
Handlede kvinder i Danmark 
 

Offentliggjort som blogindlæg på www.u-landsnyt.dk den 18.december 2013. 
 

 

Med udvisningen af Omo Amenagawon sendte de danske justitsmyndigheder et tydeligt 

signal: Det er vigtigere at holde udlændinge ude af landet end at bekæmpe menneskehandel. 
 

Hvis man googler Omo Amenagawon, er der ingen links fra de seneste fire måneder. Sidst der var 

nyt om hende, var hun gået under jorden – der er hun nok endnu.  

 

Hun kom til Danmark fra Nigeria, fordi en gruppe organiserede landsmænd m/k havde fortalt 

hende, at hun skulle arbejde som au pair; men hun blev i stedet tvunget til at sælge sig selv på 

danske bordeller, og bagmænd tog pengene. Omo meldte sine bagmænd til politiet og vidnede mod 

dem, hvorefter de blev idømt fængselsstraffe.  

 

I sagens natur findes der ingen tal på, hvor megen menneskehandel, der finder sted i Danmark eller 

mere afgrænset: hvor mange handlede kvinder, der arbejder som prostituerede; men mon ikke de 

skal tælles i tusinder? Kundegrundlaget må siges at være på plads – 15 pct. af danske mænd ser ikke 

noget problem i at dyrke sex med handlede kvinder, og andre 15 pct. er i tvivl, om det er OK – jf. 

http://miliki.dk/fileadmin/ligestilling/PDF/Menneskehandel/Ramboell_-

_Kortlaegning_af_prostitutionsefterspoergslen.pdf  

 

Det kan ikke undre, hvis der aldrig igen i Danmark kommer en situation, hvor en handlet kvinde 

melder sine bagmænd m/k. Under retssagen modtog Omo Amenagawon og hendes 1-årige søn 

dødstrusler fra bagmændenes netværk i Nigeria. Alligevel fik Omo og hendes søn afslag på den 

efterfølgende ansøgning om asyl i Danmark. – Så nu har den unge kvinde og barnet gemt sig et 

hemmeligt sted for at holde sig i live. 

 

Endnu en gang har det officielle Danmark demonstreret sin indædte uvilje mod at have for mange 

med oprindelse andet steds til at bo i vort land. Og menneskehandlerne ved, hvor de skal gå hen 

næste gang – det gælder også Omos bagmænd, når de kommer ud af fængslet; for kriminelle har det 

med både at gentage kriminaliteten og at krydse grænser uden at spørge. De næste kvinder, de og 

mange andre vil lokke til Danmark og ansætte på bordeller, vil med stor sandsynlighed acceptere 

deres skæbne, når de ikke kan forvente beskyttelse fra den danske stat, dersom de måtte vælge at gå 

til politiet.  

 

Mennesker er verdens 3. største handelsvare efter våben og narko – den årlige omsætning på 

verdensplan anslås til 32 milliarder dollars, jf. http://www.emmaus-europe.org/wp-

content/uploads/2013/04/EN_Practical-ressource-PDF-réduit.pdf  

 

Menneskehandel drejer sig mest om seksuelle ydelser – efterfulgt af tvangsarbejde i f. eks. 

rengørings- og byggesektoren, og desuden kan der bl.a. være tale om handel med organer. Næsten 

60 pct. af alle handlede mennesker er voksne kvinder, mens resten fordeler sig nogenlunde ligeligt 

på piger, drenge og mænd. Tre fjerdedele af de handlede mennesker krydser en eller flere grænser, 

mens de handles – godt en fjerdedel kommer til en anden verdensdel.  
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Læs mere på http://www.emmaus-europe.org/a-traduire-en-en_us-emmaus-europe-lutte-contre-la-

traite-des-etres-humains-12826.html eller på dansk www.centermodmenneskehandel.dk, 

www.hopenow.dk og www.provest.dk  

 

Lad os se på et af de lande, vi normalt sammenligner os med: I Belgien belønnes handlede 

mennesker, som afslører deres bagmænd. Hvis anmeldelsen fører til en dom mod 

menneskehandlerne, får offeret asyl, sikres bolig og hjælp til arbejde eller uddannelse. I det smålige 

Danmark har vi endda mere end dobbelt så megen fysisk plads til det enkelte menneske, end man 

har i Belgien.   

 

De fleste europæiske lande huser fra en til seks private organisationer, der arbejder mod 

menneskehandel – en fortegnelse kan ses på http://www.emmaus-europe.org/wp-

content/uploads/2013/04/EN_Practical-ressource-PDF-réduit.pdf  

 

På europæisk plan har Europarådet nedsat en ekspertgruppe omkring menneskehandel, som ledes af 

ukrainske Petya Nestorova og franske Claudia Lam. EU-kommissionen har udarbejdet en strategi 

for 2012 til 2016 og udpeget en koordinatrice, cypriotiske Myria Vassiliadou med italieneren 

Alessio Lapucci som assistent. Emmaus Europas koordinatrice, Gabriela Martin, oplever, at 

kampen mod menneskehandel på europæisk plan således er lagt i seriøse, alsidige og dybt 

engagerede hænder. 

 

Men de danske justitsmyndigheder giver de kriminelle gode kort på hånden ved at nægte 

beskyttelse af de handlede kvinder.  

……………… 

 

Note: Efter blogindlæggets offentliggørelse har Det Europæiske Ressourcecenter mod 

Menneskehandel i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, oprettet en web-portal på engelsk: 

www.eurcenter.net    
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