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Spørgsmål nr. 457 (Alm. del) fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik:
”Ministeren bedes redegøre for, i hvor mange tilfælde identificerede ofre for menneskehandel har søgt asyl og/eller opholdstilladelse på anden vis fra 2007 til 2012, samt i hvor mange af
disse tilfælde ansøgningen er imødekommet.”
Svar:
Det er Udlændingestyrelsen, der i udlændingeretlig sammenhæng vurderer, om en asylansøger eller en udlænding uden et lovligt opholdsgrundlag
må formodes at være offer for menneskehandel. Justitsministeriet har derfor til brug for besvarelsen indhentet oplysninger fra Udlændingestyrelsen.
Udlændingestyrelsen har oplyst følgende om antallet af udlændinge, som
Udlændingestyrelsen har vurderet som værende ofre for menneskehandel i
perioden fra og med den 1. august 2007 til og med den 31. december 2012:
2007*

2008

2009

2010

2011

2012

I alt

Antal udlændinge, som af
Udlændingestyrelsen er vurderet som værende udsat for
menneskehandel

17

23

29

33

51

45

198

Antal udlændinge, der har
været udsat for menneskehandel, og som har søgt om
opholdstilladelse efter udlændingeloven**

3

14

8

12

20

23

80

Antal opholdstilladelser givet
til udlændinge, der har været
udsat for menneskehandel***

1 (asyl)

3 (heraf
2 asyl)

2

2 (heraf
1 asyl)

4 (alle
asyl)

0

12 (heraf
8 asyl)

*Fra og med den 1. august 2007, hvor reglerne om refleksionsperiode, jf. udlændingelovens § 33,
stk. 14, trådte i kraft.
**Tallene er opgjort med udgangspunkt i året for afgørelsen om menneskehandel og ikke tidspunktet for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse.
*** Tallene er opgjort med udgangspunkt i året for afgørelsen om menneskehandel og ikke tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse. Opgørelsen er afstemt med Flygtningenævnet.

Det bemærkes, at det ikke registreres i udlændingesystemerne, om menneskehandel indgår i grundlaget for en asylansøgning eller en anden ansøgning om opholdstilladelse. Der tages derfor forbehold for, at opgørelsen er
baseret på en manuel gennemgang af udlændingeregistret og udlændingemyndighedernes digitale sagsbehandlingssystem og derfor kan være behæftet med fejl.
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