
Bilag 4. Eksisterende evalueringer og rapporter om 
den danske indsats til bekæmpelse af 
menneskehandel 
Den danske indsats mod menneskehandel er de seneste år blevet evalueret af forskellige instanser. Det 
drejer sig om følgende:  

• GRETA er Europarådets ekspertgruppe om indsatser mod menneskehandel og har ansvaret for 
at monitorere implementeringen af Europarådets konvention om indsatser mod 
menneskehandel. GRETA udgiver med fire års mellemrum rapporter, der bedømmer Danmarks 
implementering af konventionen og giver anbefalinger. Den tredje rapport er udgivet 17. marts 
2021.  

 
• Den amerikanske regering udarbejder årligt Trafficking in Persons rapporten (TIP) med 

vurderinger af indsatsen mod menneskehandel i de enkelte lande verden over. Rapporten er 
udarbejdet ved hjælp af oplysninger fra amerikanske ambassader, embedsmænd, ikke-statslige 
og internationale organisationer, offentliggjorte rapporter, nyhedsartikler, akademiske studier 
og oplysninger delt i det diplomatiske samarbejde mellem landene. 

 
• Als Research udgav i 2016 en evaluering af Center Mod Menneskehandel. Evalueringens 

hovedformål er at vurdere effekten og kvaliteten af CMMs arbejde og opgavevaretagelse, 
herunder målopfyldelse og koordinering samt snitflader til og samarbejde med andre aktører 
med henblik på at sikre en velfungerende indsats over for ofre og potentielle ofre for 
menneskehandel i Danmark. Evalueringens datagrundlag består af en kvalitativ 
interviewundersøgelse med 39 interviews, dokumentanalyser af relevante publikationer og 
materialer, en SWOT-workshop med CMMs leder og medarbejdere samt en observation af 
Gadejuristens opsøgende arbejde på Vesterbro.  

 
• Oxford Research udgav i 2020 en midtvejsevaluering af ny indkvarteringsmodel for kvinder 

udsat for menneskehandel i regi af Reden International. Som en del af handlingsplanen 2019-
2021 blev der indført ny model geografisk spredt indkvarteringsmodel. Midtvejsevalueringen 
har til formål at vurdere resultater og konsekvenser heraf. Evalueringen er baseret på både 
kvantitative og kvalitative data samt interviews med medarbejdere i Reden International og 
CMM, politibetjente i hhv. København og Aalborg, samt indkvarterede kvinder. 

 
• Frederiksberg Kommunes Socialtilsyn har i 2019 og 2020 udarbejdet tilsynsrapporter om 

Reden Internationals indkvarteringstilbud til ofre for menneskehandel. Vurderingen sker på 
baggrund af udvalgte indikatorer, kriterier og temaer inspireret af kvalitetsmodellen for sociale 
tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Kvaliteten af Reden Internationals to krisecentertilbud er 
på den baggrund blevet vurderet ud fra følgende temaer: organisation og ledelse, 
kompetencer, målgruppe, metoder og resultater, sundhed og trivsel, selvstændighed og 
relationer, uddannelse og beskæftigelse samt fysiske rammer. 
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