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1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
at sikre at kampen mod menneskehandel tager højde for de nye former for 
tvangsarbejde og udnyttelse af mennesker. For eksempel: 
- seksuel udnyttelse af mennesker via live streaming på internettet 
- socialt bedrageri, hvor ofre bliver bragt til de nordiske lande for at udnyt-

te offentlige sociale ydelser, som bagmændene derefter hæver. 
- Oprettelse af firmaer (herunder fiktive firmaer), hvor ofre for menneske-

handel udnyttes til at arbejde under slavelignende forhold. 
 
at udarbejde en holdningsplan, der - gennem etiske retningslinjer og kam-
pagner -sigter mod at reducere efterspørgslen af handlede mennesker inden-
for alle former for tvangsarbejde. 
 
at igangsætte en undersøgelse af økonomien i menneskehandel og slaveri 
Norden. 

 

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
Det nordiske samarbejde har siden 2001 gennemført initiativer, der bidrager til ind-

satsen mod menneskehandel. Aktuelt gennemfører Nordisk Ministerråd i samarbejde 

med partnere i Østersøregionen et program mod menneskehandel, som har til for-

mål at bidrage til forebyggelse af menneskehandel, at menneskehandlere retsforføl-

ges og at ofre for menneskehandel beskyttes og hjælpes.  

 

Programmet indeholder 8 projekter, der adresserer forskellige aspekter af menne-

skehandel, og sætter blandt andet fokus på indsatser, der skal forebygge tvangsar-

bejde og handel med børn, på kommuners og sundhedssektorens hjælp til ofre for 

menneskehandel og på udveksling af oplysninger i potentielle menneskehandelssa-

ger mv. Programmet er tværsektorielt og har deltagelse fra sektorerne Arbejdsliv (A), 

Ligestilling (JÄM), Lovsamarbejde (LAG), Social- og Helsepolitik (S), Samarbejdsmi-

nistrene (SAM) samt Nordisk Børne- og Ungdomskomite (NORDBUK). Programmet 

gennemføres 2015-2018. 

 

Nordisk Råd rekommanderer i den første at-sats Nordisk Ministerråd at sikre, at 

kampen mod menneskehandel tager højde for nye former for tvangsarbejde og ud-

nyttelse af mennesker.  
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Samarbejdsministrene (MR-SAM) finder det væsentligt, at de nordiske initiativer 

mod menneskehandel medvirker til at skabe muligheder for, at nye tendenser og for-

skellige former for menneskehandel kan drøftes mellem aktører fra landene. 

 

De enkelte projekter i Ministerrådets treårige program sætter derfor fokus på forskel-

lige former for menneskehandel, og programmet tilbyder fora i form af eksempelvis 

konferencer og seminarer, hvor eksperter og professionelle fra landene blandt andet 

kan drøfte tendenser, nye former for menneskehandel samt udveksle erfaringer og 

viden om god praksis i indsatsen. Eksempelvis er der i løbet af 2016 og 2017 indtil vi-

dere afholdt tre større konferencer som led i Ministerrådets program: Norden som 

gemensam marknad för människohandel , som blev afholdt i Helsingfors den 26. ok-

tober 2016, Nordic-Baltic Conference on Human Trafficking den 10.-11. november 

2016 i Tallinn samt Expert Forum on Protection of Victims of Human Trafficking, der 

blev afholdt den 10.-11. maj 2017 ligeledes i Tallinn. 

 
Nordisk Råd rekommanderer i anden at-sats Nordisk Ministerråd at udarbejde en 
holdningsplan, der gennem etiske retningslinjer og kampagner sigter mod at reduce-
re efterspørgslen af handlede mennesker inden for alle former for tvangsarbejde.  

 

Ministerrådets nuværende program sætter fokus på tvangsarbejde gennem projektet 

”Forebyggelse af menneskehandel til tvangsarbejde”, der projektledes af det danske 

Center Mod Menneskehandel. I projektet udvikles guidelines, som kan anvendes af 

virksomheder i de nordiske lande til at undgå skjult tvangsarbejde. Menneskehandel 

til tvangsarbejde er desuden temaet for en konference om Corporate Social Responsi-

bility og tvangsarbejde, der afholdes som led i programmets projekt Platform for 

Network and Knowledge Exchange. Konferencen vil finde sted i 2018 og arrangeres af 

Nordisk Ministerråds kontor i Letland i samarbejde med partnere i de nordiske og 

baltiske lande. 

 

Nordisk Råd rekommanderer i tredje at-sats Nordisk Ministerråd at igangsætte en 

undersøgelse af økonomien i menneskehandel og slaveri i Norden. MR-SAM vil bede 

Nordisk Embedsmandskomité for Lovsamarbejde (EK-LAG) om at drøfte dette for-

slag i løbet af 2017. 

 

Som det fremgår af meddelelsen gennemføres Ministerrådets nuværende program i 

perioden 2015-2018. Nordisk Ministerråd vil lade Nordisk Råds rekommandation ind-

gå i forbindelse med overvejelser om nye nordiske tiltag på området. 

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 


