
Bagmænd kan fx udnytte, at de fordrevne ikke længere har en indkomst, 
et arbejde eller et sted at bo, og at de ikke kender deres rettigheder og 
lovgivning i de lande, de rejser igennem eller kommer til. Bagmænd kan også 
udnytte, at deres ofre ikke kan sproget og generelt er meget afhængige af 
hjælp fra andre mennesker. 

Udnyttelsen kan fx være til tvangsarbejde i bygge- og restaurations- 
branchen, i den grønne sektor, til rengøring, til prostitution, til kriminelle 
handlinger eller til husarbejde og misbrug af sociale ydelser. Både orga-
niserede kriminelle netværk og enkeltpersoner kan være bagmænd. Efter 
krigens udbrud har der været forsøg på kidnapning af ukrainske børn og af 
rekruttering af piger og kvinder til prostitution. 

Børn og unge – især uledsagede – er i en særlig udsat og sårbar position. 
Det er derfor vigtigt at være ekstra opmærksom på eventuel fysisk og 
psykisk mistrivsel og/eller ængstelig adfærd. Når børn ankommer med andre 
voksne end deres forældre, bør man være opmærksom på relationen og 
tilknytningen mellem den voksne og barnet – særligt hvis barnet viser tegn 
på mistrivsel. 

UKRAINSKE FORDREVNE 
KAN BLIVE UDSAT FOR   
MENNESKEHANDEL 
Når krig og konflikt fordriver mennesker fra deres hjem, kan de risikere 
at blive udnyttet og udsat for menneskehandel. De er i en yderst sårbar 
position, hvilket kriminelle bagmænd kan forsøge at udnytte. 

MISTANKE?

HOTLINE
7020 2550

BØRN OG MENNESKEHANDEL



• er blevet bedraget om vilkårene for et arbejdsforhold. Det gælder både job på det 
organiserede arbejdsmarked, i prostitution og i hjemmet

• er misledt om, hvilke regler der gælder i Danmark

• personen har ikke været klar over de betingelser, som han/hun skulle arbejde under, 
eller vidste ikke, hvad han/hun skulle arbejde med

• er blevet lovet et bestemt job, men er i stedet tvunget til at udføre et andet arbejde 
eller begå kriminalitet

• får slet ingen betaling eller bliver hele tiden holdt hen med, at lønnen er på vej

• har urimeligt lange og mange arbejdsdage 

• bor og arbejder det samme sted og under kummerlige/usle forhold 

• bliver afkrævet urimelig høj husleje eller skal yde hushjælp mv. som modydelse for 
indkvartering

• er meget afhængig af arbejdsgiveren i forhold til bolig, adgang til mad og lægehjælp, 
og kommunikation med myndigheder, med bank og samfundet generelt

• virker tilbageholdende og nervøs 

• er afvisende overfor hjælp 

• viser tegn på at være udsat for fysisk eller psykisk vold, tegn på seksuelle overgreb 
eller fortæller om trusler. I nogle tilfælde trues også familiemedlemmer 

• udviser tegn på dårlig mental og fysisk sundhed 

• har ingen eller begrænset adgang til lægehjælp

• er isoleret, har begrænset bevægelsesfrihed eller er overvåget

• lader en anden person tale på sine vegne (en tredjepart kan insistere på at være til 
stede)

• fortæller om gæld til tredjepart for rejsen til Danmark, for rejsedokumenter, for 
adgang til et arbejde, for bolig/ophold m.m. 

• har fået frataget ID-dokumenter/pas

• har falske dokumenter og/eller falske rejsedokumenter, som andre har lavet til dem

Ved mistanke om menneskehandel eller ønske om sparring i en konkret sag kan du kontakte 
Center mod Menneskehandels hotline: +45 70 20 25 50. Du kan ringe anonymt. 

Åbningstider: Hverdage kl. 8.30-16.00/weekend og helligdage kl. 9.00-15.00. 

Du kan også benytte indberetningsformularen på www.cmm.dk/kontakt/kontakt-til-cen-
ter-mod-menneskehandel/sikker-formular

Vil du vide mere om menneskehandel, kan du læse mere på cmm.dk. Her kan du også rekvirere 
en flyer og poster henvendt til ukrainere, der ankommer til Danmark, med råd til at undgå at 
blive udnyttet.

Personer, der er vurderet som ofre for menneskehandel, får en kontaktperson 
i Center mod Menneskehandel, der bl.a. varetager koordineringen af relevant 
social- og sundhedsfaglig støtte. Ofre kan også tilbydes indkvartering,  
psykologbistand og juridisk vejledning.

TEGN PÅ 
MENNESKEHANDEL

Menneskehandel kan være svær at få øje på, da både rekruttering og udnyttelse 
kan foregå i det skjulte. Nedenfor er en række indikatorer, som du kan være  
opmærksom på i dit møde med fordrevne fra Ukraine. Ikke alle indikatorer  
behøver at være til stede, før der kan være tale om menneskehandel.

ARBEJDE OG INDTJENING
Personen…

VILKÅR FOR UDNYTTELSEN
Personen…

HVAD SKAL DU GØRE?

TILBUD TIL OFRE FOR 
MENNESKEHANDEL I DANMARK
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