadvokaten til den presedens Garagesagen har sat i forhold til hvordan sager vedrørende 

menneskehandel til tvangsarbejde bliver løftet i retssystemet.  

 

Ifølge domsudskriftet lagde retten vægt på, at anklageskriftet ikke indeholdt en beskrivelse af, 

hvordan rekrutteringen og transporten af de fornærmede havde fundet sted. Ligeledes indeholdt 

tiltalen ikke en beskrivelse af, hvordan der var blevet anvendt et tvangsmiddel. Anklageskriftet 

indeholdt kun delvist en beskrivelse af hvordan tvangsmidlet retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse 

eller udnyttelse af en vildfarelse var opfyldt. Byretten fandt, at anklageskriftet kun indeholdt en 

beskrivelse af, hvordan de forurettede var blevet lovet en betaling på 500 euro, som de aldrig var 

blevet aflønnet. Ifølge retten manglede der i denne sammenhæng beviser for, at løftet om en løn på 

500 euro var givet med det formål, at det aldrig skulle indfries. Retten fandt, at tiltalen yderligere 

manglede en beskrivelse af den adfærd hvorved arbejdet var blevet gennemtvunget.  

Ud over det mangelfulde anklageskrift, skal en manglende domsfældelse i denne sag ses i lyset af det 

efterforskningsarbejde som politiet havde udført i forbindelse med at rejse en sigtelse og tiltale. Det 

må formodes at politiets efterforskningsarbejde enten ikke har haft tilstrækkelige ressourcer, eller har 

valgt ikke at prioritere denne form for kriminalitet. Dette har resulteret i et meget mangelfuldt 

bevismateriale, som ikke har kunne bære en bevisbyrde i forhold til de tre elementer handling, 

tvangsmiddel og udnyttelsesformål der udgør 262a.  Politiet havde indsamlet et meget begrænset 

bevismateriale om sagens forhold, samtidig med at myndighederne havde arrangeret og hjemsendt de 

forurettede personer til Rumænien inden efterforskningen var færdig. Hjemsendelsen af personerne 

må igen formodes at have besværliggjort politiets muligheder for at gå i dybden med bevisførelsen, 

da de for eksempel har haft begrænset adgang til at interviewe personerne efter hjemsendelsen.   
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Skunksagen 
I en sag om skunkproduktion blev fem personer tiltalt. Tre ud af de fem personer blev yderligere 

tiltalt for menneskehandel til tvangsarbejde af den femte tiltalte. Den forurettede i denne sag var 

således selv tiltalt i sagen, på baggrund af medvirken til at dyrke skunk, men var også set som offer i 

anklageskriftet. Ifølge anklageskriftet havde de tre tiltalte tvunget den femte person til Danmark ved 

at true ham med en kniv, fordi han havde en gæld, som de tre tiltalte ville have at han skulle betale af 

ved at hjælpe til med at dyrke skunk. Den forurettede blev efter ankomst til Danmark fragtet rundt til 

forskellige steder, hvor han arbejdede med at dyrke skunk og han blev indlogeret af de tiltalte i 

forskellige afsidesliggende huse i denne periode. Udover at alle fem tiltalte blev fundet skyldige i 

skunkproduktion af byretten i 2017, blev den ene ud af de tre personer fundet skyldig i tiltalen for 

menneskehandel til tvangsarbejde. De to andre personer blev frifundet for tiltalen om 

menneskehandel, da retten ikke fandt det bevist, at de ikke havde deltaget i denne del af anklagen 

sammen med den tredje tiltalte idet at den tredje havde overdraget den forurettede til dem. De to 

personer havde hver især haft en overordnet rolle ved to af stederne hvor der blev dyrket skunk, og 

havde således modtaget den forurettede til at arbejde for dem, men havde ikke deltaget i de andre dele 

af gerningsindholdet under 262a ifølge bevismaterialet. Afgørelsen om menneskehandel til 

tvangsarbejde blev anket til landsretten, som frifandt den tiltalte for dommen i 2018. 

Ved domfældelsen for §262a ved byretten, blev der blandt andet lagt vægt på at: 

 

 Den forurettede havde forsøgt at flygte, men blev fanget og tilbageholdt af de tiltalte.  

 Den forurettede blev isoleret ved at blive placeret i afsidesliggende huse. 

 Den forurettede var ikke i besiddelse af sine ID-dokumenter.  

 Den forurettede havde begrænsede sprogkundskaber.  

 Den forurettede ikke selv rejste rundt mellem de forskellige steder hvor der blev produceret 

skunk, men at han blev transporteret af tiltalte.    

 

I byretten i 2017 blev der lagt vægt på Pro Vest6  og CMMs vurdering af, at den forurettede var offer 

for menneskehandel. I 2013 var den forurettede, i forbindelse med en anden sag om skunk produktion, 

blevet vurderet af Pro Vest og CMM til at være offer for menneskehandel, som involverede den 

samme gerningsperson, som i denne sag fra 2017. Den forurettede havde i forbindelse med sagen i 

                                                           
6 Organisationen Pro Vest har skiftet navn til AmiAmi.  
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2013 fået en udvisningsdom og befandt sig således i Sverige, da han igen blev opsøgt af de tiltalte. 

CMM beskrev at udvisningen var sket uden at der blevet taget hensyn til de indikatorer der var på 

menneskehandel i hans sag. Pro Vest og CMMs vurdering af den forurettede understøttede således 

byrettens begrundelse for domfældelse for menneskehandel i 2017. Den forurettedes straf for 

medvirken til skunkproduktion blev formildet på baggrund af, at han var vurderet som offer for 

menneskehandel af Pro Vest.   

 

I 2018 fandt landsretten det ikke bevist, at den tiltalte kunne dømmes for menneskehandel ud fra en 

række af de punkter, som byretten havde lagt til grund for domfældelsen for menneskehandel. Ud fra 

den forurettedes forklaring, fandt landsretten det usikkert at: 

 

 Den forurettede havde været udsat for tvang, omfattet af straffelovens §2607, ved sin indrejse 

til Danmark og under sit ophold.  

 Den forurettede havde været udsat for frihedsberøvelse, omfattet af §261, under sit ophold og 

arbejde med skunkproduktion. 

 

Den tiltalte blev frifundet af landsretten for menneskehandel til tvangsarbejde på baggrund af, at disse 

to punkter ikke var tiltrækkeligt bevist. 

 

Fiskersagen 
En person og dennes virksomhed var tiltalt for overtrædelse af §262a, menneskehandel til 

tvangsarbejde, samt åger af særligt grov beskaffenhed, for at have udnyttet to personer fra Ghana til 

at arbejde på den tiltaltes skib i perioden 2016 til 2020. Der var en subsidiær tiltale for overtrædelse 

af udlændingeloven §59, stk. 6, jf. stk. 5, om beskæftigelse af udlændinge uden arbejdstilladelse samt 

stk. 9, for bistand til ulovligt ophold.  

 

De forurettede var kommet lovligt til Danmark på grund af en aftale med tiltalte om, at de skulle 

ansættes til at sejle et skib tilbage til den vestafrikanske kyst. Det skib de skulle sejle tilbage forliste 

dog i perioden hvorefter de to forurettede blev i Danmark, da de i den efterfølgende periode fik af 

vide af den tiltalte at de kunne sejle tilbage på et andet skib når det var sat i stand. De forurettede blev 

                                                           
7 se kapitel 2 for disse paragraffers andel i udformningen af §262a 
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derfor i Danmark og arbejdede med at istandsætte et andet skib. De talte ikke med tiltalte om hvornår 

afrejsen ville finde sted, og dette nævnte den tiltalte heller ikke. De blev efter istandsættelsen af dette 

skib flyttet over til et nyt, som de derefter blev sat til at arbejde på. Den tiltalte nævnte at de snart 

ville kunne sejle tilbage, men der blev ikke nævnt et specifikt tidspunkt. Begge de forurettedes 

opholds- og arbejdstilladelse udløb i perioden hvortil den tiltalte på et tidspunkt skulle have sagt, at 

de skulle holde lav profil og blive på skibet. De to forurettede arbejdede i perioden elleve timer om 

dagen, seks dage om ugen til en løn på 1200 euro. De forurettede samlede flasker ved siden af lønnen, 

da denne var for lille til at de kunne forsørge deres familier. Begge de forurettede havde 

forsørgelsespligt, og der blev derfor i anklageskriftet lagt vægt på, at de ikke havde mulighed for at 

afbryde ansættelsesforholdet på grund af, at deres familier var afhængige af deres indtjening. En af 

de forurettede har forklaret, at det ville have store familiære konsekvenser hvis ikke de sendte penge 

hjem på baggrund af kulturelle forpligtelser. Den ene af de to forurettede forklarede yderligere at hvis 

det havde været klart at de ville blive væk i tre et halvt år, så ville den forurettede aldrig være taget 

afsted. Den tiltalte blev frifundet for menneskehandel, men dømt for åger ved byretten i januar i år, 

2021.  

 

Retten vurderede, at de forurettede ikke var blevet tvunget til Danmark mod deres vilje eller lokket 

på falske forudsætninger til landet, men at de rejste frivilligt på grund af en aftale med tiltalte om at 

sejle et skib fra Danmark tilbage til den vestafrikanske kyst, hvor det skulle bruges til fiskeri. Ifølge 

retten var det primære spørgsmål i sagen om, hvorvidt de forurettede efterfølgende blev i Danmark 

på baggrund af omstændigheder omfattet af §262a eller §282.  

Frifindelse for menneskehandel i denne sag bygger på en række faktorer, der peger mod spørgsmålet 

om frivillighed. Blandt andet udtalte både tiltalte og de forurettede, at der var en relativt klar aftale 

mellem de involverede omkring arbejdsforholdet, og at der ifølge retten var betydelige muligheder 

for at de forurettede kunne forlade arbejdsforholdet i perioden, hvor de opholdt og arbejdede hos den 

tiltalte. At de forurettede havde muligheder for at forlade arbejdsforholdet var baseret på en afklaring 

af de forurettedes netværk og kontakt til lokal området, at de var i besiddelse af pengebeløb og at de 

blev anset for at have bevægelsesfrihed i perioden (de forurettede blev blandt andet set i at cykle rundt 

i lokalområdet). I frifindelsen for menneskehandel lagde retten blandt andet vægt på følgende 

elementer:  
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 De forurettedes boligforhold blev anset for at være gode, og efter ’danske standarder’ for 

fiskere og sømænd i Danmark.  

 Den tiltalte sørgede for en grad af forplejning under de forurettedes ophold (blandt andet tog 

den tiltalte de forurettede med ud på indkøb og betalte for det de ville have). 

 De forurettede kunne færdes frit uden overvågning. Dette blev blandt andet baseret på at var 

blevet set i at cykle rundt i lokal området.  

 Begge forurettede havde gode sprogkundskaber på engelsk.  

 Tiltalte har udbetalt den aftalte løn hver måned. Der har ikke været trukket et beløb fra denne 

løn til dækning af nogen form for gæld fra de forurettede (f.eks. rejseudgifter).  

 Retten vurderede, at de forurettede var tilfredse med den løn de fik, da den var tilsvarende til 

hvad de ville kunne opnå i hjemlandet. De forurettede blev også anset for at have udsigt til en 

bedre løn når de skulle sejle tilbage. Denne afspejling af lønforhold var baseret på udtalelser 

fra tiltalte samt de forurettede.  

 De forurettede havde et lokalt netværk af personer, som der var bevis for havde hjulpet dem 

med andre problemstillinger i form af lægebesøg og lignende.  

 De forurettede havde andre økonomiske muligheder hvis de havde valgt at tage hjem, og deres 

familie havde andre indtægter end hvad de forurettede tjente i Danmark. Dette vurderede 

retten på baggrund af udtalelser fra de forurettede. Retten vurderede at de derfor ikke ville 

komme i en presset økonomisk situation hvis de havde valgt at tage hjem på trods af, at de 

ville være uden arbejde i en periode efter de var vendt hjem.  

 

Et element, som der i tidligere retssager har været fokus på i forhold til domfældelse var, at den tiltalte 

var i besiddelse af de forurettedes ID-dokumenter (pas og søfartsbog). Retten fandt dog, at der ikke 

var nogen konkrete beviser for, at den tiltalte ville udnytte denne situation. Endvidere vurderede retten 

også, at den maritime karakter af ansættelsesforholdet gjorde, at der ikke blev lagt vægt på at de 

forurettede ikke var i besiddelse af deres ID-dokumenter i bedømmelsen.  

Overordnet var der ifølge retten, ingen beviser for, at det var den tiltaltes hensigt at tilbageholde de 

forurettede i Danmark i den pågældende periode. Retten fandt derfor ikke at elementet om 

udnyttelsesformålet i form af retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse 

eller anden utilbørlig fremgangsmåde var bevist.  
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De forurettede var blevet tilbageholdt på grund af uforudsete hændelser, som specifikt var vurderet 

ud fra hændelsesforløbet omkring den båd de forurettede skulle have sejlet tilbage til den 

vestafrikanske kyst, men som forliste i perioden.  

Den tiltalte blev dømt for åger på baggrund af, at retten fandt det bevist at den tiltalte havde udnyttet 

de forurettedes manglende indsigt i det danske arbejdsmarked og arbejdsvilkår. En udførlig 

beskrivelse af tabte indtægter samt en detaljeret udregning af løntab for de forurettede understøttede 

en dom for åger, da udregningen af løntab kan ses som et konkret bevis for den økonomiske vinding, 

som tiltalte havde fået ud af at betale en meget lav løn til de forurettede i gerningsperioden.  
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I krydsfeltet mellem grov udnyttelse og menneskehandel til 

tvangsarbejde i Danmark 
 

 

På baggrund af de fire retssager, Garagesagen, Kældersagen, Skunksagen og Fiskersagentræder en 

række tendenser frem, som tilsammen danner et billede af, hvilke problematikker der bidrager til det 

lave antal af retsforfølgelser for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. De tendenser vi ser der 

går igen omfatter: 1) At løfte bevisbyrden i forhold til anvendelsen af paragraf §262a sammenlignet 

med paragraf §282, 2) Domstolenes definition og forståelse af tvangsbegrebet, 3) Den forurettedes 

udtalelser og egen forståelse af ansættelsesforholdet, 4) Politiefterforskningens betydning for at 

kunne løfte bevisbyrden. I det hele taget hvilken betydning myndighedernes samarbejde og forståelse 

af tvangsarbejde får for retspraksis med særlig fokus på at kunne løfte bevisbyrden for 

menneskehandel til tvangsarbejde.  

For at kunne forstå, hvorfor antallet af retsforfølgelser for menneskehandel til tvangsarbejde (og 

arbejdsudnyttelse) er så lavt i Danmark, argumenterer vi for, at det er vigtigt at inddrage disse fire 

tendenser i diskussionen herom. Endvidere skal disse fire tendenser ikke ses som separate, men 

snarere som sammenhængende.  

 

Bevisbyrden i forhold til anvendelsen af paragraf §262a sammenlignet med af paragraf §282 
I det danske retssystem er paragraf §282 om åger blevet brugt frem for paragraf §262a om 

menneskehandel til at fælde dom i sager, hvor der er mistanke om tvangsarbejde. Ud af de i alt fire 

sager, som er blevet rejst på baggrund af paragraf 262a om menneskehandel, er der ikke en eneste 

gang faldet dom på baggrund af paragraf 262a. Til sammenligning er der i perioden fra 2010 til 2020 

faldet dom i 63 sager for menneskehandel til prostitution. Der er faldet fire domme for 

menneskehandel til strafbare handlinger. Her kan nævnes den såkaldte Hvepsebosag, som til dags 

dato er den største retssag, hvor domsfældelsen beror på §262a om menneskehandel8. Således ses der 

en tydelig underrepræsentation af retssager om menneskehandel til tvangsarbejde i forhold til de 

                                                           
8 Hvepsebosagen omhandlede en gruppe af personer, der havde rekrutteret en række personer fra Rumænien til 

Danmark, på baggrund af løfter om arbejde, hvorefter de udnyttede personernes identiteter til at begå omfattende 

svindel.  
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andre udnyttelsesformål inden for menneskehandel. Nedenstående tabel viser en oversigt over antal 

sigtelser, tiltale og domme vedrørende menneskehandel. Det har generelt ikke været muligt at finde 

tal fordelt på udnyttelsesformål (se kapitel 2), men hvor denne fordeling har været anført, har vi talt 

det med i tabellen.  

 

Retssystem 
År 

Sigtelser Tiltale  Domme   

2010 38 13/0/0 11/0/0   

2011 14 13/0/0 9/0/0   

2012 4 11/0/0 3/0/0   

2013 20 16/0/1 3/0/0 (Garagesagen) 

2014 14 4/0/1 10/0/0 (Kældersagen) 

2015 25 29 4/0/0  

2016 2 1/0/0 14/4/0 (Hvepsebosagen) 

2017 9 / 1 5/0/0 8/0/0   

2018 1 / 1 0/0/1 1/0/0 (Skunksagen) 

2019 12 / 4 7/0/0 0/0/0   

2020 7 7/0/1 0/0/0 

(Fiskersagen– 

domsfældelse i 

januar 2021) 

 
Figur 1. Alle tal er indhentet via CMM, TIP og aktindsigt hos politikredse. Tal under Sigtelser er for 

menneskehandel uden anførelse af fordeling på udnyttelsesformål hos (tallene er indhentet hos TIP og 

CMM, samt menneskehandel til tvangsarbejde indhentet fra aktindsigt hos politikredse, hvor der mangler 

fra tre større politikredse: København, Vestegnen og Nordsjælland). Tal under Tiltale og Domme er 

fordelt således: Menneskehandel (MH) til prostitution / MH til strafbare handlinger / MH til 

tvangsarbejde (der har i det samlede materiale ikke været anført tal for andre udnyttelsesformål).  

 

Ågerparagraffen er blevet brugt til at fælde dom i to (Garagesagen og Fiskersagen) ud af de fire sager 

om menneskehandel til tvangsarbejde. I Kældersagen faldt frifindelse sted for menneskehandel og 

åger, og i Skunksagen faldt der frifindelse for menneskehandel, men dom for skunkproduktion. Hvis 

vi sammenligner retssager om menneskehandel til tvangsarbejde med retssager om menneskehandel 

til prostitution kan vi se, at straffeloven §233 om rufferi (Danske love, 2021) anvendes på samme 



30 

 

måde som åger-paragraffen anvendes; altså når bevisbyrden ikke kan løftes gennem 

menneskehandelsparagraffen §262a, så anvendes loven om rufferi på samme vis. Ifølge 

specialanklager Jette Malmberg bygges en straffesag om menneskehandel op på følgende vis:  

 

I straffesager om menneskehandel skal anklagemyndigheden bevise alle dele af 

bestemmelsen. Hvis man ikke kan det, så kan der ikke dømmes for menneskehandel. I 

yderste konsekvens er det lovgiverne, der skal se på, om man skal lempe betingelserne 

i bestemmelsen (Knudsen 2021).  

 

Således kan en sag, som involverer en tiltale for menneskehandel, ikke føre til domfældelse, hvis ikke 

alle tre elementer: en handling, et tvangsmiddel og et udnyttelsesformål er tydeligt ført til bevis. Heri 

er det specifikt elementet vedrørende et tvangsmiddel, der kan være en udfordring at føre bevis for. 

Anderledes er det lettere for anklagemyndigheden at løfte en bevisbyrde på baggrund af paragraffen 

om åger, da der i sammenligning skal føres bevis for to elementer; at den tiltalte har udnyttet den 

forurettede og opnået en form for ydelse deri, for eksempel i form af at have udnyttet en persons 

arbejdskraft og opnået en økonomisk gevinst ved en lav eller ingen lønudbetaling.  

 

Domstolenes definition og forståelse af tvangsbegrebet 
Fælles for de fire sager er tvangselementet det punkt, der har været sværest at føre konkrete beviser 

for. Som vi ser i Garagesagen, fortolker retten tvangsarbejde ud fra, at der skal være konkrete beviser 

for, at en person ikke har kunnet forlade arbejdsforholdet på grund af mangel på andre muligheder, 

og at de dermed har udført arbejdet mod deres vilje; med andre ord, at de har været tvunget. For retten 

kunne beviser for tvangselementet blandt andet være, hvis en person ikke har sine ID-dokumenter 

eller ikke kan bevæge sig frit under ansættelsen. Dette kan fortolkes af retten som årsagen til at den 

forurettede ikke har nogle valgmuligheder, da de fysisk ikke har kunnet komme væk. I spørgsmålet 

om alternativer til at blive i arbejdsforholdet, kan vi se at retten blandt andet ikke lægger yderligere 

vægt på de forurettedes socioøkonomiske forhold og baggrund, samt konsekvenser for forurettede, 

hvis dennes arbejdsforhold afbrydes.  

 

At tvang også kan foregå mellem familiemedlemmer og i vennekredse, som kan udspille sig på mere 

subtile planer, og som selvfølgelige kan være svære at bevise, tages der ikke højde for i retssager om 

menneskehandel til tvangsarbejde. For eksempel i Garagesagen blev netop, at ”den forurettede havde 
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et netværk af bekendte i landet” og ”den forurettedes socioøkonomiske baggrund” (jf. beskrivelse af 

Garagesagen) ikke inddraget i bevisførelsen og domsfældelsen. Således lægges der ikke betydelig 

vægt på fortolkninger af tvang, som involverer mere subtile magtrelationer, hvori den forurettede for 

eksempel har en familierelation til tiltalte, kender dem fra hjemlandet eller kommer fra en baggrund 

i fattigdom eller arbejdsløshed. Dette element fremgår blandt andet i Fiskersagen, hvor retten ikke ser 

det, som et bevis for mangel på alternativer eller mangel på valgmuligheder; at de forurettede følte 

sig pressede til at blive i arbejdet på havnen på grund af deres forsørgelsespligt over for deres familier, 

som de hver især sendte penge hjem til. Det er relevant at stille spørgsmålstegn ved definitionen på 

alternativer og om, hvorvidt en person har et reelt alternativ, hvis de, i besiddelse af sine id-

dokumenter, kun har mulighed for at vende tilbage til afsendersamfundet, hvor de er arbejdsløse og 

lever i fattigdom. Eller hvilke konsekvenser det har for den forurettede at afbryde arbejdsforholdet, 

hvis den forurettedes familie er afhængig af indtægten. Ligeledes er det relevant at stille 

spørgsmålstegn ved, hvilket pres den forurettede oplever ud fra dette socioøkonomiske aspekt i 

forhold til at blive hos en arbejdsgiver. Ydermere er det bemærkelsesværdigt at det ikke tillægges 

værdi i Fiskersagen på, at de forurettede ikke var i besiddelse af deres ID-dokumenter, og at de under 

opholdet mistede deres opholds- og arbejdstilladelse, hvilket den tiltalte i sagen gjorde dem 

opmærksom på, men også blev grund til en opfordring fra tiltalte til at de forurettede skulle holde sig 

relativt skjult.  

 

I Garagesagen fremhævede vi de punkter, som retten har lagt til grund for frifindelse for 

menneskehandel til tvangsarbejde. Blandt indgik besiddelse af ID-dokumenter samt udrejse af 

Danmark, som elementer der modbeviste et tvangselement. At de forurettede var i besiddelse af ID-

dokumenter og havde lovligt ophold blev et element, der må anses for at være blevet fortolket af 

retten som et fysisk bevis på, at de forurettede kunne forlade arbejdsgiver. Lovligt ophold kan på 

samme vis blive fortolket som, at være et fysisk bevis på en grad af sikkerhed for de forurettede, idet 

at det objektivt set understøtter den forurettedes mulighed for at opsøge de danske myndigheder, da 

de befandt sig lovligt i landet. Dermed havde de mulighed for at få hjælp til at bryde ud af 

arbejdsforholdet og søge andet arbejde. Yderligere blev der i denne sag lagt vægt på, at de forurettede 

havde været rejst ud af Danmark for derefter at vende tilbage til arbejdet i Danmark i 

gerningsperioden. Dette element må anses for at have været fortolket, som et bevis på at de forurettede 

har kunne forlade arbejdsforholdet og dermed ikke har været tvunget eller frihedsberøvet. Med andre 

ord har retten fortolket dette forhold som et bevis på en grad af frivillighed i arbejdsforholdet set fra 
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den forurettedes perspektiv. På samme måde var det forhold, at den forurettede havde været i 

besiddelse af et pengebeløb tillagt betydning i retten, da det må formodes at dette var set af retten 

som et fysisk bevis på en mulighed for at afbryde ansættelsen, fordi at de forurettede for eksempel 

har kunne forsørge dem selv uden for arbejdsforholdet.  

 

Den forurettedes udtalelser og egen forståelse af ansættelsesforholdet 
I de situationer hvor en sag omhandler rengøring, som i Garagesagen og Kældersagen, kan det være 

svært at løfte beviser for arbejdsforholdet, da denne sektor ofte involverer skæve arbejdstider og hvor 

der er få andre parter involverede. For eksempel i en situation hvor en ansat gør rent om natten på et 

kontor. Konkrete beviser må derfor anses for at være en udfordring, da arbejdet inde for denne sektor 

ofte foregår i det private. I retssagerne om menneskehandel til tvangsarbejde blev der derfor lagt 

afgørende vægt på de forurettedes forklaringer og evner til at beskrive deres situation og 

gerningsforløbet. I CMMs årsrapport fra 2019 peger specialanklager Jette Malmberg blandt andet på, 

at én af udfordringerne i menneskehandelssager er at få en forklaring fra offeret, der kan bruges i 

bevisførelsen i en retssag. Ofrenes forklaringer kan være et afgørende bevis i sager om 

menneskehandel, da deres forklaringer kan indeholde nogle af beviserne for gerningspersonens brug 

af tvangsmidler (CMM 2019: 22). Dog er det vigtigt at understrege, at i Danmark kan det være svært 

at få en fyldestgørende forklaring fra den forurettede i sager om menneskehandel, da der kan være et 

mangel på incitamenter for at hjælpe til med at få den tiltalte dømt (US Department of State 2019).   

 

Politiefterforskningens betydning for at kunne løfte bevisbyrden 
Politiets efterforskning forud for blandt andet kældersagen har været en del af forklaringen på, hvorfor 

ikke en eneste retssag har ført til en domfældelse for menneskehandel til tvangsarbejde. Vejen fra 

sigtelse til tiltale er afhængig af politiets efterforskning. Det er derfor altafgørende at de medarbejdere 

der står for efterforskningen af potentielle menneskehandelssager har et indgående kendskab til de 

bærende elementer i bevisførelsen for en menneskehandelssag.  I TIP-rapporten fra 2017 pointeres 

det, at der på grund af politiets prioriteringer i forhold til grænseovervågning, blandt andet under den 

såkaldte ’flygtningekrise’, har været færre betjente til at dække arbejdet med efterforskning på 

menneskehandelsområdet (US Department of State 2017). Denne form for prioritering er blot et 

eksempel på hvorfor, at der har været en meget begrænset antal af tiltaler for menneskehandel i en 

periode.  
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De myndigheder der er involverede i sager om menneskehandel, har ikke altid samme tilgang til feltet 

menneskehandel. Netop dette forhold er vigtigt for at kunne producere et materiale, der kan anvendes 

for at kunne løfte bevisbyrden ved anvendelsen af paragraf §262a. Med andre ord formoder vi, at 

disse forskellige tilgange påvirker bevisbyrden i en retssag. En politibetjent beskriver blandt andet 

CMMs tilgang i forhold til politiet: 

 

Selvfølgelig kan det umiddelbart virke mærkeligt, at de render rundt og stempler 

’menneskehandel’ og så kommer vi bagefter og siger ’nej, det er det ikke’, altså... Det 

er jo … at deres fokus, det er jo 100% på ofrene. Det er om at sætte ind så hurtigt som 

muligt med at hjælpe og få dem tilbage og få dem reetableret og få dem i gang med et 

liv igen, ud fra, at det er mennesker og Menneskerettighedskonventionen og 

Palermokonventionen om, at det her kan vi ikke være bekendt i verden. Det er jo sådan 

en humanistisk tilgang til det, så al respekt for det, og derfor skal de gøre, som de gør. 

Det, de forholder sig til, det er ofrenes forklaring. Slut! Det er alene det… Det er bare 

ikke nok i en politiverden!” (Politibetjent, i Spanger & Hvalkof, 2020: 150). 

 

Ovenstående citat viser, hvordan menneskehandel problematiseres forskelligt. Hvor den socialfaglige 

tilgang har fokus på identifikation af ofret for menneskehandel gennem en række opstillede 

indikatorer, efterfulgt af information om deres rettigheder og muligheder for hjælp, så italesætter 

politiet menneskehandel som en forbrydelse med fokus på lovovertrædelse. Her fremhæver 

politibetjenten, at det er bevisførelsen, der afgør, om der er tale om menneskehandel. Således kan 

CMM godt identificere ofre for menneskehandel ud fra socialfaglige kriterier, men indenfor 

retssystemet og ud fra den juridiske logik, for eksempel ved en strafferetssag, vil de anklagede ikke 

nødvendigvis blive sigtet efter paragraffen for menneskehandel, fordi bevisbyrden ved brug af denne 

paragraf kan være svær at løfte. 

 

I 2020 blev en ny politireform offentliggjort. I denne reform er der blevet afsat midler til oprettelse 

af en ny national efterforskningsenhed, der skal styrke indsatsen mod økonomisk og organiseret 

kriminalitet, heriblandt indsatsen mod menneskehandel. Specifikt nævnes det, at der er fokus på 

indsatsen mod menneskehandel til tvangsarbejde, hvor en styrket kontrol med blandt andet 

restaurationer og byggepladser skal øge muligheden for at opdage og identificere ofre for 

tvangsarbejde (Justitsministeriet, 2020). En styrkelse af politiets forståelse for og kvalifikationer til 
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at identificere potentielle ofre ved kontrolbesøg kan være med til, at der i fremtiden vil blive rejst 

flere sigtelser og falde flere domme ved anvendelsen af paragraf § 262a. Politiet er i mange tilfælde 

de første, der møder de potentielle ofre for menneskehandel til tvangsarbejde og det er derfor af 

afgørende betydning, at denne myndighed ved, hvad de skal kigge efter og hvad de kan spørge ind til 

i disse situationer for at identificere potentielle ofre. For eksempel ved kontrolbesøg eller hvis de får 

henvendelser fra fagforeningen som er kommet i kontakt med arbejdsmigranter, der for eksempel har 

oplevet vold og trusler fra arbejdsgiver. Politiets fokus under kontrolbesøg er at sikre, at ansatte har 

en opholds- og arbejdstilladelse. Således har politiet fokus på ulovligt arbejde og dermed betragtes 

arbejdsmigranten som potentiel kriminel og ikke som offer (se også Spanger 2021a). Når Politiet 

betragter migranterne som kriminelle, særlig hvis de har overtrådt loven om lovligt ophold eller lov 

om skat, så overskygger det for menneskehandelsofferblikket. 

 

I et interview med advokaten Emma, der har siddet med en række sager vedrørende udnyttelse af 

arbejdsmigranter, fortæller hun følgende: 

 

Okay, jeg var slet ikke klar over, at det var sådan… Vi er jo helt udenfor det, man 

normalt… [kalder] menneskehandel, fordi man normalt taler om 

tredjelandsstatsborgere. I hvert tilfald i de gængse sager, der er, hvor problematikkerne 

opstår, fordi det tit... opstår i forhold til tredjeverdensstatsborgere. Jeg har ikke selv 

haft nogle sager [hvor] rumænere, ud fra hvad jeg har set, er udnyttet i en 

arbejdssituation. Hvis rumænere kommer til Danmark og de arbejder, hvilket de har 

lov til, fordi de er EU-borgere, så vil der ikke opstå en sag omkring ulovligt arbejde, 

derfor er det sjældent, at der overhovedet vil være en sag. Noget andet er, at man godt 

kan forestille sig, at en rumæner er presset ind i en arbejdsform, som er i strid med 

dansk arbejdslovgivning. Det kan heller ikke udelukkes, at det kan være i strid med 

straffeloven. Der er en bestemmelse, der hedder [åger]paragraf 282, som siger, at man 

ikke må udnytte en person i en særlig ansættelsessituation og det kan man godt forestille 

sig, at det kunne ske (Emma, i Spanger & Hvalkof 2020). 

 

På baggrund af sin erfaring beskriver Emma, hvordan der sjældent vil være sager om menneskehandel 

vedrørende udnyttelse af arbejdsmigranter fra EU, da denne gruppe ikke er primær målgruppe for 

politiet fordi de har lovligt ophold. Emma beskriver, hvordan denne gruppe kan være i en situation 
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med ekstremt dårlige arbejdsforhold, men i denne situation vil man tage fat i åger-paragraffen. I 

sammenligning vil det i hendes opfattelse kun være en menneskehandelssag i situationer, som 

omhandler borgere fra lande uden for EU. Emma fortæller yderligere at: 

 

De sager jeg har oplevet fra Østeuropa, hvor menneskehandel kan komme på tale, det 

er som regel i forhold til meget, meget unge kvinder fra Østeuropa, som kommer til 

Danmark. Hvor de bliver gift med en herboende udlænding eller dansker og hvor de er 

så unge og den måde, de er kommet hertil…, det er også spørgsmålet, hvordan de er 

kommet herop, om de i realiteten er menneskehandlet, når de kommer herop og bliver 

gift med en …, hvor man i hvert tilfald har drøftet i nogle af de sager, at man har en 

person, der kommer fra en ekstrem lille fattig landsby et eller andet sted i Østeuropa og 

så måske for et latterlig lavt beløb, som forældrene får, hvor det bliver aftalt, at den 

pågældende skal op og giftes med en i Danmark (Emma, i Spanger & Hvalkof 2020). 

 

I Emmas forståelse af ofre for menneskehandel har hun svært ved at kæde lovligt ophold og 

arbejdsmigration sammen med menneskehandel. Som Emma påpeger vil myndighederne, herunder 

politiet, oftest have fokus på situationer, hvor der kan være tale om ulovligt arbejde; altså at 

arbejdsmigranterne udelukkende bliver betragtet som kriminelle. Som EU-borgere har rumænere lov 

til at opholde sig og arbejde i Danmark og derfor kan de i nogle tilfælde gå under myndighedernes 

radar i forhold til deres arbejdsforhold (Spanger & Hvalkof 2020). Formodentlig spiller politiets 

tilgang til arbejdsmigranter, der har været udsat for tvangsarbejde, en vigtig rolle i efterforskningen 

og senere hen i produktionen af afhøringsmateriale, der danner grundlag for at kunne løfte 

bevisbyrden ved brugen af §262a. 

 

Menneskehandelsfeltet er et sammensat felt der går på tværs af en række politikområder, blandt andet 

det socialfaglige område, udlændingeområdet og juridiske område. Det betyder at definitionen af 

menneskehandel, offer og gerningsperson er forskellig (Spanger 2021, Spanger & Hvalkof 2020). 

Ligeledes er identificering af ofre for menneskehandel og domfældelse af gerningspersoner for 

menneskehandel to praksisser, der sorterer under henholdsvis Socialstyrelsen, når det drejer sig om 

EU borgere, og Udlændingestyrelsen når det drejer sig om ikke EU-borgere, hvor identificering af 

gerningsmænd, gennem sigtelse og domsfældelse falder ind under det juridiske system. Når 

identifikationsprocessen af ofre ikke sorterer under det juridiske system, som både omfatter 
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domstolene og politiet, men i stedet sorterer under det socialfaglige og udlændingeområdet, er der en 

større risiko for, at forståelser og logikker, der danner grundlag for identificering af ofre, ikke 

korresponderer med og kan oversættes til den juridiske logik og det juridiske system, således at for 

eksempel materialet fra identifikationsprocessen kan anvendes i retssager om menneskehandel til 

tvangsarbejde. 
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Konklusion 
 

 

Gennem denne rapport har vi belyst nogle af de tendenser, der har medvirket til, at der har været 

meget få retssager, både tiltale og særlig domsfældelser vedrørende menneskehandel til tvangsarbejde 

i Danmark. Der har fra indførslen af menneskehandelslovgivningen i 2002 kun været ført fire 

retssager for menneskehandel til tvangsarbejde i landet. Ud af disse fire er der ikke faldet dom for 

menneskehandel i nogen af sagerne. Med udgangspunkt i de fire sager som har været for retten, 

Garagesagen, Kældersagen, Skunksagen og Fiskersagen, har vi fremhævet specifikt fire tendenser: 

1) At det er svært at løfte bevisbyrden for §262a, 2) Hvordan domstolene definere og forstå 

tvangsbegrebet, 3) Den forurettedes forklaring og vilje til at samarbejde, 4) Politiets efterforskning 

samt det generelle myndighedssamarbejde indenfor feltet menneskehandel.    

 

Vi har beskrevet hvordan det er en udfordring at løfte bevisbyrden i forhold til anvendelsen af §262a 

sammenlignet med §282. Paragraf 282 om åger er blevet anvendt til at fælde dom i to af sagerne, 

Garagesagen og Fiskersagen, ud af de fire retssager der har været vedrørende menneskehandel til 

tvangsarbejde. En sag, som involverer en tiltale for menneskehandel, kan ikke føre til domfældelse, 

hvis ikke alle tre elementer: en handling, et tvangsmiddel og et udnyttelsesformål er tydeligt ført til 

bevis. Heri har vi set at det specifikt er elementet vedrørende et tvangsmiddel, der kan være en 

udfordring at føre bevis for. Anderledes er det lettere for anklagemyndigheden at løfte en bevisbyrde 

på baggrund af paragraffen om åger, da der i sammenligning skal føres bevis for to elementer; at den 

tiltalte har udnyttet den forurettede og opnået en form for ydelse deri. For eksempel at en tiltalt har 

udnyttet en persons arbejdskraft, og opnået en økonomisk gevinst ved udbetaling af en lav eller ingen 

løn.  

 

Dertil har vi fremhævet domstolenes definition og fortolkning af tvangsbegrebet, da det er beviser for 

tvangselementet der fremgår som at være det sværeste at løfte under en retssag. Domstolene har lagt 

stor vægt på fysiske beviser, som pengebeløb og ID-dokumenter. Til sammenligning lægger 

domstolene ikke større betydning i forhold som for eksempel subtile magtrelationer, samt 

socioøkonomiske aspekter der formodes at kunne påvirke de forurettede til at blive i arbejdsforholdet.  
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Vi fremhæver at ét af de bærende beviser i sager om menneskehandel er den forurettedes forståelse 

af ansættelsesforholdet samt forklaringer vedrørende deres situation. Men ifølge eksperter er det en 

udfordring af få forklaringer fra ofre, som kan bruges som bevis i retten. Ofrenes forklaringer kan 

være et afgørende bevis i sager om menneskehandel, da deres forklaringer kan indeholde nogle af 

beviserne for gerningspersonens brug af tvangsmidler. Vi peger her på hvordan der dog i nogen 

sammenhænge kan være mangel på incitamenter for ofrene til at afgive forklaringer og hjælpe til med 

at få tiltalte dømt. 

 

Den sidste tendens som vi fremhæver i denne rapport er politiets efterforskning og indsamling af 

beviser i sager om menneskehandel. Her er det afgørende at de medarbejdere der står for 

efterforskningen af potentielle menneskehandelssager har et indgående kendskab til de bærende 

elementer i bevisførelsen for en menneskehandelssag samt har ressourcer til at prioritere dette 

område. Hertil bliver det interessant at følge arbejdet under politiets nye efterforskningsenhed, som 

er et resultat af den nye politireform.   

 

Generelt har myndigheder der er involverede i sager om menneskehandel ikke altid samme tilgang 

til feltet menneskehandel. Menneskehandelsfeltet er et sammensat felt der går på tværs af en række 

politikområder, blandt andet det socialfaglige område, udlændingeområdet og juridiske område. Når 

identifikationsprocessen af ofre ikke sorterer under det juridiske system, som både omfatter 

domstolene og politiet, men i stedet sorterer under det socialfaglige og udlændingeområdet, er der en 

større risiko for, at forståelser og logikker, der danner grundlag for identificering af ofre, ikke 

korresponderer med og kan oversættes til den juridiske logik og det juridiske system, således at for 

eksempel materialet fra identifikationsprocessen kan anvendes i retssager om menneskehandel til 

tvangsarbejde. 

 

Vi har på baggrund af denne rapport udarbejdet en checkliste med overordnede pointer (se bilag A). 
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Bilag A 

 

Checkliste:  

 §262a Menneskehandel til tvangsarbejde er blevet brugt til at fælde dom i 0 ud af 4 sager. 

 §282 Åger paragraf er blevet brugt til at fælde dom i 2 ud af de 4 sager. 

 Til sammenligning har der været 77 tiltaler for menneskehandel til prostitution, og der er faldet 

dom for §262a i 63 af disse.  

 Bevisbyrden er en udfordring at løfte i forhold til at få en domfældelse for §262a, specifikt 

tvangselementet.   
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