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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 27. april 2022 stillet følgende spørgs-

mål nr. 16 til L 169 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Marie Krarup 

(UFG) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 16 til L 169: 

Kan ministeren oplyse, om der i forbindelse med indrejse af ukrainere til Danmark 

er konstateret forsøg på menneskehandel, prostitution, misbrug og udnyttelse af 

børn, og kan ministeren oplyse om politiet har iværksat særlige indsatser i forhold 

til den ukrainske tilstrømning? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet et bi-

drag fra Justitsministeriet, der har oplyst følgende:  

 

”Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Rigspoli-

tiet, der har oplyst følgende: 

  

”Rigspolitiet er ikke bekendt med, at politikredsene i forbindelse med 

indrejse af ukrainere til Danmark aktuelt har konstateret tilfælde af 

udnyttelse af mennesker, herunder i form af menneskehandel, prosti-

tution, misbrug og udnyttelse af børn. 

  

Rigspolitiet kan i øvrigt oplyse, at politiet løbende vurderer, hvornår 

der er behov for særlige målrettede indsatser, der kan understøtte po-

litiets viden og kendskab på området. Aktuelt har Ruslands krig mod 

Ukraine og deraf følgende flygtningekrise i Europa ført til, at dansk po-

liti fra internationale samarbejdspartnere i stigende omfang modtager 

efterretninger om en forøget risiko for udnyttelse af flygtninge fra 

Ukraine, herunder i form af menneskehandel og -smugling. Rigspolitiet 

har på den baggrund midlertidigt iværksat en nationalt koordineret 

moniteringsindsats vedrørende udnyttelse af flygtninge og migranter 

primært med fokus på situationen i Ukraine. Formålet hermed er at 

understøtte og styrke politikredsenes lokale monitering og tillige gen-

nem blandt andet deltagelse i relevante internationale og nationale 

fora med fokus på de forskellige former for udnyttelse af mennesker 
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at sikre, at dansk politi har den nødvendige viden og det nødvendige 

netværk til at kunne identificere problemet i en dansk politioperativ 

kontekst og om nødvendigt iværksætte forebyggende eller bekæm-

pende foranstaltninger.  

  

Den nationalt koordinerede moniteringsindsats er forankret i Syd- og 

Sønderjyllands Politi for derigennem at sikre sammenhæng med det 

analysearbejde, som allerede varetages af udlændingekontrolafdelin-

gen UKA Vest i politikredsen, og som blandt andet har særligt fokus på 

kriminalitet i forbindelse med passage af landegrænser. Endvidere har 

politikredsen i forvejen et tæt operativt og analytisk samarbejde med 

tysk politi, der også vurderes at kunne styrke indsatsen.”” 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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