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Nultolerance over for grove former for udnyttelse af arbejdskraft 
påkrævet ifølge FRA-undersøgelse 

Mange forbrugere er ikke klar over, at den mad, de spiser, eller det tøj, de køber, i nogle 
tilfælde er fremstillet af mennesker, der arbejder under forhold, som må betegnes som 
grov udnyttelse. I henhold til en ny rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA) risikerer arbejdstagere, der migrerer inden for eller til EU, at blive udsat 
for grov udnyttelse, selv om EU har indført lovgivning, der forbyder visse former for grov 
udnyttelse af arbejdskraft. På trods af dette risikerer arbejdsgivere i nogle EU-
medlemsstater en maksimal straf på under to års fængsel, hvis de beskæftiger 
migrantarbejdstagere under særligt udnyttende arbejdsforhold – en straf, der ikke 
afspejler den grove krænkelse af de grundlæggende rettigheder.  

»Udnyttelse af arbejdstagere, der som følge af deres økonomiske og sociale situation har 
været tvunget til at acceptere dårlige arbejdsforhold, kan ikke accepteres,« udtaler FRA's 
fungerende direktør Constantinos Manolopoulos. »Vi taler her om et endemisk problem, 
som vi omgående skal løse. EU's medlemsstater skal yde en større indsats for at fremme 
nultolerance over for grove former for udnyttelse af arbejdskraft, og de skal træffe 
foranstaltninger for at overvåge situationen mere effektivt og indføre sanktioner mod 
lovovertrædere.« 

FRA's nye rapport er den første af sin type, som indeholder en dybdegående undersøgelse 
af alle strafbare former for udnyttelse af arbejdskraft i EU, som berører arbejdstagere, der 
migrerer inden for eller til EU. I henhold til rapporten er strafbar udnyttelse af arbejdskraft 
udbredt inden for en række industrier, herunder landbrug, byggeri og anlæg, hotel og 
catering, husligt arbejde og produktion, og lovovertræderne risikerer kun sjældent at blive 
retsforfulgt eller pålagt at betale erstatning til ofrene. Denne situation skader ikke kun 
ofrene, men underminerer også arbejdsvilkårene generelt. 

Udnyttede arbejdstagere er spredt over forskellige geografiske områder og 
erhvervssektorer, men de har ofte mange ting til fælles, som f.eks. meget lav løn – nogle 
gange 1 EUR i timen eller derunder – og arbejdsdage på 12 timer eller mere seks eller 
endda syv dage om ugen. En vigtig faktor, som bidrager til den nuværende situation med 
udbredt straffrihed, er manglende anmeldelse fra ofrenes side, fordi de enten ikke har 
mulighed for at gøre det, eller fordi de af frygt for at miste deres job ikke ønsker at træde 
frem.  

I rapporten foreslår FRA bl.a. følgende tiltag for at forbedre situationen: 

• EU's medlemsstater skal indføre en omfattende og effektiv ordning for 
arbejdspladsinspektioner, og ordningen skal tilføres de nødvendige ressourcer. 

• For at tilfælde af grov udnyttelse af arbejdskraft kan undersøges mere effektivt 
skal der etableres et tæt samarbejde mellem politi, anklagemyndigheden og 
tilsynsmyndighederne, f.eks. arbejdstilsynet, støttetjenester og 
arbejdsgiversammenslutninger, også i grænseoverskridende sammenhænge. 

• Ofrenes klageadgang skal styrkes, f.eks. gennem en øget indsats for at gøre 
ofrene opmærksomme på deres rettigheder både før og efter deres indrejse i det 
EU-land, hvor de arbejder. 

• De nationale myndigheder skal skabe tillid og tryghed og tilbyde den nødvendige 
beskyttelse, således at udnyttede arbejdstagere tilskyndes til at indberette deres 
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erfaringer, og arbejdstilsynet og politiet skal samarbejde tættere med henblik på 
at sikre, at de opdager ethvert tilfælde af grov udnyttelse af arbejdskraft. 

• Både de private virksomheder og de nationale myndigheder opfordres til at sikre, 
at de ikke understøtter udnyttelse af arbejdskraft ved at indgå kontrakter eller 
underentrepriser med virksomheder, som udnytter arbejdstagere. 

• Forbrugerne skal oplyses om risikoen for, at et produkt eller en tjeneste er 
fremstillet ved grov udnyttelse af arbejdskraft, f.eks. ved at certificere og mærke 
produkter fra virksomheder, som respekterer arbejdstagernes rettigheder.  

 
Den fuldstændige rapport findes på engelsk i mediepakken: 
Severe Labour Exploitation. 

FRA's publikationer om relaterede emner findes via linkene nedenfor: 
Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims (report) 
Fundamental rights at Europe’s southern sea borders (report) 
Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the 
European Union and its Member States (report) 
Criminalisation of migrants in an irregular situation (paper) 
Legal entry channels to the EU (paper) 
 
For yderligere oplysninger henvises der til: media@fra.europa.eu  
Tlf.: +43 1 580 30 642 
 

Noter til redaktører: 
• Der er gennemført feltundersøgelser til denne rapport i 21 EU-lande, og de 

juridiske og institutionelle rammer for grov udnyttelse af arbejdskraft er 
undersøgt i alle 28 medlemsstater.  

• FRA har gennemført i alt 616 ekspertinterviews med deltagelse af forskellige 
faggrupper på området for udnyttelse af arbejdskraft, herunder arbejdstilsyn, 
politiet, dommere, repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere, nationale 
eksperter på området og arbejdsformidlinger.  

• Der er ikke interviewet nogen ofre med henblik i forbindelse med denne rapport. 
FRA vil dog i den nærmeste fremtid indlede et opfølgende projekt, hvor 
arbejdstagere, der har været eller risikerer at blive udsat for udnyttelse i EU, 
interviewes.  

• FRA har beføjelse til at yde evidensbaseret rådgivning til EU og de nationale 
beslutningstagere for derved at bidrage til mere velorienterede og velfunderede 
drøftelser og politikker om grundlæggende rettigheder. 
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