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Ligestillingsminister Ellen Trane Nørbys skriftlige svar til medlem af Folketinget Pernille Skipper (EL) 

på spørgsmål af 17. november 2015 (nr. S 297) 

 

”Kan ministeren oplyse, hvorvidt der i det tillæg til handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel, 

som netop er vedtaget, og hvortil der angiveligt skulle være tilknyttet 11 mio. kr. over de næste 3 år, er 

afsat midler til fortsættelse af indsatsen i Pro-Vest?” 

 

 

 

Svar: 

Menneskehandel er et grundlæggende brud på menneskerettighederne og en grov krænkelse af den en-

kelte. Jeg optaget af, at vi har en god og effektiv indsats mod menneskehandel. Derfor har jeg netop 

besluttet at prioritere ekstra 11 mio. kr. over de næste tre år til et tillæg til handlingsplan til bekæmpelse 

af menneskehandel 2015-2018. Tillægget indeholder blandt andet to puljer på i alt 8 mio. kr. Puljerne 

skal styrke det opsøgende arbejde overfor henholdsvis ofre handlet til tvangsarbejde og til prostitution 

annonceret via flygtige medier og vil kunne søges af relevante organisationer i samarbejde med videns-

institutioner/konsulenthuse.  

 

Herudover så ønsker jeg med tillægget at gøre den opsøgende indsats over for mulige ofre for menne-

skehandel blandt udenlandske klinikprostituerede landsdækkende og målrette indsatsen gennem syste-

matisk screening for bekymringsklinikker.  

 
Som led heri følger jeg op på Rambølls evaluering af Pro Vest. Evalueringen viser, at Pro Vest yder et 
godt social- og sundhedsfagligt arbejde overfor udenlandske prostituerede. Evalueringen peger samtidig 
på, at indsatsen i højere grad bør centreres om at identificere ofre for menneskehandel gennem brug af 
screeningsmetoder, hvor fokus rettes mod bekymringsklinikker. Opfølgningen på evalueringen har af-
ventet satspuljeforhandlingerne for at se, om de ville føre til en finansiering af Pro Vests videre arbejde. 
Der er dog ikke i forbindelse med satspuljeaftalen afsat midler hertil. 

 

På den baggrund har jeg oversendt et aktstykke til Folketinget, hvori jeg anmoder om Finansudvalgets 

tilslutning til, at der kan ydes tilsagn om projektstøtte til Pro Vest på i alt 3 mio. kr. til at gennemføre et 

projekt om opsøgende arbejde målrettet potentielle ofre for menneskehandel blandt udenlandske kli-

nikprostituerede i Region Syddanmark gennem en systematisk screening og fokusering på bekymrings-

kliniker i perioden 2016-2018. 
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