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Útdráttur 

Á undarnförnum árum og áratugum hefur heimurinn verið að minnka. Ekki í ummáli eða 

flatarmáli heldur hefur tækniþróun síðustu ára og áratuga orðið til þess að íbúar heimsins geta 

nálgast vöru og þjónustu nánast hvar sem er í heiminum og það á skömmum tíma og með 

miklum hraða. Þessi þróun, sem hófst með fyrstu skrefum mannsins (homo sapiens) og 

jafnvel fyrr, hefur búið til hugtak sem kallast hnattvæðing. Öllum breytingum fylgja kostir og 

gallar og einn augljós galli á þessari þróun er mansal.  

Það er oft ekki fallegur veruleiki sem fólk býr við sem hefur lent í mansali, en í þessari 

ritgerð mun ég fjalla um vændi tengt mansali og skoða ástæður þess að fólk, langoftast 

karlmenn, kaupa sér kynlífsþjónustu. Ég mun líka skoða aðstæður fólks og aðferðir sem eru 

notaðar þegar fólk er flutt á milli landa og landsvæða, hvort sem það er með samþykki þeirra 

eða ekki. Eitt stærsta aflið í nútíma samfélagi eru fjölmiðlar og mun ég skoða hvernig 

umfjöllun um vændi og mansal hefur birst þar, auk þess sem aðkoma stjórnvalda verður 

skoðuð og hvaða úrræði þau hafa fyrir fórnarlömb mansals. 
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Inngangur 

Eitt af því fyrsta sem ég lærði þegar ég hóf nám í mannfræði var að ekki væri hægt að gera 

ráð fyrir neinu. Engu væri hægt að taka sem sjálfsögðum hlut og slíkur hugsunarháttur bæri 

vott um þröngsýni og að við nemendur ættum að taka því sem fyrir kæmi, bæði í náminu og í 

lífinu sjálfu, með opnum huga. Sjálfhverfa og menningarlegt afstæði eru hugtök sem eru og 

verða mér ofarlega í huga þegar ég tekst á við hið daglega líf og með þessi tvö hugtök í 

forgrunni má segja að hægt sé að skilja heiminn á mun fjölbreyttari hátt en áður. 

Bandaríski mannfræðingurinn Melford Spiro (1986) flokkaði menningarlega 

afstæðishyggju niður í þrjá undirflokka: Lýsandi afstæðishyggju, siðferðilega afstæðishyggju 

og þekkingarfræðlega afstæðishyggju. Með lýsandi afstæðishyggju átti hann við að félags- og 

sálfræðileg einkenni mannsins væru byggð á þeirri menningu sem viðkomandi kemur úr. 

Lýsandi afstæðishyggja er því eðlileg afleiðing þeirrar blöndunar sem á sér stað innan hvers 

lands eða landshluta þar sem fólk, upprunnið úr mismunandi menningu, kemur saman og þar 

sem fjölbreytileikinn er mikill (Spiro, 1986). Með þetta að leiðarljósi hlýtur menningarlegt 

afstæði að aukast, þ.e. fólk hættir að bera allt saman við þá menningu og aðstæður sem það 

kemur sjálft úr, gengur út frá því að allar manneskjur heimsins séu jafnar og að fyllsta 

hlutleysis sé gætt þegar nýjar aðstæður eru skoðaðar. 

Siðferðileg afstæðishyggja byggir á því að gildi séu misjöfn eftir samfélögum. Það 

sem er rétt í einu samfélagi er talið vera rangt í öðru. Þau viðmið sem eru viðhöfð í hverju 

samfélagi eru byggð upp á þeirri menningu sem þar þrífst og það segir okkur að eðlilega sé 

hægt að greina mikinn mun á milli samfélaga. Því sé ekki hægt að finna einn ákveðinn staðal 

til að bera mismunandi samfélög saman vegna þess að þau eru öll byggð upp á eigin 

grunngildum og viðmiðum. Í ljósi þessa er ekki til neinn samnefnari yfir það sem gæti kallast 

eðlilegt eða óeðlilegt, gott eða vont, rétt eða rangt, heldur eru þessar breytur misjafnar eftir 

aðstæðum hverju sinni (Spiro, 1986). 

Að lokum fjallaði Spiro um þekkingarfræðilega afstæðishyggju sem er svipuð og 

lýsandi afstæðishyggja, en með sterkari áherslum. Þekkingarfræðileg afstæðishyggja gengur 

út frá því að við teljum okkur vita eitthvað – vita hvernig hlutir eru byggðir upp á einn 

ákveðinn hátt innan tiltekins hóps eða menningar. Þegar svo er farið að skoða hlutinn nánar 

og rannsaka þá kemur í ljós að þekkingin er alls ekki til staðar. Þegar aðrir líta á sama hlutinn 

leggja þeir allt aðra merkingu í tilurð hans. Ef menningararleg mynstur eru undirstaða allra 

mannlegra gjörða má segja að öll félags- og sálfræðileg einkenni mannsins séu ákvörðuð af 

menningu (Spiro, 1986). Í sumum tilfellum eru þetta lítilvæg atriði en önnur getur orðið að 
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miklum deiluefnum. Samkvæmt Pierre Bourdieu er habitus aðferð til að velta fyrir sér hvernig 

ólík menning getur verið túlkuð og upplifuð sem eins konar „second nature“ eða „annað 

eðli“ (Jackson 2008). Með því er átt við mismunandi aðstæður og afstöður fólks sem eru 

ómeðvitaðar þar sem einstaklingurinn gerir sér ekki grein fyrir því að þær eru honum 

innrættar og verða því að hans „öðru eðli“ (Guðrún M. Guðmundsdóttir 2004). 

Ef sanngirni fengi að ráða byggju allir einstaklingar jarðarinnar við sömu kjör og 

hefðu aðgang að sömu auðlindum. Sú er hins vegar ekki raunin og valdaójafnvægið er víða 

svo mikið að við, sem íbúar hins vestræna heims, erum almennt talin búa við meiri lífsgæði en 

íbúar vanþróaðra landa. Þannig hefur hnattvæðingin misjöfn áhrif á okkur og fer það að miklu 

leyti eftir uppruna okkar hvaða hlutskipti við fáum í lífinu. Samkvæmt Scholte (2000) hefur 

hnattvæðing alltaf áhrif á manneskjuna, hvort sem hún er hluti af þjóð, stétt, aldurshópi, kyni 

eða kynþætti (Scholte, 2000). Hann bendir einnig á Vesturlandavæðingu sem eina af 

tegundum hnattvæðingar, en með því á hann við að hnattvæðing byggir nútíma félagskerfi um 

allan heim og á sama tíma hnignar sú menning sem er fyrir, auk þess sem 

sjálfsákvörðunarréttur þjóða á það til að missa vægi sitt (Scholte, 2002). 

Mansal og vændi eru vandmeðfarin hugtök sem er hægt að leggja misjafnan skilning í. 

Eins og með svo mörg hugtök og skilgreiningar er hægt að segja að menning sé ráðandi þáttur 

þegar á að fara að rannsaka ólíka hluti, hvort sem um er að ræða mismunandi samfélög og 

félagslega uppbyggingu og valdatengsl. Er vændi litið sömu augum alls staðar í heiminum? Er 

fólk sem lendir í mansali alltaf fórnarlömb? Hvernig horfir þetta við á Íslandi? Þessum 

spurningum ætla ég að leitast við að svara í ritgerð minni.  
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1. Hugtökin skilgreind 

Þegar þau hugtök sem tekin verða fyrir í þessari ritgerð eru skilgreind þarf að huga að mörgu. 

Skilningurinn sem fólk hefur á þeim er ólíkur, bæði innan hverrar menningar fyrir sig, sem og 

á milli landa og heimsálfa þar sem mikill munur er á menningu og samfélaginu í heild. Það 

hefur lengi viðgengist að konur séu seldar eða sendar á milli staða, annað hvort sem hluti af 

refsingu eða þær keyptar til að giftast mönnum með mikið af peningum á milli handanna. 

Hugtakið hnattvæðing er ekki einfalt til útskýringar og má finna ýmsar útgáfur af því og 

jafnvel margar tegundir hnattvæðingar. Eitt atriði, öðrum fremur, má sjálfsagt finna í öllum 

þeim skilgreiningum af hnattvæðingu sem gerðar hafa verið, en það er orðið tengsl. Það er 

sama hvert er litið – alltaf er hægt að finna tengsl á milli einhverra þátta sem eru skoðaðir. 

Scholte sagði að hnattvæðing „ [...] stæði fyrir allan almenning, dreifðan um heiminn, 

sem ráðandi hugtak í nútíma samfélagi [...] “ (Scholte, 2000). Bourdieu velti aftur á móti fyrir 

sér hvort hnattvæðing „ [...] sé goðsögn í sterkum skilningi orðsins, kraftmikil orðræða, 

síendurtekið afl, hugmynd sem hefur félagslegt afl sem krefst trúar [...] “ (Jackson, 2008: 121) 

og hvort að „ [...] hnattvæðing væri vídd sem alþjóðlegur kapítalismi notar til að fela eymdina 

sem hann skapar [...] “ (Jackson, 2008: 122).  

Í gegnum tíðina og með auknu samstarfi milli ríkja heimsins hafa landamæri sífellt 

verið að opnast, auk þess sem afnám vegabréfaskoðunar er orðið algengara. Það hefur leitt til 

þess að fólk á auðveldara með að komast ferða sinna og hefur sífellt fleiri valkosti til að 

komast á framandi slóðir. Einn þáttur í þessu afnámi er Schengen-samstarfið, en það er 

samvinnuverkefni 28 Evrópuríkja sem hefur að markmiði að gera fólki auðveldara með að 

ferðast innan svæðisins. Þetta samstarf byggir á afnámi persónueftirlits á innri landamærum, 

en á móti kemur samræmt eftirlit á ytri landamærum þátttökuríkjanna, en eitt af markmiðum 

samstarfsins er að sporna gegn skipulagðri glæpastarfsemi (Innanríkisráðuneyti, 2011).  

Möguleikum á auðveldari flutningum og samskiptum er sífellt að fjölga og með 

aukinni tækniþekkingu má segja að vegalengdirnar á milli staða minnki stöðugt, bæði 

innanlands og á milli landa og heimsálfa. Flæði fjármagns, bæði á opinberum vettvangi og 

óopinberum, hefur á síðustu árum aukist með ýmsum afleiðingum og hefur það meðal annars 

orðið til þess að glæpasamtök hafa náð að skjóta rótum sínum víðar með auðveldara aðgengi 

að þessu fjármagni. 

Fólksflutningar eru alls ekki nýtilkomnir og hafa átt sér stað frá því að maðurinn 

byrjaði fyrst að ganga um jörðina í þeirri mynd sem við þekkjum tegundina. Fólksflutningar 

birtast á ýmsan hátt og þær geta átt sér stað á milli landa eða innan ákveðinna landamæra. 
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Samkvæmt Koser (2005) á hugarfar innan tiltekinna ríkja það til að þróast, þar sem umhverfi 

óreglulegra fólksflutninga er sífellt að breytast. Þessar breytingar verða til þess að aðgerða er 

krafist til að sporna gegn þeim. Ríkin sem um ræðir eru ekki lengur eingöngu upprunaland 

fólks sem flyst á milli landa, heldur einnig þau lönd sem fólk flytur til, hvort sem það er með 

„reglulegum“ eða „óreglulegum“ hætti. Koser fjallar um reglulega fólksflutninga þegar fólk – 

einstaklingar eða hópar – flytur á milli landa eða landsvæða á sínum eigin forsendum. Þá á 

hann við að fólk sé að flytja til að byrja í leit að nýrri vinnu, menntun, eða flytji með 

hagsmuni sína og fjölskyldu sinnar að leiðarljósi. Hins vegar talar hann um óreglulega 

fólksflutninga þegar flutningur á einstaklingum eða hópum stangast á við lög og reglur í 

hverju landi fyrir sig eða þegar hann brýtur á réttindum einstaklingsins (Koser, 2005).  

Ýmsum aðferðum er beitt þegar kemur að því að flytja fólk með óreglulegum hætti á 

milli landa eða svæða. Fólki er lofað betri vinnu á nýjum stað, lofað betra lífi og það flutt á 

fölskum forsendum. Í sumum tilfellum og á sumum áfangastöðum er fjárhagslega 

hagkvæmara fyrir fyrirtæki að fá ólöglega innflytjendur í vinnu en ófaglært fólk eða fólk með 

takmarkaða menntun sem oft er á höttunum eftir vinnu sem krefst ekki sérstakrar menntunar. 

Að auki er oft erfitt fyrir fyrirtæki að fá sérmenntaða innflytjendur og ekki síst að fá 

heimafólk til starfa, en ástæðurnar fyrir því geta verið margar. Þegar talað er um ólöglega 

innflytjendur ber þó að varast notkun orðsins „ólöglegt“, þar sem það vísar sterklega í eitthvað 

sem tengist glæpsamlegu athæfi. Langflestir af þessum ólöglegu innflytjendum hafa ekkert 

með glæpsamlegt athæfi að gera og eru því ekki eiginlegir glæpamenn. Að auki er ólöglegum 

innflytjendum oft gert erfitt fyrir, fyrir það eitt að þeir eru stimplaðir sem ólöglegir. Það á 

samt sem áður ekki að verða til þess að þeir missi réttindi sín sem manneskjur í samfélagi 

heimsins, en sú er oftar en ekki raunin (Koser, 2005). Manneskja á alltaf sinn rétt, sama hver 

staða hennar er í samfélaginu. Þá er alltaf hætta á því að hælisleitendur séu stimplaðir 

ólöglegir og það verði til þess að möguleiki þeirra á að fá pólitískt hæli í nýju landi minnki til 

muna eða hreinlega hverfi (Koser, 2005). Þegar kemur að því að glíma við mansalsmál þurfa 

lögreglumenn og aðrir sem koma að málinu að vera meðvitaðir um þá flóknu, lagalegu hlið 

sem snýr að mansali (Hodge og Lietz, 2007). 

 

1.1 Klám og klámvæðing 

Ein merkilegasta uppfinning sögunnar er internetið. Tilurð þess og saga verður ekki rakin hér, 

en sem afurð tækniframfara síðustu aldar er internetið orðið að mikilvægum þætti í daglegu 
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lífi mörg hundruð milljóna manna og tilvist margra þeirra byggist hreinlega á internetinu. 

Þegar fjallað er um hnattvæðingu er oft minnst á að internetið geri fólki kleift að fylgast með 

því sem er gerast hinum megin á hnettinum og í raun eru möguleikarnir sem internetið býður 

upp á óendanlegir. En með öllum sínum kostum má einnig finna fjölmarga ókosti við 

internetið. Einn af þeim ókostum er klám. Klám getur birst á ýmsan hátt og er misjafnt hvað 

fólk telur klám og hvað ekki. Í bæklingnum Klámvæðing er kynferðisleg áreitni (mars 2012) 

er klám skilgreint sem „kynferðislega opinskátt efni í orðum eða myndum með skýra yfir- og 

undirskipun“ og klámvæðing sem „menningarferli þar sem klám smeygir sér inn í daglegt líf 

okkar sem samþykkt og jafnvel dáð menningarlegt fyrirbæri (Smidt, 2012). Aukið framboð og 

auðveldara aðgengi að klámi hefur gert að verkum að klámefnið verður sífellt grófara. Ofbeldi 

hefur aukist í klámi og það er farið að snúast meira um að niðurlægja þátttakendur. Á 

internetinu er einnig að finna gríðarlegt magn auglýsinga frá fyrirtækjum sem bjóða upp á 

ýmiss konar kynlífs- og fylgdarþjónustu (Hughes, 2002). Það sem einkennir notkun 

internetsins við öflun á klámefni er nafnleysið, en á þeim síðum sem bjóða upp á slíkt efni er 

þess yfirleitt ekki krafist að fólk skrái sig inn undir réttu nafni. 

 

1.2 Mansal 

Mansal er eitt versta mögulega mannréttindabrot sem hægt er að hugsa sér, ekki síst vegna 

þess að þeir sem stunda mansal sækja hve grimmast á þá einstaklinga sem eru mjög 

berskjaldaðir; fólk sem glímir við mikla fátækt, fólk sem er mismunað á einhvern hátt eða 

fólk sem glímir við fatlanir (Perkins, 2005). 

Óreglulegir fólksflutningar taka til margra þátta og er flækjustigið í kringum þá oft 

mjög hátt. Einstaklingar lenda oft utan kerfis, sem verður til þess að öryggi þeirra er ógnað og 

sjálfsmynd þeirra getur beðið varanlegan skaða. Það fólk sem fellur undir þann flokk að vera 

ólöglegir innflytjendur hefur komið inn í nýtt land án þess að hafa tilskilin leyfi, hvort sem 

það er með leynilegum hætti eða með fölsuðum skjölum. Fólk með útrunnin landvistar- 

og/eða atvinnuleyfi fellur einnig undir sama hatt, auk þess sem uppgerð hjónabönd og 

ættleiðingar innihalda einstaklinga sem gætu talist ólöglegir innflytjendur. Skilin á milli 

einstaklinga sem fara á milli landa með óreglulegum flutningum og þeirra sem eru flóttamenn 

eða hælisleitendur eru oft óljós í augum almennings og fjölmiðla, auk þess sem aðgreiningin á 

milli eftirlitsins með fólksflutningum og verndun flóttafólks á það til að vera óskýr. Það á þó 

ekki að skipta neinu máli hvort einstaklingurinn er flóttamaður, hælisleitandi eða ólöglegur 
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innflytjandi – hann á alltaf rétt á sínum mannréttindum, þótt mál hans sé komið út fyrir 

hefðbundnar leiðir. Fólk sem þarf ekki endilega á sérstakri, alþjóðlegri aðstoð að halda á það 

til að reyna að komast inn í kerfi viðkomandi lands til að fá tímabundna eða varanlega vistun 

(Koser, 2005: 6). Í skýrslu Félags- og tryggingamálaráðherra um aðgerðaáætlun gegn mansali 

er mansal skilgreint með þessum hætti:  

[V]erslun með fólk sem ábata að markmiði til að svara eftirspurn eftir konum, 

körlum og börnum til starfa á kynlífsmarkaði, í nauðungarvinnu, við 

glæpastarfsemi og hernað og einnig í þeim tilgangi að nema úr því líffæri sem seld 

eru á ólöglegum markaði. Börn sem seld eru til ólöglegrar ættleiðingar eru einnig 

talin til fórnarlamba mansals. Gerendur starfa einir eða í litlum hópum eða í 

stórum, skipulögðum og jafnvel alþjóðlegum glæpahringjum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009, bls. 13).  

Mansali hefur oft verið líkt við nútíma þrælahald, en til forna þýddi íslenska orðið man 

þræll og var fyrst og fremst notað um ambáttir en einnig þekktist það í merkingunni kona. Nú 

til dags er hugtakið mansal notað um verslun með fólk, hvort sem um ræðir menn, konur eða 

börn (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Sala og skipti með konur og stúlkur með 

það að markmiði að gera þær út í kynlífsiðnað endurspeglar menningarlegar gjörðir sem eru 

njörvaðar í ýmiss konar fjölskyldu- og ættartengslakerfi. Þær aðgerðir sem eru notaðar í 

mansali nú til dags eiga það til að yfirfæra þessi skipti á konum og stúlkum þannig að litið 

verður á þær sem neysluvörur sem eru seldar, og í mörgum tilvikum oftar en einu sinni (Long, 

2004). 

Birtingarmyndir mansals eru breytilegar og það sama á við um aðstæður þeirra 

einstaklinga sem lenda í mansali. Þeir sem stunda mansal nýta sér oftar en ekki bágar 

aðstæður fórnarlambanna, en þær geta verið afar mismunandi. Fórnarlömbin koma gjarnan af 

átakasvæðum og frá löndum þar sem mannréttindabrot eru daglegt brauð, en það verður til 

þess að einstaklingarnir eru mjög berskjaldaðir. Þótt þrælahald sem slíkt sé oft talið tilheyra 

liðinni tíð má sjá vott af einkennum þess þegar mansal er skoðað.  

Hodge og Lietz (2007) benda á að mansal sé sífellt vaxandi vandamál sem geti náð til 

allra þjóða heimsins, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Allt fram á 10. áratug síðustu 

aldar var álitið að mansal tengt kynlífi væri að mestu leyti bundið við lönd í Asíu, en á 

undanförnum árum hefur mönnum orðið ljóst að vandamálið er hnattrænt þar sem ferlið teygir 

sig í sumum tilvikum til nokkurra landa (Hodge og Lietz, 2007). Fórnarlömb mansals koma 

oftast úr erfiðum aðstæðum og fátækt, en upprunalönd þeirra eru í flestum tilvikum í Afríku, 
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Suður-Ameríku og löndum sem tilheyrðu Sovétríkjunum fyrrverandi. Lönd sem tilheyra Mið- 

og Austur-Evrópu virðast hins vegar aðallega vera notuð til „millilendinga“, þ.e. að gert er 

stopp á ferðalaginu með fórnarlömbin áður en þau eru flutt á áfangastað. Algengast er að 

fórnarlömb mansals endi í Asíu eða í einhverju af hinum svokölluðu iðnvæddu ríkjum, en þar 

er kynlífsmarkaðurinn meira áberandi (Monzini, 2004). Áfangastaðirnir eru oft rík lönd þar 

sem kynlífsiðnaðurinn er stór eða þar sem vændi er annað hvort löglegt eða mikið 

umburðarlyndi ríkir gagnvart því. Bandaríkin eru algengur áfangastaður, en klámiðnaðurinn 

þar í landi er einn sá stærsti í heiminum og barnaklám mjög algengt. Þá eru Holland og 

Þýskaland algengir áfangastaðir, en í báðum þessum löndum er vændi löglegt (Monzini, 

2004). Það þarf því ekki að koma á óvart að kynlífsmarkaðir heimsins hafa einnig hagnast á 

hnattvæðingunni sem hefur tekið á sig ýmsar myndir síðustu ár og áratugi, en með auknu 

flæði kvenfólks á hinum alþjóðlega vinnumarkaði hafa opnast sífellt fleiri tækifæri fyrir 

manseljendur að herja á nýja markaði. Kynlífsmarkaðurinn á það einnig til að haldast í hendur 

við breyttar aðstæður og breytta tíma í heiminum. Aukin sala á kvenfólki tengist meðal annars 

breytingum á fjármálamörkuðum, hungursneyð og atvinnuleysi, en þessar breytingar verða í 

mörgum tilvikum til þess að fólk sér fram á skjótfenginn gróða með því að selja konur og 

stúlkur í kynlífsiðnaðinn (Long, 2004). 

Við skilgreiningu á mansali þarf alltaf að taka tillit til aðstæðna fórnarlambsins, en þær 

eru oftar en ekki slæmar. Þar að auki er sá möguleiki alltaf fyrir hendi að ekki sé brotið á 

réttindum einstaklings á áfangastað og því er ekki alltaf hægt að tala um mansal. Þegar fjallað 

er um óreglulega fólksflutninga eru þeir oft skilgreindir á tvo ólíka vegu. Í fyrsta lagi þegar 

fólki er smyglað á milli landa og í öðru lagi þegar fólk er selt mansali milli landa eða 

innanlands. Þegar um smygl á fólki er að ræða er aðeins verið að tala um að flytja fólk 

ólöglega á milli landa en þegar um mansal er að ræða heldur valdbeitingin áfram í einhverju 

formi, svo sem nauðungarvinnu, eftir að einstaklingurinn eða hópurinn er kominn yfir þau 

landamæri eða landfræðilegu mörk sem um ræðir (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). 

Nauðungarvinna þarf að eiga sér stað til að hægt sé að tala um mansal í lagalegum skilningi 

og er nauðungarvinna, samkvæmt alþjóðlegum lögum og samþykktum, brot á 

grundvallarmannréttindum. Þær samþykktir sem um ræðir í hverju landi fyrir sig eiga að veita 

launþegum, óháð stöðu þeirra gagnvart innflytjendalögum, öryggi á vinnustað, auk þess að 

tryggja þeim laun og sjá þeim fyrir heilbrigðisþjónustu. Þegar fólk er hins vegar flutt á milli 

landa og/eða landsvæða með valdi er það stundum nauðbeygt til að taka að sér störf sem ekki 

hefur tekist að manna, meðal annars vegna þess að illa gengur að fá heimafólk eða 

sérmenntað fólk til þessara starfa. Oftar en ekki er um að ræða störf sem eru erfið, hættuleg, 
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illa launuð og stundum aðeins í styttri tíma. Vinnutíminn getur verið gríðarlega langur og 

aðstæðurnar oft mjög slæmar og þar sem fólk fer oft eftir flóknum leiðum – í gegnum net 

glæpasamtaka sem hefur það að markmiði að hagnast á slæmum aðstæðum annarra – hefur 

það yfirleitt lítil sem engin réttindi sem tryggja þeim öryggi, hvorki líkamlegt né fjárhagslegt 

(Anderson og Rogaly, 2006). 

 

1.3 Aðferðir 

Það má gera ráð fyrir því að mikill minnihluti einstaklinga sem lendi í mansali hafi samþykkt 

að það yrðu örlög þeirra, enda er slíkt samþykki illmögulegt þegar áhrifaþættir eins og lygar, 

svik og blekkingar eru staðreynd. Engin manneskja getur talist eiga það skilið að lenda í 

mansali, í ljósi þess að lygar og blekkingar eru oftast hluti af ferlinu og samþykki viðkomandi 

byggist á öðrum forsendum en lagt var upp með. Sú virðist einmitt oft vera raunin, ekki síst 

þegar um er að ræða ungar konur eða börn sem búa við fátækt og stríð og telja lífslíkur sínar 

ekki góðar. Slíkir einstaklingar eru fluttir á fölskum forsendum á milli landa eða landsvæða 

með loforðum um betra líf. 

Fjölmiðlar spila einnig stórt hlutverk og hafa oft mikil áhrif, en þar birtast alls kyns 

ímyndir um betra líf í hinum iðnvædda heimi sem verða til þess að fólk dregst þangað (Hodge 

og Lietz, 2007). Segja má að hugtakið „grasið er grænna hinum megin“ eigi við í mörgum af 

þessum tilfellum. Þær aðstæður sem eru ríkjandi í heiminum í dag, á þeirri tækniöld sem nú 

ríkir, bjóða upp á sífellt meiri hraða til framkvæmda. Mansal er þar engin undantekning og 

leiðirnar sem notaðar eru til flutninga, auk þeirra fjárhags- og flutningakerfa sem eru í boði, 

gera það að verkum að hægt er að flytja fólk og aðrar vörur miklar vegalengdir og á 

skömmum tíma (Long, 2004). Perkins bendir á að til að forðast það að lenda í mansali þurfi 

möguleg fórnarlömb að vera meðvituð um það hvernig mansal á sér stað og skilja hvernig 

ferlið í kringum það gengur fyrir sig (Perkins, 2005). Það getur verið erfitt fyrir fólk að átta 

sig á því hvað er í gangi hverju sinni. 

Þótt erfitt sé að alhæfa benda Hodge og Lietz á rannsóknir sem segja að manseljendur 

fari fjórar meginleiðir þegar þeir finna nýja einstaklinga til að flytja á milli landa eða 

landsvæða. Í fyrsta lagi notast þeir við samtök sem virðast vera lögleg og auglýsa sig t.d. sem 

ráðningarskrifstofur fyrir fólk í atvinnuleit og fyrir fyrirsætur eða þykjast vera umboðsaðilar 

fyrir giftingar. Samtökin eru gjarnan sögð bjóða upp á aðgang að betra lífi í ríkari löndum, en 

einstaklingar sem leita til þeirra geta hins vegar ekki gert sér í hugarlund hvað bíður þeirra á 
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nýja staðnum. Í öðru lagi leita manseljendur að konum sem vinna við vændi í heimalandi sínu 

en eru við góða heilsu og eiga ekki við fíkniefnavandamál að stríða. Þeim er lofað hærri 

upphæðum fyrir svipaða vinnu í ríkari löndum, en þær átta sig ekki á því að þær lenda í eins 

konar þrældómi og nauðungarvinnu þegar flutningur hefur átt sér stað. Seinni tvær leiðirnar 

eru ekki jafn algengar, en þær eru annars vegar mannrán og hins vegar þegar stúlkur eru 

keyptar af foreldrum sínum eða forráðamönnum sem lifa við mikla fátækt. Í þeim tilvikum er 

einnig mikið um blekkingar, en fólki er sagt hvernig peningarnir geti hjálpað fjölskyldunni, 

auk þess sem stúlkunum er lofað betra lífi í ríkari löndum. Manseljendur einblína mest á 

berskjaldaða einstaklinga í erfiðum aðstæðum. Slíkum einstaklingum er auðveldara að stjórna, 

og þegar komið er á annan stað, sem er jafnvel margfalt stærri en heimabær þeirra, finnst 

fórnarlömbunum þau þurfa að treysta á þann einstakling sem það tilheyrir á nýja staðnum 

(Hodge og Lietz, 2007). Það er ekki óalgengt að konum sé lofað störfum á sviði þjónustu, í 

bönkum, við hjúkrun ásamt vinnu við dans og við fyrirsætustörf. Konur fara oft sjálfviljugar 

af stað, en þegar flutningsferlið er hafið eru þær oft gerðar algjörlega auðkennislausar, skilríki 

þeirra eru gerð upptæk, auk þess sem þeim eru gefin eiturlyf gegn vilja þeirra og þeim haldið 

nauðugum það sem eftir er ferðarinnar. Þegar komið er á nýjan stað er fórnarlömbunum hótað 

því að þau verði afhent yfirvöldum eða að fjölskyldum þeirra er hótað, sem dugir oft til að 

manseljendur nái valdi yfir þeim (Long, 2004). 

 

1.4 Vændi 

Mansal getur birst í ýmsum myndum og fórnarlömb þess lenda vissulega í misjöfnum 

aðstæðum. Það er hins vegar staðreynd að stærstur hluti fórnarlambanna lendir í vændi og eru 

flest fórnarlömbin konur og börn sem eru seld í kynlífsþjónustu (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 

2009). Það getur oft verið erfitt að gera greinarmun á fórnarlömbum mansals og vændis, ekki 

síst þegar flutningur á einstaklingum á sér stað innan einstaks lands eða ríkis – til dæmis ef 

viðkomandi einstaklingur er fluttur af landsbyggðinni í vændishús stórborgar (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Í grein Hodge og Lietz frá árinu 2007 kemur fram að konur sem eru seldar mansali til 

að starfa í vændi eða öðrum kynlífstengdum iðnaði eru oft settar í gríðarlega erfiða stöðu strax 

í upphafi. Þær hafa jafnvel verið fluttar frá heimkynnum sínum á fölskum forsendum og eru 

beittar ofbeldi til að þær geri það sem er ætlast til af þeim. Að auki er fjölskyldumeðlimum 

þeirra og ættingjum hótað ofbeldi og verður það oft til þess að vald gerandans yfir þeim 
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verður algjört. Í sömu grein kemur fram að í sumum tilvikum hafa konur neyðst til að sinna 

þeim störfum sem manseljandinn fer fram á, hreinlega til að halda lífi (Hodge og Lietz, 2007) 

og samkvæmt Long (2004) er kynlíf oft lykillinn að öryggi fyrir konur þegar þær eru komnar í 

þá stöðu að vera þrælar og hafa enga aðra stjórn yfir örlögum sínum. 

Petra de Vries segir í grein sinni að í sögulegu samhengi sé vændi flókið fyrirbæri og 

krefst þess að það sé skoðað gaumgæfilega í rannsóknum sem tengjast því. Sú þekking sem er 

sóst eftir í rannsóknum – ekki síst í rannsóknum sem tengjast vændi – er oftar en ekki 

aðstæðubundin. Óviðunandi aðstæður þeirra einstaklinga sem lenda í vændi, svo sem fátækt 

og ofbeldi, eru í flestum tilfellum það sem verður til þess að sá vettvangur verður fyrir valinu, 

auk þess sem menningar- og sögulegur bakgrunnur getur haft mikil áhrif (De Vries, 2011).  

Susan Bordo fjallar um þá staðreynd að staða kvenna sé einnig verri en staða karla á 

ýmsum sviðum og sýnir það sig á ótal mismunandi vegu. Birtingarmyndirnar eru margar, en 

eðlishyggjan hefur skapað hugmyndir sem snúa að kynlífi og ýmsum þáttum sem tengjast því 

(Bordo, 1999). Margt hefur breyst í átt til jafnréttis á síðustu árum og áratugum, en hugmyndir 

um að maðurinn sé æðri konunni eru niðurnjörvaðar í samfélagsgerðinni. Undirskipun 

konunnar hefur líklegast alltaf verið hluti af mannlegri menningu en þessi undirskipun hefur 

verið að taka á sig nýja mynd á síðustu árum og áratugum. Konur hafa í auknum mæli fært sig 

út á vinnumarkaðinn og eru núorðið víða við stjórn í stórum fyrirtækjum og stofnunum. Þetta 

hefur orðið til þess að karlmönnum finnst vegið að sér og að valdajafnvæginu sé raskað. Með 

því að kaupa vændi finnst karlmönnum þeir öðlast völd yfir kvenfólki á nýjan leik, þar sem 

þeir hafa yfirleitt fullkomna stjórn yfir þeim aðstæðum sem myndast. Bordo hefur sýnt fram á 

hvernig hugmyndir sem varða eðlishyggju hafa réttlætt vændiskaup karlmanna. Að hennar 

sögn virðist líffræðin hafa þau áhrif að karlmenn hafi meiri þörf en konur fyrir kynlíf og þurfi 

þá oftar en ekki að kaupa sér kynlíf þegar þeir hafa ekki aðgang að því með hefðbundnum 

leiðum (Bordo, 1999). 

Eðlishyggjuhugmyndir hafa verið notaðar til að útskýra muninn á stöðu kynjanna á 

mörgum mismunandi sviðum og benda þær enn fremur til þess að þarfir og óskir fólks sem 

snúa að kynlífi séu ólíkar, líkt og á mörgum öðrum sviðum mannlegs lífs (Bordo, 1999). 

Femínistar benda á mýtuna um hamingjusömu hóruna, en samkvæmt þeim á hún ekki við rök 

að styðjast. Hamingjusama hóran á að vera táknmynd þeirra kvenna sem selja líkama sína til 

kynlífsathafna, hvort sem er með vændi eða í öðrum klámtengdum iðnaði, og eru ánægðar 

með það hlutskipti. Femínistar benda á að vændi geri líkama kvenna að söluvöru, auk þess 

sem öll reynsla tengd kynlífi sé gerð að einhverju sem það á ekki að vera. Með vændi er 

kynlífið orðið að ofbeldi og tilfinningalausri athöfn (Kelly og Regan, 2000). Einnig eru 
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femínískar umræður um vændi byggðar á gagnrýnni hugsun og eru í mörgum tilvikum 

mótaðar af tengslum við kynbundið ofbeldi, en flestar vændiskonur upplifa líkamlegt og 

andlegt ofbeldi. Umræðan á það einnig til að valda mikilli togstreitu þar sem að sums staðar 

eru vændiskonur að berjast fyrir réttindum sínum vilja fá vændi viðurkennt sem atvinnugrein 

á (Shah, 2004). 

Aðgengi að kynlífi og kynlífstengdu efni er sífellt að verða auðveldara og þá virðist 

ekki skipta máli í hvaða formi það er – vændi, klám eða mansal. Karlmenn kaupa vændi af 

ýmsum ástæðum. Til dæmis eiga þeir erfitt með að stofna til kynferðislegra sambanda eftir 

eðlilegum leiðum, auk þess sem þeir hafa þörf til að svala ýmsum þörfum sem þeir geta ekki 

gert heima hjá sér eða með sínum bólfélögum. Þannig er hvatinn að kynlífskaupum karla fyrst 

og fremst þörfin fyrir að hafa vald yfir annarri manneskju, því að valdajafnvægi er innbyggt í 

vændi. Markmiðið er yfirleitt að lítillækka þolandann og hafa taumhald yfir honum og verður 

kynferðisleg fullnægja því aukaatriði fyrir kaupandann (Ingibjörg Þórðardóttir, 2008). 

Það er ekki nýtt af nálinni að karlmenn sem ferðast um heiminn, hvort sem það er í 

tengslum við vinnu sína eða í fríum, kaupi sér kynlífsþjónustu af fólki af báðum kynjum og á 

öllum aldri. Samvæmt orðabók háskólans í Cambridge er hugtakið kynlífstúrismi skilgreint 

svo: „Þegar einhver ferðast til annars lands í þeim tilgangi að borga fyrir kynlíf, sérstaklega 

með börnum“ (Cambridge Dictionaries Online, 2012). Þegar talað er um kynlífstúrimsa er 

yfirleitt um að ræða ríka karlmenn sem ferðast til fátækra landa til að kaupa kynlíf af ungum 

konum og börnum (Hodge og Lietz, 2007) og er hægt að finna auglýsingar um þessa tegund 

afþreyingar á ýmiss konar vefsíðum. Þeir einstaklingar sem um ræðir eru oft undir valdi 

einhverra stofnana, sem hafa það einnig að markmiði að selja þá til klámmyndaframleiðslu 

(Hughes, 2002). 

Í alþjóðlegu samhengi einkennist vændismarkaðurinn ekki eingöngu af hreyfanleika 

seljendanna innan markaðarins, heldur einnig kaupandanna. Í sumum af þeim löndum þar sem 

vændi er stundað af einhverju ráði eiga vændiskaup alþjóðlegra kaupenda og viðskiptavina sér 

oft stað með þegjandi samþykki viðkomandi yfirvalda. Þar að auki lítur samfélagið framhjá 

þeirri staðreynd að vændi er víða stundað og oft sjá fjölskyldur fórnarlambanna sig knúnar til 

að samþykkja það sem er í gangi, en það er hluti af því að komast af (Monzini, 2005). 

Í viðtali sem var tekið við Sven-Axel Mansson, prófessor í félagsþjónustu við 

Gautaborgarháskóla í Svíþjóð, og birtist í grein eftir Jacobson árið 2002, er vandamálið alltaf 

karlmannsins (kaupandans) og því ætti alltaf að vera rangt að refsa konum (seljandanum) fyrir 

það (Jacobson, 2002). Aðgengi að klámi hefur einnig aukist til muna með tilkomu internetsins 

og er svo til óhindrað. Þessi staðreynd er ein af mörgum neikvæðum afleiðingum 
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hnattvæðingarinnar og er í fljótu bragði ekki hægt að koma auga á leiðir til að koma í veg 

fyrir að þessi þróun vindi áfram upp á sig. 
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2. Aðkoma stjórnvalda 

Stjórnvöld líta á mansal sem vandamál tengt skipulagðri glæpastarfsemi, á meðan femínískar 

hreyfingar líta á það sem ofbeldi gegn konum (Jefferys, 2009). Eins og áður hefur komið fram 

eru skipti á vöru og þjóunstu eitthvað sem hefur verið viðloðandi mannkynið lengi. Skipti á 

manneskjum eru þar engin undantekning og er mansal því ekki nýtt af nálinni, en fyrsta 

alþjóðlega ráðstefnan um mansal var haldin í París árið 1895 (Long, 2004). Mansal er 

margþættur og gríðarlega flókinn glæpur og er það eðlilega alltaf á ábyrgð stjórnvalda 

viðkomandi lands að vinna úr þeim málum sem koma upp á yfirborðið. Þótt frjáls 

félagasamtök séu yfirleitt hvatinn að baráttunni gegn mansali eru það stjórnvöld sem setja lög 

og viðmið og útbúa þær reglugerðir sem stuðst er við. Það er í höndum stjórnvalda að tryggja 

að lögum sé framfylgt með styrkingu á löggæslu, auk þess sem þau eiga að sjá fórnarlömbum 

mansals fyrir nauðsynlegri þjónustu og stuðningi. Samstarf stjórnvalda við þau frjálsu 

félagasamtök sem eiga í hlut þarf að vera gott, ekki síst þau samtök sem hafa unnið með 

fórnarlömbum mansals (Perkins, 2005). Víðast hvar – sérstaklega í hinum iðnvædda heimi – 

er mikill vilji hjá stjórnvöldum til að gera allt sem hægt er í baráttunni gegn ólöglegum 

fólksflutningum. Miklum fjármunum hefur verið varið í þessa baráttu, bæði í forvarnir og til 

að hindra að mansal geti átt sér stað, auk þess sem þjónusta við fórnarlömb mansals hefur 

verið aukin stórlega á síðustu árum (Koser, 2005). 

Frá því snemma á 20. öldinni hafa stjórnvöld víða um heim unnið markvisst að því, í 

gegnum Alþjóðavinnumálastofnunina (ILO), að tryggja rétt fólks sem flyst á milli landa, 

hvort sem það er með löglegum eða ólöglegum hætti og hvort sem það flyst sjálft eða er flutt 

nauðugt (Anderson og Rogaly, 2006). Þetta er þó vissulega breytilegt eftir löndum og 

aðstæðum innan hvers ríkis, en ferlið getur verið mjög misjafnt og aðstæður fórnarlambanna 

einnig. Það er staðreynd að langstærstur hluti fórnarlamba mansals er konur og börn sem á að 

selja sem kynlífsþræla og er varla hægt að ímynda sér þann hrylling sem fylgir því að lenda í 

slíkri lífsreynslu. Þótt mansal sé hræðileg lífsreynsla og vændi sé eitthvað sem fæstir vilja 

vinna við, þá vilja sumar konur hreinlega ekki láta bjarga sér úr þeim aðstæðum sem þær eru 

lentar í. Vissulega geta forsendurnar verið misjafnar, en þess eru dæmi að konur líti á vinnu í 

kynlífiðnaðinum sem leið til að öðlast stöðu í samfélaginu, auk þess sem það er hægt að 

hagnast vel á slíkri vinnu (Long, 2004). 
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2.1 Á Íslandi 

Fyrsta opinbera umfjöllunin um mansal á Íslandi fór fram árið 2002, en það var gert á fundi 

utanríkisráðherra Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna um mansal (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009). Á árunum 2005-2008 voru íslensk stjórnvöld þátttakendur í verkefni 

sem sneri að baráttunni gegn mansali. Þar var um að ræða samstarfsverkefni Norðurlanda og 

Eystrasaltslanda sem starfaði undir yfirskriftinni Nordic Baltic Campaign Against Trafficking 

in Women. Helsta markmið þessa samstarfs var að löndin þróuðu með sér aðgerðir til 

stuðnings fórnarlamba mansals. Á meðal þeirra sem tóku þátt í verkefninu á Íslandi voru 

Stígamót, dómsmálaráðuneyti, félags- og tryggingamálaráðuneyti, Kvennaathvarf, 

ríkislögreglustjóri, Vinnumálastofnun og Útlendingastofnun (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 

2009). Það var svo í mars árið 2009 að kynnt var sérstök aðgerðaáætlun stjórnvalda gegn 

mansali. Þessari aðgerðaáætlun er skipt í níu kafla og eru þeir eftirfarandi: 

1. Fullgilding alþjóðasáttmála og aðlögun íslenskrar löggjafar. 

2. Sérfræði- og samhæfingarteymi og yfirumsjón mansalsmála. 

3. Fræðsla fagstétta og opinberra starfsmanna. 

4. Vernd fórnarlamba og aðstoð. 

5. Viðbúnaður lögreglu og rannsókn ætlaðra mansalsmála. 

6. Aðgerðir gegn eftirspurn á vændis- og klámmarkaði. 

7. Alþjóðlegt samstarf. 

8. Virk leit og neyðarnúmer. 

9. Skráning upplýsinga og þekkingaröflun (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009, 

bls. 3). 

Áætlun þessi byggir á fullgildingu þriggja alþjóðasáttmála. Um er að ræða samning 

Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi frá árinu 2000 og 

Palermó-bókunina við sama samning, auk samnings Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali 

frá árinu 2005 (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). Samkvæmt 4. lið áætlunarinnar, 

sem snýst um vernd fórnarlamba og aðstoð, er markmið hennar að „[þ]olendum mansals verði 

veitt nauðsynleg heilbrigðisþjónusta, viðeigandi stuðningur og vernd sem og aðstoð til að 

tryggja örugga endurkomu til heimalands“ (sama heimild, bls. 5). Þessi stuðningur og sú hjálp 

sem fórnarlamb mansals þarf á að halda byggir á samstarfi margra aðila og samtaka, bæði 

opinberra og óopinberra. Þótt Ísland sé vissulega viðkomuland og jafnvel áfangastaður eru 

engin dæmi um það, svo vitað sé, að Ísland sé upprunaland þeirra fórnarlamba sem lenda í 
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mansali, þ.e. að þau séu send frá Íslandi til annarra landa. Sú vitneskja er byggð á reynslu 

þeirra aðila sem hafa annast mansalsmál, svo sem landamæravarða, ýmissa stofnana, lögreglu 

og frjálsra félagasamtaka (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

 

2.2 Refsingar 

Þrátt fyrir að umfang mansals sé gríðarlega mikið og aukist sífellt er athæfið enn mjög dulið. 

Mansal er byggt upp á flóknum kerfum á milli einstaklinga og glæpasamtaka sem vilja að 

sjálfsögðu ekki að komist upp um sig og eru miklar fjárhæðir í húfi. Í alþjóðlegu samhengi er 

mansal þriðja umfangsmesta brotastarfsemin og aðeins fíkniefnasala og vopnasala velta hærri 

fjárhæðum (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Eins og áður segir er mansal margþættur 

glæpur sem felur meðal annars í sér frelsissviptingu, blekkingu, hótanir, ólögmæta nauðung 

og eru þá ótalin lög um útlendinga og ákvæði hegningarlaga um vændi. Á síðustu árum hefur 

fjöldi nauðgunarmála og annarra kynferðisafbrotamála aukist, en það breytir því ekki að fjöldi 

dóma sem falla í slíkum málum er sorglega lítill. Eins og áður segir hefur íslenska dómskerfið 

verið gagnrýnt fyrir að taka of vægt á kynferðisbrotamálum, en árið 2003 var almennum 

hegningarlögum breytt og í þau var bætt nýju og svohljóðandi ákvæði: 

Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirfarandi verknað í þeim tilgangi að notfæra 

sér mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri hans 

skal refsa fyrir mansal með allt að 8 ára fangelsi:  

1. Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einhverjum sem beittur er eða hefur 

verið beittur ólögmætri nauðung skv. 225. gr., eða frelsissviptingu skv. 226. gr., 

eða hótun skv. 233. gr., eða ólögmætum blekkingum með því að vekja, styrkja eða 

hagnýta sér villu viðkomandi um aðstæður eða annarri ótilhlýðilegri aðferð.  

2. Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára eða láta 

af hendi greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis frá þeim sem hefur 

umsjón með barni. Sömu refsingu skal sá sæta sem tekur við greiðslu eða öðrum 

ávinningi skv. 2. tölul. 1. mgr. (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009, bls. 16). 
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3. Palermo-bókunin 

Palermo-bókunin, sem er stærsti alþjóðasamningur sem lýtur að baráttu gegn mansali og var 

samþykktur árið 2000, skilgreinir mansal sem tiltekinn verknað, aðferð og tilgang. Samkvæmt 

bókuninni er mansal skilgreint sem hér segir: 

a) „Verslun með fólk“ merkir það að útvega fólk, flytja það eða færa til, halda 

því eða taka við því í því skyni að notfæra sér það, og það er gert með hótunum, 

valdbeitingu eða annars konar nauðung, brottnámi, svikum, blekkingum, 

misnotkun á yfirburðastöðu eða því að maður er öðrum háður, eða með greiðslu 

eða öðrum ávinningi veittum eða þegnum í því skyni að fá fram samþykki manns 

er hefur annan mann á valdi sínu. Það að notfæra sér fólk felur í sér, að lágmarki, 

hagnýtingu á vændi annarra eða annarri kynferðislegri misnotkun, 

nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu, þrælahaldi eða háttsemi áþekkri 

þrælahaldi, ánauð og brottnámi líffæra; 

(b) samþykki þess sem sætir verslun með fólk við því að aðrir hyggist notfæra 

sér hann á þann hátt sem fjallað er um í a-lið þessarar greinar skiptir ekki máli, ef 

beitt hefur verið einhverjum þeim aðferðum sem í þeim lið greinir; 

(c) litið skal svo á að það að útvega barn, flytja það eða færa til, hýsa það eða 

taka við því í því skyni að notfæra sér það, feli í sér „verslun með fólk“, jafnvel 

þótt ekki hafi verið beitt neinum þeim aðferðum sem tilgreindar eru í a-lið 

þessarar greinar; 

(d) „Barn“ merkir hverja þá manneskju sem ekki hefur náð átján ára aldri. 

(Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009, bls. 24). 

Verknaðurinn felur í sér að fá einstakling til þátttöku, flytja hann, framselja hann 

öðrum, hýsa eða taka á móti honum. Auk þess felst í hugtakinu arðrán á einstaklingi, með 

þeim tilgangi að hagnast á honum á ýmsan hátt, til dæmis með vændi annarra eða 

kynferðislegum hætti, nauðungarvinnu, þrælahaldi eða annars konar þrælkun, brottnámi 

líffæra eða hvers konar hagnýtingu einstaklingsins (COE, 2009). Í bókuninni er einnig fjallað 

um forvarnir og að ríki skuli búa til heildstæða stefnu og halda á lofti aðgerðum til að berjast 

gegn og koma í veg fyrir mansal. Þessar forvarnir eiga að styðja við ýmiss konar rannsóknir 

og afla upplýsinga; þær eiga að felast í félags- og efnahagslegum aðgerðum auk þess sem 

fjölmiðlaumfjöllun þurfi samkvæmt bókuninni að vera meiri (SÞ, 2000). Í grein Hodge og 
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Lietz frá 2007 kemur einnig fram að í bókuninni sé lögð áhersla á að í staðinn fyrir að 

fórnarlömbin séu í brennidepli skuli athyglinni frekar beint að gerendum glæpsins og 

hagnýtingu þeirra á konum og börnum. Þeir aðilar og þau samtök sem um ræðir hverju sinni, í 

hvaða mynd sem þau kunna að birtast, hafa haft hve mest áhrif á hnattvæðingu mansals þar 

sem kynlífsánauð og þrælkun eru helstu markmiðin til að ná skjótfengnum gróða. Því er 

mikilvægt að þessum aðilum sé komið í réttar hendur og þeir dæmdir í samræmi við þann 

glæp sem um ræðir (Hodge og Lietz, 2007). 
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4. Umfang mansals 

Mansal er orðið að gríðarlega stórum hluti af starfsemi ýmissa glæpamanna og samtaka, sem 

sjá nauð annarra sem gróða fyrir sjálfa sig og hafa í stórum stíl rænt fólki til að selja út um 

allan heim. Fátækt víða í heiminum hefur einnig orðið til þess að einstaklingar og fjölskyldur 

hafa séð sig knúnar til að selja eða hreinlega gefa meðlimi fjölskyldna sinna til að reyna að 

bjarga fjárhag sínum. Þar sem seljendur og kaupendur eru ekki í sama landinu þarfnast mansal 

gríðarlega mikillar skipulagningar. Af sömu ástæðu er mansal flokkað sem alþjóðleg 

glæpastarfsemi sem krefst þess að rannsókn og meðferð mansalsmála sé unnin í samstarfi 

ýmissa stofnana, svo sem lögreglu og félagsþjónustu (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

2009). 

Hugtökin mansal og þrælahald eiga það til að renna saman í eitt, sérstaklega eftir 

Palermo-bókunina, og þess vegna er erfitt að áætla réttan fjölda fórnarlamba mansals (Fríða 

Rós Valdimarsdóttir, 2009). Í skýrslu sem Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (OSCE) birti 

árið 2006 kemur fram að einhvers staðar á milli 500.000 og 4.000.000 einstaklingar eru seldir 

mansali árlega. Þessar tölur, sem koma frá frjálsum félagasamtökum og alþjóðlegum 

samtökum, segja mikið til um það hversu mikið ósamræmi er á milli landa þegar kemur að 

því að skilgreina hugtakið mansal (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Talið er að veltan innan 

mansals sé sú þriðja stærsta í heiminum þegar kemur að ólöglegri glæpastarfsemi, næst á eftir 

eiturlyfja- og vopnasölu (COE, 2009) og samkvæmt Sameinuðu þjóðunum er mansal sú 

skipulagða glæpastarfsemi sem vex hvað hraðast í heiminum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). Þegar kemur að því að meta gróða á mansali horfir dæmið 

töluvert öðruvísi við en til dæmis hvað varðar fíkniefnagróða, því fíkniefni eru aðeins seld og 

notuð einu sinni en hægt er að selja fólk aftur og aftur. Konur sem eru seldar í vændi eða 

annan kynlífstengdan iðnað eru þar af leiðandi oft uppspretta mikilla fjárhæða (Hodge og 

Lietz, 2007). 

Sú staðreynd að konur og börn eru í miklum meirihluta fórnarlamba mansals verður til 

þess að oft er fjallað um mansal í samhengi við kynbundið ofbeldi, en það tengist meðal 

annars heimilisofbeldi og nauðgunum, oft á mjög afgerandi hátt (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 

2009). Á heimasíðu Mannréttindaskrifstofu Íslands kemur fram að kynbundið ofbeldi er 

„ [...] ein af verstu birtingarmyndum kynjamisréttis hér á landi sem og annars 

staðar. Hundruð kvenna leita árlega til Neyðarmóttöku, Stígamóta og 

Kvennaathvarfsins vegna nauðgana og annars ofbeldis af hendi karla. Kynbundið 
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ofbeldi lýsir sér í nauðgunum, sifjaspellum, klámi, vændi, mansali, 

kynferðisáreitni og annars konar líkamlegu og andlegu ofbeldi gegn konum og 

stúlkum inni á heimilum þeirra sem utan [...] “ (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 

2011). 

Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum eru um það bil 80% af fórnarlömbunum mansals 

konur og allt að helmingur fórnarlambanna börn undir 18 ára aldri (Sameinuðu þjóðirnar, 

2008). Þótt mikill minnihluti fórnarlamba mansals komi frá Vesturlöndum, eða ríflega 10%, 

þá kemur u.þ.b. helmingur af gróðanum þaðan (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Mansal er, eins og áður hefur komið fram, flókinn og stór iðnaður sem fer sífellt stækkandi. 

Þegar tölur eru skoðaðar er erfitt að henda reiður á hversu umfangsmikill þessi iðnaður er 

orðinn, en þó virðist vera auðveldara að átta sig á umfangi mansals í alþjóðlegum skilningi 

frekar en því sem á sér stað innanlands (Hodge og Lietz, 2007). 

 

4.1 Erfið barátta 

Það eru ýmsar ástæður fyrir því að baráttan gegn mansali hefur gengið jafn illa og raun ber 

vitni. Miklir fjármunir eru í húfi fyrir þá sem stunda mansal og athæfið er þar að auki mjög 

dulið. Einnig er talið að þær aðgerðir sem einstök ríki nota til að berjast gegn ólöglegum 

innflytjendum verði til þess að mansal fái ekki réttmæta athygli. Þá hafa aðgerðir gegn 

mansali einnig unnið gegn möguleikum fólks á því að flytjast á milli landa eða landsvæða í 

leit að vinnu eða menntun. Þetta á sérstaklega við um ungt fólk og konur (Jónína Einarsdóttir 

o.fl., 2010). Í skýrslu á vegum Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu er bent á að tölur um 

fórnarlömb mansals séu ekki fullnægjandi og það megi rekja til þekkingarleysis þegar kemur 

að vandamálinu. Þetta birtist bæði í stefnumótun og aðgerðum ríkja (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009). Opinberlega eru fá börn skráð sem fórnarlömb mansals, en það má að 

hluta til rekja til þess hversu berskjölduð þau eru gagnvart hinum stóra heimi og þeim 

einstaklingum og samtökum sem hafa það að markmiði að notfæra sér vanmátt barnanna 

(UNICEF, 2011). Fólk hefur misjafna skoðun á því hvað telst mansal og hvað ekki, eins og 

kemur t.d. fram í grein Jónínu o.fl. frá 2010, um mansal barna í Gínea-Bissá. Af þeim hópum 

sem voru skoðaðir í þeirri rannsókn voru flestir á því að það gæti aðeins talist mansal þegar 

börnin væru flutt yfir landamæri og þá án samþykkis foreldra barnanna sem áttu í hlut. Þegar 

börn og unglingar fóru hins vegar að heiman til að leita að vinnu að eigin frumkvæði var það 
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talið sýna jákvæða viðleitni af þeirra hálfu til að reyna að vera sjálfbjarga og kynnast því sem 

heimurinn hefur upp á að bjóða (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010). 

Þetta viðhorf er því töluvert annað en það sem birtist í skýrslu Evrópuráðsins frá árinu 

2009. Þar segir að mansal sé lítilsvirðing við reisn manneskjunnar sem á í hlut og feli oftar en 

ekki í sér ógn við sálarlíf viðkomandi, auk þess sem líkamlegt ofbeldi eigi sér oft stað. 

Skýrslan fjallar einnig um það hvernig hægt sé að bregðast við mansali, en yfirleitt eru það 

nokkur lönd eða landsvæði sem eiga í hlut þegar mansal á sér stað. Lykillinn að árangri gegn 

mansali er samstarf á milli þessara landa og landssvæða, þ.e. þess lands þar sem mansalið á 

sér rætur, landanna sem fórnarlömbin eru flutt í gegnum og landsins sem er áætlaður 

áfangastaður fórnarlambanna (COE, 2009). Í baráttunni gegn mansali er mikilvægt að ríki 

heimsins reyni eftir fremsta megni að aðstoða fórnarlömbin, í stað þess að einblína á að átta 

sig á því sakleysi og þeirri sektarkennd sem birtist oft hjá þeim fórnarlömbum sem hefur verið 

bjargað. 

Lagalegar afleiðingar mansals eru oft mjög flóknar og mikilvægar eftir því. Þar af 

leiðandi getur verið erfitt að ná fram játningu þeirra sem eiga í hlut vegna þess hversu erfitt er 

að sanna að samþykki fórnarlambsins hafi aldrei komið fram, þrátt fyrir að augljóslega hafi 

verið um mansal að ræða (Hodge og Lietz, 2007). Þótt mansal sé gríðarlega erfitt og 

umfangsmikið vandamál á heimsvísu hefur baráttan tekið á sig nýjar myndir og eru það einna 

helst frjáls félagasamtök sem eiga þátt í þeirri baráttu. Þau hafa tekið að sér að veita fræðslu 

og forvarnir, bæði innanlands og á alþjóðlegum vettvangi. Það er samhent átak margra 

samtaka og aðila, sem oft vinna í sjálfboðastarfi, sem hefur gert það að verkum að víða um 

heim er búið að setja upp hjálparmiðstöðvar fyrir fórnarlömb mansals, auk þess sem víða er 

unnið að því að breyta lögum sem snúa að mansali. 

Það hefur einkum verið talað um tvenns konar samtök sem berjast gegn mansali. Í 

fyrsta lagi samtök sem vinna beint með fórnarlömbunum og veita þeim þá þjónustu sem þau 

þarfnast og í öðru lagi þau samtök sem vinna í því að breyta og bæta lög varðandi mansal. Þau 

síðarnefndu eru þá í beinum tengslum við yfirvöld, starfa gjarnan sem nokkurs konar 

ráðgjafar og ýta undir að stefnumálum þeirra sé veitt athygli, með þann möguleika að þessum 

málum sem barist er fyrir sé hrint í framkvæmd (Perkins, 2005). 

Til að baráttan gegn mansali skili árangri þarf að verða mikil vakning meðal 

almennings. Eins og áður hefur verið minnst á var mansal og vændi á Íslandi tengt við 

nektardansstaði sem voru þónokkrir á sínum tíma á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Það var 

ekki fyrr en almenningur fór að skipta sér af – með því að benda á að eitthvað ólöglegt ætti sér 

stað inni á þessum stöðum – að tekið var á vandamálinu, þ.e. að vandamálið var viðurkennt 
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og svo var farið að vinna að því að leysa það. Perkins bendir einnig á það í grein sinni að 

samfélagsvitund sé lykilþátturinn í baráttunni gegn mansali, þar sem fórnarlömbin séu oftar 

en ekki einangruð frá samfélaginu og því sé mikilvægt að almenningur hafi augun opin og 

tilkynni til viðeigandi stofnunar ef eitthvað misjafnt á sér stað (Perkins, 2005). 
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5. Fórnarlömbin 

Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að fólk lendir í vændi, en ekki er ólíklegt að fólk hafi 

lent í kynferðisofbeldi á einhverjum tímapunkti. Sum fórnarlamba mansals lenda í algerum 

vítahring um leið og ferlið hefst. Þegar manneskja er flutt á milli staða er ferðakostnaður oft 

eitthvað sem hún þarf að leggja út fyrir sjálf, eða þá að manseljandinn greiðir fyrir ferðina og 

innheimtir kostnaðinn seinna. Sama fórnarlambið getur átt í hættu að vera selt í nokkur skipti 

og þar af leiðandi bætist sífellt ofan á ferðakostnaðinn og skuld viðkomandi eykst í samræmi 

við það. Þegar komið er á nýjan áfangastað er einstaklingurinn oft algjörlega réttindalaus og 

utan félagslegs kerfis og þarf að takast á við nýjar og erfiðar aðstæður án nokkurrar aðstoðar 

frá einhverjum sem hann þekkir. Nýtt tungumál og ný menning er eitthvað sem viðkomandi 

þarf að glíma við og hefur þá í rauninni aðeins manseljandann til að treysta á. Þessir 

áhrifaþættir og fleiri gera það að verkum að völd manseljandans yfir einstaklingnum aukast 

sífellt (Hodge og Lietz, 2007). Skuldirnar sem um ræðir eru misjafnlega háar og tekur 

mislangan tíma fyrir fórnarlömbin að borga þær til baka, en til eru dæmi þess að eintaklingur 

hafi þurft að taka þátt í yfir þúsund athöfnum tengdum kynlífi til að losna undan skuld sinni 

(Beyrer, 2001). 

Fórnarlömb mansals koma úr ólíkum aðstæðum og ef svo vill til að þau sleppi úr 

prísundinni þarf að huga að mörgu þegar þeim er komið aftur til síns heima. Fórnarlömbin 

koma oftar en ekki úr mjög ótraustum aðstæðum sem geta ekki talist mjög lífvænlegar og þarf 

því að fara varlega þegar unnið er í því að koma fólki aftur inn í það kerfi sem það kom úr. 

Ein ástæðan fyrir því að fólk hefur upphaflega lent í því að vera selt mansali er sú að það er að 

reyna að losna undan skuldum eða öðrum neikvæðum lífsskilyrðum. Því er heldur ekki 

spennandi fyrir þá einstaklinga að snúa aftur, til þess eins að lenda í vandamálum vegna 

aðstæðna sem það bjó við áður en mansalið átti sér stað. Til að fólk geti snúið til síns heima 

þarf að ríkja gott samstarf á milli þeirra landa sem koma að málum fórnarlambanna, þ.e. 

landsins sem fórnarlambið kemur frá, landanna sem fórnarlambið hefur farið í gegnum og 

landsins sem var áætlaður síðasti viðkomustaður þess (Koser, 2005). Þetta samstarf getur 

meðal annars snúið að því að veita fórnarlömbum viðeigandi aðstoð, bæði andlega og 

líkamlega eftir þörfum, auk þess að liðka fyrir flutningi fórnarlambanna á milli landa og til 

síns heima. Afla þarf tilskilinna leyfa og reynir því oft á stjórnvöld og sendiráð viðkomandi 

ríkja. Sum af þessum ríkjum leyfa endurkomu til heimalandsins án þess að einstaklingurinn 

þurfi að fara í gegnum ferli og það sama á við um þau lönd sem fórnarlambið hefur ferðast um 

eða verið flutt í gegnum. 
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Frá byrjun síðasta áratugar síðustu aldar hefur orðið mikil aukning í gerð tvíhliða 

samninga á milli ríkja sem snúast um að leyfa fólki að fara svo til óhindrað á milli landa og 

samkvæmt skýrslu frá Efnahags- og félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna (UNDESA) frá 

árinu 2004 höfðu á þeim tíma verið gerðir 173 slíkir samningar árið 2000. Þessir samningar 

eru eins misjafnir og þeir eru margir, en helsta misfellan snýr að viðeigandi endurkomu 

fórnarlamba mansals til heimalanda sinna. Hins vegar hafa samningarnir verið nokkuð 

samhljóða í því sem snýr að því að aðstoða fólk við formlega og tæknilega þætti og 

endurhæfingu, auk ýmiss konar framlaga sem tengjast uppbyggingu á nýju lífi fyrir 

einstaklinginn. Þeir samningar sem um ræðir eru á milli allra ríkja Vestur-Evrópu, Mið- og 

Austur-Evrópu. Auk þess eru í gildi samningar á milli Evrópuríkja – og í sumum tilfellum 

allra ríkja Evrópusambandsins – við ríki um allan heim (Koser, 2005). Hins vegar er alltaf sá 

möguleiki fyrir hendi að fórnarlömbin lendi sjálf í vandræðum og komist í kast við lögin, 

meðal annars vegna falsaðra eða ólöglegra skilríkja, og eru þau stundum dæmd eða gerð 

brottræk, án þess að staða þeirra sem fórnarlamba mansals komi nokkurn tímann í ljós 

(Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Áhættan sem fylgir því að stunda mansal er tiltölulega lítil, en það grundvallast af því 

að vændi er víða löglegt og umburðarlyndi gagnvart því oft á tíðum ótrúlega mikið. Það 

verður aftur til þess að erftt er að sýna fram á að ólöglegt athæfi hafi átt sér stað og í þeim 

tilvikum sem dómar hafa fallið er refsingin oft væg. Af þessum sökum telja fórnarlömbin að 

þau séu berskjölduð gagnvart gerendunum og telja sig eiga á hættu að lenda í 

hefndaraðgerðum ef þau reyna að sleppa undan „eigendum“ sínum, en það er algengt að þeir 

beiti ofbeldi og annars konar harðræði í aðgerðum sínum (Hodge og Lietz, 2007). Eins og 

áður segir þarf að huga að mörgu þegar unnið er í málum einstaklinga sem hafa lent í mansali 

– ekki síst þeirra sem hafa verið seldir í vændi eða hafa þurft að þola annars konar ofbeldi, 

andlegt eða líkamlegt. Þær aðgerðir sem farið er í við úrvinnslu þessara mála þurfa að ná yfir 

þá efnahags-, félags- og menningarlegu þætti sem við eiga hverju sinni, en þeir aðilar sem 

vinna í slíkum málum eru líklegir til að hafa einhver tengsl við þá glæpamenn- eða samtök 

sem um ræðir. Oft er litið framhjá þeirri lífsreynslu sem fórnarlömbin hafa lent í, sem má 

rekja til þess að þau koma gjarnan úr aðstæðum sem eru í líkingu við reynslu þeirra. Það er 

líklegt að þau hafi komið úr þvingandi aðstæðum þar sem fjölskyldur þeirra hafi misnotað þau 

sem vinnuafl og félagslega sjálfstæða einstaklinga (Long, 2004). Jackson (2004) benti á 

hugtakið habitus sem Bourdieu fjallaði um og að innan þess væri talað um takmörk. Út frá 

fyrirbærafræðilegu sjónarhorni er þar átt við takmörkin fyrir því sem einstaklingur getur 

meðtekið án þess að missa sjónar á því sem hann er í raun og veru. Segja má að takmörkin séu 



28 

nokkurs konar hindrun fyrir þeim sársaukamörkum sem einstaklingurinn setur sér. Takmörkin 

birtast á ýmsan hátt og eru ákvörðuð af mörgum utanaðkomandi þáttum sem byggjast á þeim 

aðstæðum sem ríkja hverju sinni. Þó er alltaf til staðar hættan á að skilja ekki á milli þeirra 

aðstæðna þar sem einstaklingi finnst hann vera frekar sjálfsöruggur og með stjórn á hlutunum 

og þeirra aðstæðna þar sem hann upplifir sig fáfróðan og á röngum stað. Það er því ekki 

eingöngu óttinn við að brjóta ókunn lög eða slasast sem fær fólk til að halda sig innan þessara 

hindrana, heldur einnig hættan á því að tapa verufræðilegu öryggi sínu og fótfestu og að vera 

ekki tilbúinn að takast á við nýjar aðstæður (Jackson, 2008). Það er kannski erfitt að heimfæra 

þetta á fórnarlömb mansals sem lenda í kynlífsþrælkun, þar sem aðstæður þeirra eru oft 

ömurlegar. Það er einnig munur á því að finnast maður vera útskúfaður eða utangátta og að 

vera það í raun og veru. Ef einstaklingur lendir í nýjum og ókunnugum aðstæðum finnst 

viðkomandi hann vera litinn hornauga og hefur þá tilfinningu að hann sé óvelkominn. Sú er 

þó ekki alltaf raunin (Jackson, 2008). 

 

5.1 Úrræði fyrir fórnarlömb 

Það á að vera hlutverk yfirvalda í hverju landi fyrir sig að vinna að úrlausnum fyrir 

fórnarlömb mansals. Áfallið sem fylgir því að lenda í mansali er oft gríðarlegt, ekki síst þegar 

um er að ræða fólk sem hefur verið selt til að vinna í kynlífs- eða klámiðnaði, og er mjög 

líklegt að sú reynsla hafi varanleg áhrif á manneskjuna (Perkins, 2005). Hins vegar hefur 

starfsfólk þeirra frjálsu félagasamtaka og stofnana sem eiga í hlut þurft að vinna utan við 

gildandi reglur sem þarf að fara eftir til að geta veitt fórnarlömbunum þá þjónustu sem þau 

þurfa á að halda (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Sú þjónusta felst meðal annars í viðtölum 

við ráðgjafa, sálfræðinga og félagsráðgjöf, auk þeirrar aðstoðar sem þarf að veita þegar 

viðkomandi hefur lent í líkamlegu ofbeldi. Þegar um kynlífstengt mansal er að ræða þarf 

einnig að kanna hvort viðkomandi hafi smitast af eyðni eða öðrum kynsjúkdómum (Perkins, 

2005). 

Misjafnar leiðir eru farnar til að vernda fórnarlömb mansals. Í Bandaríkjunum eru til 

dæmis veitt sérstök landvistarleyfi til að vernda fórnarlömbin. Þau gera þeim kleift að vera 

eftir í Bandaríkjunum til að aðstoða yfirvöld við rannsóknir á mansalsmálum og það gefur 

síðan möguleika á varanlegu landvistarleyfi að þremur árum liðnum. Á Indlandi horfir dæmið 

hins vegar öðruvísi við, en þar dreifir starfsfólk félagsþjónustunnar smokkum til þeirra sem 

selja vændi. Í staðinn lítur starfsfólkið framhjá því að það eru börn sem eru seld í vændi og 
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hefur samþykkt að upplýsa vændiskonur ekki um þá þjónustu sem er í boði til þess að losna úr 

vændinu (Hodge og Lietz, 2007). 

Mansal er alvarlegur glæpur sem hefur mikil áhrif á manneskjuna sem lendir í því, 

bæði andleg og líkamleg. Þetta á ekki síst við um fólk – oftast konur og börn – sem eru seld til 

þess að vinna í kynlífs- og klámiðnaðinum víða um heim. Ef fórnarlömbin sleppa úr 

mansalsaðstæðum er oft erfitt fyrir þau að gera grein fyrir því sem þau hafa þurft að ganga í 

gegnum. Starfsfólk í félagsþjónustu og á sjúkrahúsum þarf að gera sér grein fyrir því sem er í 

gangi og það getur oft verið erfitt að byggja upp nauðsynlegt traust til að glíma við slík mál, 

sem aftur verður til þess að fórnarlömbin eiga erfitt með að tjá sig um það sem þau hafa 

upplifað. Fórnarlömb mansals og ofbeldis sjá oft enga aðra lausn en að snúa aftur í 

upprunalegar aðstæður sínar, en það er hlutverk þeirra stofnana sem um ræðir hverju sinni og 

starfsfólks þeirra að gera fólki grein fyrir því að það eru fleiri leiðir í boði (Hodge og Lietz, 

2007). Það tekur fólk misjafnlega langan tíma að vinna úr áföllum sínum, en á meðan ferlinu 

stendur er mikilvægt að þarfir fórnarlambsins séu virtar og að það fái þá lagalegu aðstoð sem 

nauðsynleg er (Perkins, 2005). Á Íslandi hafa Stígamót boðið þolendum kynferðisofbeldis 

aðstoð við að takast á við afleiðingarnar, en starfsfólk Stígamóta eru allt konur sem hafa orðið 

fyrir kynferðisofbeldi. Ráðgjöfin er því byggð á þeirra eigin reynslu og í því liggur einnig 

helsta áherslan (Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir, 2009). 

 

5.2 Afleiðingar 

Afleiðingarnar af vændi og öðru kynferðisofbeldi geta verið margþættar. Fræðslu- og 

þjónustumiðstöð fyrir fólk í vændi í Kaupmannahöfn hefur gefið út bók sem fjallar m.a. um 

þann ólíka skaða sem fólk verður fyrir eftir kynferðisofbeldi og samkvæmt þeim eru 

afleiðingarnar af vændi flokkaðar á þrjá mismunandi vegu: Sálrænan, félagslegan og 

líkamlegan skaða (Björg G. Gísladóttir, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að í samanburði við 

aðrar konur eru meiri líkur á að fórnarlömb kynferðisofbeldis eigi við líkamleg vandamál að 

stríða, svo sem sýkingar, astma, ofnæmi, óeðlilegar blæðingar í þvagi og sykursýki (Ólína 

Guðbjörg Viðarsdóttir, 2009).  

Eins og áður hefur komið fram eru töluverðar líkur á því að fólk sem selur aðgang að 

líkama sínum hafi einhvern tímann á lífsleiðinni lent í kynferðislegu ofbeldi. Stelpum og 

konum sem lenda í slíku ofbeldi er hætt við því að halda því fyrir sjálfar sig og segja engum 

frá reynslunni vegna þess að þeim finnst ábyrgðin liggja að einhverju leyti hjá sér. Samkvæmt 
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ársskýrslu Stígamóta frá árinu 2010 kærðu 85% þolenda kynferðisofbeldis ekki verknaðinn 

vegna þess að þeir fundu fyrir svo mikilli skömm. Þetta má að öllum líkindum rekja til þeirra 

viðhorfa sem eru ríkjandi í samfélaginu, auk þess sem dómskerfið á Íslandi hefur oft þótt taka 

of vægt á nauðgunum og öðru kynferðisofbeldi, sérstaklega í samanburði við annars konar 

ofbeldismál (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2010). 
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6. Samfélagsvitund 

Mansal er orðið stórt vandamál á heimsvísu og það þarf mikið að gerast til að það stækki ekki 

enn frekar. Hodge og Lietz fjalla um að til þess að glíma við mansal og kynlífsþrælkun þurfi 

sú félagslega þjónusta sem er í boði að koma inn á marga þætti. Þannig þurfi þjónustan að 

vera hluti af því kerfi sem er starfandi innan hvers ríkis, ásamt því að geta náð að virka í 

alþjóðlegu samhengi og samstarf þurfi að vera gott á milli þeirra ríkja sem eiga í hlut. 

Meðlimir samfélagsins þurfa einnig að vera meðvitaðir um það sem er í gangi og gera sér 

grein fyrir því þegar mansal á sér stað. Í samstarfi við ýmiss konar samtök og stofnanir getur 

félagsþjónustan lagt sífellt meira af mörkum þegar kemur að því að vinna gegn mansali. Með 

því að leiðbeina fólki hvernig það getur gert sér grein fyrir því að mansal sé í gangi, auk þess 

að fræða fólk og kenna því hvernig best sé að bregðast við, er sífellt verið að auka 

samfélagsvitundina og það er kannski mikilvægasti þátturinn í þessu öllu saman. Þá hefur 

aukin fræðsla fyrir lögreglumenn og aðrar hjálparstofnanir breytt hugarfarinu, en sem dæmi 

má nefna að núorðið er litið á heimilisofbeldi sem mun stærri glæp en áður var gert; það er 

ekki lengur aðeins fjölskyldumál. Þessi fræðsla á einnig að verða til þess að fólk, bæði fagfólk 

og almenningur, grípi til aðgerða í stað þess að líta undan þegar ólöglegt athæfi á sér stað 

(Hodge og Lietz, 2007). Long (2004) bendir á að vegna þess hversu hnattvæddur heimurinn 

hefur orðið á síðustu árum og áratugum eigi mansal það til að teygja anga sína á fjölmarga 

staði. Þrátt fyrir það eru reynslusögur þeirra sem lenda í því að miklu leyti ósýnilegar, en það 

má rekja til þess að stundum er frekar einblínt á að fólk hafi verið selt sem kynlífsþrælar í stað 

þess að byggja umfjöllunina á reynslu fórnarlambanna og þeirri blekkingu sem þau hafa þurft 

að ganga í gegnum. Þessar aðferðir eru oft hluti af stærri, pólitískum atburðum og notaðar til 

að réttlæta pólitíska, félags- og siðferðilega stjórnunarhætti (Long, 2004). 

 

6.1 Þáttur fjölmiðla 

Eins og áður segir er mansal, eins og það birtist á okkar tímum, gríðarlega stór og mikill 

iðnaður. Þegar glæpur á sér stað, sama um hvaða tegund glæps er að ræða, er alltaf einhver 

sem er fórnarlamb. Fjölmiðlar gegna samfélagslegu hlutverki sem felst fyrst og fremst í því að 

upplýsa almenning um það sem gerist í samfélaginu dag frá degi, en ljóst er að ábyrgð 

fjölmiðla mætti vera meiri, ekki síst þegar snýr að því að fjalla um ýmiss konar glæpi og 

glæpastarfsemi. 
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Vændi hefur ekki alltaf verið í brennidepli í íslenskum fjölmiðlum, þrátt fyrir háværar 

sögusagnir um að vændi hafi þrifist á þeim fjölmörgu nektardansstöðum sem voru starfræktir 

í Reykjavík og víðar á tíunda áratug síðustu aldar og fyrsta áratug þessarar aldar. Margar 

konur sem hafa unnið fyrir sér á slíkum nektardansstöðum koma erlendis frá. Þessar konur 

vinna fyrir sér sem fatafellur og vændiskonur, en stóran hluta launa sinna senda þær úr landi. 

Að auki er þessi starfsemi, þ.e. vændið og nektardansinn, oftar en ekki tengd við 

fíkniefnaheiminn (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Á síðustu árum hefur fréttaflutningur af vændi á Íslandi aukist til muna. Það hefur haft 

í för með sér stofnun ýmissa samtaka sem berjast fyrir réttindum kvenna og barna sem hafa 

lent í vændi. Sem dæmi um slík samtök má nefna neðanjarðarsamtök sem kalla sig Stóra 

systir. Samtökin voru stofnuð á haustmánuðum ársins 2011 og eins og kemur fram á 

heimasíðu eru þau „neðanjarðarhreyfing íslenskra kvenna sem lætur sig varða kaup á konum 

og körlum í vændisiðnaði.“ Þá er einnig fjallað um löggjöfina á Íslandi og segir að „[u]m 

allan heim [hafi] metnaðarfull og framsækin löggjöf um klám og vændi á Íslandi vakið athygli 

og átt þátt í sérlega jákvæðri landkynningu.“ Samtökin eru þó ekki ánægð með þann veruleika 

sem ríkir á Íslandi, því þótt löggjöfin sé til fyrirmyndar telja þau að veruleikinn sé allt annar 

og ekki í samræmi við þá löggjöf sem lagt er upp með. „Vændi grasserar á Íslandi og er 

auglýst grimmt með þegjandi samþykki stjórnvalda, lögreglu og almennings“ segir ennfremur 

á heimasíðu samtakanna. 

Vændiskaup á Íslandi fara fram í skjóli nafnleyndar í gegnum internetið og hafa 

samtökin lagt upp með þá nálgun að einstaklingar sem kaupa sér vændi óttist mest að upp um 

þá komist. Í aðgerðum sínum hafa meðlimir samtakanna búið til falska notendareikninga á 

samskipta- og stefnumótasíðum á borð við einkamal.is og nota þannig sömu aðferðir og 

viðgangast í raunverulegum vændiskaupum. Þetta hefur verið gert til að fletta ofan af 

kaupendum vændis, en að auki hafa samtökin boðið konum í vændi aðstoð í gegnum sömu 

vefsíðu (http://storasystir.wordpress.com). 

Þá hefur Sölvi Tryggvason, fjölmiðlamaður, verið að vinna að sjónvarpsþætti þar sem 

hann flettir ofan af vændiskaupendum. Hann notast við svipaðar aðferðir og Stóra systir, þ.e. 

setur inn auglýsingar á stefnumótasíður og samkvæmt grein sem birtist á pressan.is þann 11. 

apríl síðastliðinn er allt morandi í vændi á Íslandi og einstaklega auðvelt að verða sér út um 

vændiskonur (http://www.pressan.is/pressupennar/SolviTryggvason, 11. apríl 2012). Á sömu 

síðu má svo finna myndbandsupptöku af því þegar ung stúlka hitti væntanlegan viðskiptavin 

sinn á Austurvelli, en hún var þar á fölskum forsendum, vann fyrir Sölva og þóttist vera 

vændiskona. Sá viðskiptavinur var tilbúinn að borga 10-15 þúsund krónur fyrir klukkustund 

http://storasystir.wordpress.com/about/
http://www.pressan.is/pressupennar/SolviTryggvason
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með vændiskonunni, en á síðunni kemur fram að menn voru tilbúnir að borga frá tíu þúsund 

krónum og allt upp í hundrað þúsund krónur fyrir klukkustund af kynlífi 

(http://www.pressan.is/pressupennar/SolviTryggvason, 22. apríl 2012). 

Nýlegt dæmi sýnir að viðhorfinu gagnvart vændi og vændiskaupendum sé enn 

ábótavant, ekki síst hjá fjölmiðlum. Í frétt sem birtist á visir.is þann 10. febrúar er sagt frá því 

að karlmaður hafi verið dæmdur í 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa í tvígang 

keypt sér aðgang að líkama 14 ára drengs. Enn fremur segir í fréttinni að maðurinn hafi leitast 

eftir samskipum við aðra karlmenn í gegnum netsíður, en þegar upp komst um manninn hafi 

það haft mikil áhrif á hann og fjölskyldu hans og að hann hafi í kjölfarið misst vinnuna. 

Játning mannsins fyrir dómi og afleiðingarnar sem hlutust af þessum viðskiptum réttlættu lítið 

vægi dómsins (visir.is, 10.febrúar 2012). Í frétt sem birtist þann 13. febrúar á sömu síðu er 

sagt frá því að tveir aðrir karlmenn séu grunaðir um að hafa keypt aðgang að sama dreng og 

annar hafi borgað með peningum en hinn með fíkniefnum. Þar kemur einnig fram að móðir 

drengsins telur dóminn yfir manninum of vægan og sé ósátt við að maðurinn sem var dæmdur 

sé gerður að fórnarlambi í máli sem þessu (visir.is, 13. febrúar 2012). 

Fjölmiðlar vilja að sjálfsögðu selja sem flest eintök af blöðum sínum og fá sem flestar 

heimsóknir inn á heimasíður sínar. Til að ná þessu takmarki sínu – til þess að fá sem flestar 

flettingar – beita þeir misjöfnum leiðum, en besta leiðin til að auka fylgið og flettingarnar er 

að skrifa grípandi fyrirsögn. Hins vegar ganga sumir þessara fjölmiðlka stundum svo langt að 

það nær engri átt og hreinlega blekkja lesendur sína með villandi fyrirsögnum til að fara inn á 

fréttir sínar og ná þannig í fleiri flettingar. Long (2004) heldur því fram að fjölmiðlar geri út á 

kynverund og hagnýtingu fólks með það að leiðarljósi að ögra leyndum þörfum almennings til 

að sjá eitthvað sem er bannað eða á mörkum þess að vera innan siðferðilegra marka. Þegar 

fjallað er um mansals- og vændismál í fjölmiðlum gleymist oft það sem skiptir mestu máli, 

þ.e. fórnarlambið sjálft, en þær aðferðir sem eru notaðar valda því að hin raunverulega reynsla 

er áhorfandanum eða lesendanum fjarlæg og hefur minna vægi en innihaldið sjálft. Þessi 

upplifun verður aftur til þess að konunum sjálfum – fórnarlömbununm – finnst þær vera 

hlutgerðar, en ekki hluti af eigin reynslu (Long, 2004). 

 

 

 

http://www.pressan.is/pressupennar/SolviTryggvason
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7. Sumir ekki blekktir 

Þótt mansal sé orðið að gríðarlega stóru vandamáli og vændi sé stundað víða og líklega í 

öllum löndum heimsins í einhverju formi eru ekki allir sammála um að fólk leiðist út í vændi 

af illri nauðsyn. Það er staðreynd að vændi og annars konar vinna í kynlífstengdum iðnaði, 

svo sem klámi og á nektardansstöðum, getur verið mjög vel borguð. Konur frá Mið- og 

Austur-Evrópu geta þar af leiðandi gert ráð fyrir því að fá meira borgað fyrir slík störf á 

Vesturlöndum en fyrir hefðbundin störf á borð við ráðuneytis- og kennslustörf, hjúkrun 

o.s.frv. (Long, 2004). Eins og hefur komið fram snúast óreglulegir fólksflutningar ekki alltaf 

um mansal, heldur nær það einnig til þess þegar fólk leitast eftir því að komast til annarra 

landa eða landsvæða með ólöglegum hætti. Þetta fólk er í leit að betra lífi en hefur samt sem 

áður oft ekki hugmynd um hvað tekur við og veit jafnvel ekki hvar í heiminum það endar. Að 

fara á milli staða með þessum hætti kostar mikla peninga og getur reynst hættulegt, 

sértsaklega fyrir kvenfólk. Long (2004) fjallar um að á meðan karlmenn hafi oft pening á milli 

handanna og geti greitt fyrir örugga ferð þá eigi kvenfólk sífellt á hættu að gerðar séu kröfur 

um að þær taki þátt í kynlífi sem hluta af greiðslunni, en í ljósi þess að þær eru oft með 

takmarkaða tungumála- og greiðslugetu er líklegt að þær þurfi að láta undan þeim kröfum á 

einhverjum tímapunkti (Long, 2004). 

 

7.1 Önnur sýn 

Ekki líta allir sömu augum á þann veruleika sem er rannsakaður í þessari ritgerð. Laura M. 

Agustín (2005) vill meina að með kynlífsiðnaðinum og mansali með kynlífsþrælkun í huga sé 

ekki verið að brjóta á mannréttindum. Þá skoðun byggir hún á því að upplýsingar sem stuðst 

er við séu óáreiðanlegar, þar sem grundvallarskilgreiningar séu oft á reiki. Þar að auki sé ekki 

hægt að rannsaka þennan iðnað að fullu vegna þess að hann einkennist af leynilegu athæfi 

sem ekki sé hægt að kalla fram á yfirborðið og enn fremur séu þetta brennimerkta athæfi víða 

orðið hluti af daglegu lífi fólks (Agustín, 2005). Fólk sem hefur að atvinnu að selja kynlíf er 

einnig oft útilokað frá rannsóknum sem snúa að fólksflutningum, félagsþjónustu og 

óformlegum hagkerfum. Þess í stað er eingöngu litið á þá einstaklinga í samhengi við vændi, 

en það hugtak snýr nánast eingöngu að viðskiptum og samskiptum einstaklinga og þeirra 

persónulega hvata (Sanchez, 2003). Agustín heldur því fram að staðalímyndir séu oft 

rannsóknarefni fræðimanna og það verði til þess, í samhengi við efni þessarar ritgerðar, að 
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götuvændi verður helsta viðfangsefni þeirra. Að hennar mati er ekki vel séð að rannsaka 

vændi sem hluta af mannlegri hegðun og vill hún meina að það hafi dregið kjarkinn úr fólki 

sem er að fást við viðfangsefnið á annað borð (Agustín, 2005). 
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Niðurstöður 

Pierre Bourdieu einblíndi á það hvernig menningin breytist innan hverrar staðsetningar og 

raunverulegar aðstæður lífsins líta út fyrir að vera eðlilegar, en ekki á það hvernig 

mismunandi habitus hefur misjafnar hæfniskröfur til að ná árangri (Ortner 2006). Þetta segir 

okkur að það skiptir máli hvar maður er staddur í heiminum til þess að skilja hvernig 

samfélagið er byggt upp. Heimurinn er sífellt að breytast og er það að mestu leiti hægt að 

rekja til þess hvernig mannkynið hefur þróað með sér siði og venjur og reynt að lifa í 

samræmi við umhvefi sitt og náttúru. Menningarleg afstæðishyggja er hugtak sem er 

mikilvægt að tileinka sér þegar heimurinn er skoðaður og rannsakaður, því það getur verið 

misjafnt hvaða skilningur er lagður á sömu hlutina í ólíkum samfélögum – það sem er talið 

eðlilegt á litla Íslandi gæti til dæmis talist út í hött í Tælandi. Þá er sama hvort um er að ræða 

lítilvæga hluti eins og matarvenjur, klæðaburð og tónlistarhefðir, eða stærri hluti eins og 

uppbygginu borga og bæja og hvernig fólk býr til sín eigin samfélög á nýjum stöðum, eins og 

til dæmis Kínverjar í New York og Pólverjar á Íslandi.  

 Þegar stærstu hugtök þessarar ritgerðar – mansal og vændi – eru rannsökuð, þarf 

vissulega að tileinka sér áðurnefnda afstæðishyggju og grundvallast það fyrst og fremst á því 

að það er ekki hægt að stimpla alla þá einstaklinga sem lenda í mansali sem fórnarlömb. 

Sumir þessara einstaklinga kjósa sjálfir að láta flytja sig á nýja staði með alls kyns væntingar 

og drauma um betra líf. Það verður þó ekki alltaf raunin, því hættan á því að lenda í einhverju 

misjöfnu er alltaf til staðar og eru örlög margra þar af leiðandi í höndum bláókunnugra 

einstaklinga sem hafa það eitt að markmiði að hagnast á því að selja fólk. Flest fórnarlömb 

mansals eru konur og börn sem eru seld til kynlífsþrælkunar, hvort sem það er í vændi, 

fylgdarþjónustu eða til þátttöku í framleiðslu klámmynda. Vændi er sennilega elsta starfsgrein 

heimsins, þótt að víðast hvar sé hún ekki samþykkt sem slík. Almennt er vændi talið vera leið 

fyrir fólk sem getur ekki framfleytt sér á neinn annan hátt og heyrir maður reglulega um konur 

og stúlkur sem selja aðgang að líkama sínum til þess að fjármagna skólagöngu sína. Þetta 

sýnir öðru fremur þá neyð sem á það til að herja á fólk, sem sér sig knúið til að gera hvað sem 

er til að lifa af. Hins vegar er sums staðar verið að berjast fyrir réttindum vændiskvenna, en 

það bendir til þess að ekki allir líta á vændi sem neyðarúrræði til að framfleyta sér og sínum. 

 Ísland er hluti af alþjóðasamfélaginu og eftir að verið einangrað svo lengi eins og raun 

ber vitni þá er nokkuð ljóst að siðir og hefðir vestrænna stórvelda hafa verið að ryðja sér til 

rúms á síðustu áratugum. Þrátt fyrir að vera fámennt þá er Ísland engin undantekning þegar 

kemur að vændi og eins og sést framar í ritgerðinni er tiltölulega auðvelt að verða sér út um 



37 

vændiskonur. Það er hins vegar annað og stærra rannsóknarefni að kanna hvað hefur orðið til 

þess að konur og stúlkur vinna fyrir sér með vændi – hvort það sé af illri nauðsyn eða hvort 

þær sjá þetta sem góða og gilda leið til að komast af. 
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