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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna upplifun kvenna sem lent hafa í mansali, 

hér í formi vændis og hvaða afleiðingar það hefði á líkamlega, sálræna og félagslega 

líðan þeirra. En samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna, sem gerð var árið 2000, 

telst mansal vera misnotkun annarra til vændis eða annarrar tegundar kynferðislegrar 

misnotkunar, nauðungar og þrælkunarvinnu ásamt brottnámi líffæra.  

Við heimildaleit fann rannsakandi enga rannsókn gerða af hjúkrunarfræðingum um 

mansal og fáar gerðar af öðrum heilbrigðisstéttum. Rannsakandi fann þó fjöldann allan af 

greinum, skýrslum og rannsóknum aðallega út frá pólitísku og lagalegu sjónarmiði og 

hvernig koma skuli í veg fyrir mansal.  

Notaður var Vancouver skólinn í fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Við þessa 

rannsóknaraðferð er notuð eigindleg nálgun. Í þessu tilfelli var um tilfellarannsókn að 

ræða, þar sem aðeins einn viðmælandi fékkst í rannsóknina, kona sem lent hafði í 

mansali. Viðtalið var síðan vélritað upp orðrétt og skoðað gaumgæfilega. Við úrvinnslu 

gagna var sett fram greiningarlíkan, þar sem yfirþemað voru orð meðrannsakanda “Ég 

þarfnast framtíðar”, sem er jafnframt titill rannsóknarinnar. Undir yfirþemað voru greind 

þrjú meginþemu: Fyrir mansal, í mansali og eftir mansal – á leið úr vændi. Meginþemun 

voru síðan greind niður í alls ellefu undirþemu. 

Mjög víða samræmdust niðurstöður rannsóknarinnar, því fræðilega efni sem 

rannsakandi hafði kynnt sér. Heildarniðurstöður rannsakanda voru þær að, konur sem lent 

höfðu í mansali í formi vændis væru mjög illa staddar líkamlega, sálrænt og félagslega og 

þurfi langtímameðferð og endurhæfingu, útfrá heildrænu sjónarmiði. 
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Abstract 

The purpose of this research was to investigate the experiences of women who have 

been involved in human trafficking for prostitution, and to ascertain the physical, 

psychological and social effects on their well-being. In a publication from the year 2000, 

the United Nations defines human trafficking as “… at a minimum, the exploitation of 

the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, 

slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”  

The researcher found no documented research concerning human trafficking carried 

out by nursing specialists and very little by other healthcare professionals. However, the 

researcher did find a wide range of articles, reports and research regarding this matter 

from a political or legal standpoint and how to prevent human trafficking.  

The research was conducted according to the methods of Vancouver School of Doing 

Phenomenology, which uses a qualitative approach. In this instance, a case-study was 

used where a single subject took part in the research, a woman who had become involved 

in human trafficking. Her interview was later typed verbatim and examined in detail. An 

analytical model was derived from the processed data in which the subject’s words “I 

need a future” became the main theme, and indeed the title of this thesis. The research 

was divided into three sections: Before Human Trafficking, During Human Trafficking 

and After Human Trafficking – the Way Out of Prostitution. These three sections were 

then further divided into 11 subsections.  

The results of this research are in accord with available specialist research. The 

conclusion of the research was that the women who become victims of human trafficking 

for prostitution were in very poor physical, psychological and social condition and that 
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they were, from a holistic point of view, in need of long-term treatment and 

rehabilitation. 
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Kafli 1 – Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um viðfangsefni rannsóknarinnar þ.e. bakgrunn og 

greiningu, tilgang rannsóknarinnar, greint verður frá rannsóknarspurningu hennar 

ásamt rökstuðningi fyrir vali rannsóknaraðferðar og skilgreind verða lykilhugtök. Lýsir 

rannsakandi síðan  stuttlega gildismati sínu. Gefnar verða forsendur og takmarkanir 

rannsóknarinnar.  

 

Bakgrunnur  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er mansal. Það er ekki langt síðan þetta orð  fór að 

heyrast á Íslandi í þeirri merkingu sem hér verður rætt um. Þetta er í raun annað orð yfir 

þrælasölu, og á ensku er talað um “human trafficking” eða “trafficking”.  

Alþjóðasamfélagið er æ meira að gera sér grein fyrir þessu vandamáli og finna út aðferðir 

til lausnar. Mikilvægasta skrefið í þessum efnum varð árið 2000, en þá var gerður viðauki 

við sáttmála Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi. Þessi 

viðauki, sem oft er kallaður “Palermo samningurinn” er grundvöllur þess hvernig 

stjórnvöld eiga að koma að mansali og fórnarlömbum mansals, þessi viðauki er að öðru 

leiti nefndur “Protocol to prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especialy 

Women and Children , Supplementing the United Nations convention against 

Transnational Organized Crime” (Sameinuðu þjóðirnar, 2000). Íslensk stjórnvöld 

undirrituðu þennan samning ásamt fjölda annarra þjóða ( Dóms- og 

Kirkjumálaráðuneytið, 2003). 

 Fórnarlömb mansals eru  aðallega konur og börn fátækra landa t.d. 

Eystrasaltslandanna og Suðaustur- Evrópu, þar sem litla eða enga vinnu er að fá og fólk 
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býr þar af leiðandi við afar bág kjör og er oft tælt með gylliboðum um góða og 

vellaunaða vinnu í Vestur-Evrópu, einnig er algengt að fólki sé hreinlega rænt 

(Limanowska, 2003). Eins og sést hér er eingöngu verið að tala um Evrópu en, þetta er 

alþjóðlegt vandamál og gerist alls staðar í heiminum (Raymond o.fl. 2002). En þegar upp 

er staðið er fólkið selt og neytt í hvers kyns klám- og vændisiðnað og getur ekki spornað 

við því, sér í lagi vegna ofbeldis og hótana sem notað er gegn því. Einnig er töluvert um  

það að fólk sé neytt í hvers konar þrælavinnu við aðstæður sem eru mönnum varla 

bjóðandi með lítil eða jafnvel engin laun (Department of State-United States of  America, 

2004). 

 

Greining 

Til að sýna stærð vandamálsins, má geta þess að talið er að um fjórar miljónir manna 

séu seldar mansali í heiminum árlega og hagnaður af sölunni sé í kring um 5-7 miljarðar 

Bandaríkjadala árlega (Nína Björg Jónsdóttir, 2004). Þessar tölur eru þó töluvert á reiki 

eftir því hvaða heimildum er farið eftir, en þetta eru algengustu tölurnar sem gefnar eru 

upp. Hér er um stórfellda glæpastarfsemi að ræða og þúsundir glæpahringja starfandi með 

tugþúsundi starfsmanna á sínum vegum og því miður spilar spilling þar inn í, þar sem 

stundum er um að ræða opinbera starfsmenn sem taka þátt í þessari starfsemi gegn 

greiðslu. Meðferð fórnarlamba  mansals er oftast hrottaleg og bera þau þess lengi og 

jafnvel ævilangt merki, hvort sem er um líkamleg eða sálræn einkenni eftir að hafa 

sloppið út úr þessu þrælahaldi nútímans, ef þau þá sleppa  (Gushulak og MacPherson, 

2000; International Organization for Migration, 2003). 
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Ísland hefur ekki farið varhluta af þessu vandamáli og þann 19.mars 2004 var haldin 

alþjóðleg ráðstefna á vegum Utanríkisráðuneytisins í samvinnu við Dóms- og 

Kirkjumálaráðuneytið um alþjóðlega baráttu gegn mansali. Þar kom m.a. fram að Ísland 

væri helst notað sem milligönguland til annarra landa, sökum fámennis, þ.e. fórnarlömbin 

koma hingað og eru látin starfa hér í ákveðinn tíma og síðan send til annarra landa (Nína 

Björg Jónsdóttir, 2004). Dóms- og Kirkjumálaráðuneytið lét gera könnun á vændi á 

Íslandi og kom þar fram við viðmælendur að á svokölluðum nektardanstöðum þar sem 

flestar dansmeyjarnar eru frá Eystrasaltslöndunum, væri stundað bæði skipulagt og 

óskipulagt vændi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2001). Hingað til, það er að segja þar til þetta fór að koma upp á 

yfirborðið hjá alþjóða samfélaginu og umræður um þetta vandamál fóru að aukast, fólst 

landamæragæsla yfirvalda aðallega í ólöglegum innflytjendum, sem tengdust vændi og 

mansali ekki á nokkurn hátt. Þessum tveimur hópum má alls ekki rugla saman, hvorki 

laga- né heilbrigðislega (Gërxhaliu, 2003). Í framhaldi, fyrrgreinds sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna sem Íslendingar, sem og aðrar þjóðir undirrituðu, hefur Alþingi samþykkt 

breytingar á almennu hegningalögunum á þann hátt að refsing getur varðað allt að átta 

árum verði einhver uppvís að mansali (Almenn hegningarlög, 2004). Þessi viðauki felur 

m.a. í sér: a) Að hindra og berjast gegn mansali, sérstaklega á konum og börnum, b) Að 

vernda og styðja fórnarlömb mansals, með fullri virðingu fyrir mannréttindum þeirra, c) 

Að stuðla að samstarfi þjóðríkja til að ná fyrrgreindum markmiðum. Hvert ríki skal  

styðja við bak fórnarlamba mansals með viðeigandi heilbrigðismeðferð s.s. líkamlegri, 

sálrænni og félagslegri endurhæfingu. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga er aðili að 

International Council of Nurses (ICN) sem setur fram ákveðin undirstöðugildi sem 
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hjúkrunarfræðingar starfa eftir. Á ensku er þetta kallað “Code for Nurses” þar sem einn 

liður talar um að hjúkrunarfræðingar styðji baráttuna gegn mansali og hversu mikilvæg 

umönnun fórnalamba mansals sé (International Council of Nurses, e.d.).      

 

Tilgangur rannsóknar 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði. Tilgangurinn er að 

kanna upplifun kvenna sem lent hafa í mansali og afleiðingum þess ásamt líkamlegri, 

sálrænni og félagslegri líðan þeirra, með það fyrir augum að athuga hvernig best sé fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að koma til móts við þær, til að þær geti lifað sem eðlilegustu lífi og 

hægt er, þrátt fyrir þá óhugnanlegu lífsreynslu sem þær hafa upplifað, vilji þær þiggja 

aðstoð. 

 

Rannsóknarspurning 

Hver er upplifun kvenna af mansali og hvaða afleiðingar hefur það á líkamlega, 

sálræna og félagslega líðan þeirra? 

 

Rökstuðningur varðandi val rannsóknaraðferðar 

Við val á rannsóknaraðferð gekk rannsakandi út frá þeirri hugmyndarfræði sem birtist 

í rannsóknarspurningunni. Áherslan þar er á upplifun og líðan kvenna er lenda í mansali. 

Telur rannsakandi því eðlilegt að nota aðferðarfræði Vancouver skólans í fyrirbærafræði 

við rannsóknina. Vancouver skólinn í fyrirbærafræði er eigindleg rannsóknaraðferð og 

byggir á þeim skilningi að sérhver einstaklingur sjái heiminn með sínum eigin augum 

sem mótist af fyrri reynslu hans og eigin túlkun á þeirri reynslu. Þessi sýn einstaklingsins 
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hefur áhrif á hvernig hann upplifir heiminn og hvernig hann lifir lífi sínu. Þó oftast sé 

reynt að ná ákveðinni mettun hvað fjölda einstaklinga varðar í Vancouver skólanum er 

leyfilegt að nota tilfellarannsókn með einungis einn meðrannsakanda (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2001). Aðeins einn viðmælandi fékkst til að taka þátt í þessari rannsókn, 

þar með hentaði þessi aðferð einstaklega vel.  

Spurningar í tilfellarannsóknum í formi eigindlegra rannsókna geta mögulega breyst í 

gegnum ferlið, sérstaklega þegar maður þekkir efnið ekki af eigin raun. Óstaðlaðar 

spurningar gefa möguleika á að hægt er að fara út fyrir uppgefnar spurningar, í 

óstöðluðum viðtölum er umræðuefnið þó fyrirfram ákveðið (Helga Jónsdóttir, 2001). Það 

var einmitt þannig sem rannsakandi vildi hafa viðtalið. 

Skilgreining lykilhugtaka 

Mansal:  Mansal telst til samansöfnunar á fólki, nauðungaflutninga, framsali, að skýla 

eða taka við fólki með því að nota hótanir eða notkun ofbeldis eða annars konar mynd 

valdbeitingar, mannrán, svik, blekkingu, misnotkun valds og stöðu þess sem er í 

varnarlausri stöðu eða láta af hendi eða taka við borgun eða hagnaði til að ná fram 

samþykki manneskju sem hefur vald yfir annarri manneskju í þeim tilgangi að misnota 

hana. Misnotkun felur í sér í það minnsta, misnotkun annarra til vændis eða annarrar 

tegundar kynferðislegrar misnotkunar, nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu, þrældómi 

eða annarra álíkra starfa sem líkjast þrælkun, ánauð eða brottnámi líffæra (Sameinuðu 

þjóðirnar, 2000).  

Líkamlega: Áþreifanlegt, það sem lítur að líkamanum (Ensk-íslensk orðabók, 1999). 

Sálræna: Hugarstarf, atferli (Ensk-íslensk orðabók, 1999). 
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Félagslega: Félagshæfni, hvernig hrærist tiltekinn einstaklingur í því samfélagi sem hann 

er í? (Ensk-íslensk orðabók, 1999).  

 

Gildismat rannsakanda 

Að mati rannsakanda er mansal það mikið mannréttindabrot og algjört virðingarleysi 

fyrir mannfólkinu að ræða að orð fá því varla lýst. Mansal er óhugnaður frá upphafi til 

enda. Rannsakandi telur rót vandamálsins vera fátækt og jafnvel fáfræði sem óprúttnir 

menn nýta sér til eigin hagsmuna. Ekki er þó alltaf um fáfrótt fólk að ræða því sumar 

þessara stúlkna er lenda í mansali eru hámenntaðar sem fá bara ekki vinnu í heimalandi 

sínu, en fáfræði þeirra eða kannski er réttara að segja sakleysi, liggur í að taka mark á 

gylliboðum í von um betra líf fyrir sig og aðstandendur sína. Og við lestur ýmissa 

rannsóknarskýrslna er ótrúlegt hvernig farið er með þær. Í heimildarmynd Karin  

Jurschick (2003) lýsir einn viðmælandinn að litið sé á þær sem “lifandi kjöti sem megi 

fara með að vild”. Þetta er afskaplega ógeðfelld lýsing en á miðað við þær lýsingar 

hvernig farið er með þær á þetta orðalag vel við.  

Ransakandi telur mikilvægt að hjúkrunarfræðingar kynni sér þetta málefni hvort sem 

þeir hafa hug á að starfa á erlendri grundu eða heima á Íslandi. Hjúkrunarfræðingar eru 

faglega menntaðir bæði til þess að sinna fólki til þess að halda heilsu sinni og hjálpa því 

til þess að ná heilsu og þurfa að geta verið talsmenn skjólstæðinga sinna. 

Mannréttindabrot hafa neikvæð áhrif á heilsu manna (Consejo International de Enfermas,  

e.d.) og því ekki hægt að skilja að heilsu og mannréttindabrot. Ljóst er að því að jafn 

alvarlegt mannréttindabrot og mansal er, hlýtur að vera málefni sem hjúkrunarfræðingar 

þurfa að láta sig varða.  
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Forsendur rannsóknarinnar 

Það er ekki langt síðan rannsakandi heyrði fyrst enska orðið “trafficking” og varð að 

viðurkenna að hann vissi ekki hvað var átt við, en eftir að það var útskýrt fyrir honum fór 

hann að lesa sér til um efnið. Ekki fann rannsakandi og telur að ekki hafi verið mikið 

rannsakað um mansal í tengslum við hjúkrunarfræði. Enda ef málið er skoðað þá eru 

flestar greinar um þetta sem hafa verið skrifaðar um þetta málefni, mjög nýlegar og 

aðallega út frá stjórnarfars- og lagalegum toga. Hins vegar hefur rannsakandi lesið ótal 

rannsóknir sem eru mjög “hjúkrunarvænar” t.d í tengslum við samskiptatækni og aðferðir 

sem kenndar eru í hinum eiginlegu hjúkrunarfögum ásamt sálfræði og félagsfræði svo 

eitthvað sé nefnt og gætu þess vegna verið skrifaðar af hjúkrunarfræðingum. 

Rannsakandi sendi konu að nafni Cathy Zimmerman tölvupóst með fyrirspurn um 

það hvort hún gæti bent á rannsóknir varðandi málefnið. Hún er að vísu ekki 

hjúkrunarfræðingur, en er með meistaragráðu í heilbrigðisreglum og hefur látið þetta 

málefni sig miklu varða, þar á meðal gert rannsóknir um fólk sem hefur lent í mansali, 

afleiðingum þess og komið með meðferðartillögur. Hún svaraði um hæl og kvað það til 

baga að við gerð rannsókna og skýrslna hennar vantaði heimildir frá hjúkrunarfræðingum 

sem og öðrum heilbrigðisstéttum. Hún gaf rannsakanda leyfi til að vitna í gögn hennar 

eins og  þyrfti og fannst heiður af, það mun verða gert í þessari rannsókn (C. 

Zimmerman, tölvupóstur, 27.apríl 2004). 

Rannsakandi telur þetta verðugt viðfangsefni til rannsóknar þó ekki væri nema til að 

kynna efnið til ígrundunar fyrir hjúkrunarfræðinga um t.d. eigin fordóma gagnvart vændi 

yfirleitt og hér í formi mansals, þar sem vændi á sér nær alltaf einhverja neikvæða 

forsögu. Vafalaust hefur ekki nokkur manneskja átt sér þann draum að verða vændiskona. 
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En jafnframt þær gætu þurft að leita til heilbrigðiskerfisins eins og aðrir. Og stefna 

hjúkrunar er að líta á manneskjuna á heildrænan hátt og sú staða gæti komið upp að 

fórnarlamb mansals gæti þurft að leita til slysadeildar t.d. með áverka vegna ofbeldis í 

kjölfar vændis og á sama tíma gæti hún þurft á áfallahjálp að halda. Á Landspítala - 

Háskólasjúkrahúsi og Fjórðungssjúkrahúsi Akureyrar eru starfandi Bráðamóttökur fyrir 

þá sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og þar eru starfandi hjúkrunarfræðingar 

með þekkingu og reynslu í því hvernig á að takast á við slík mál. Einnig er hægt að leita 

til Stígamóta sem sérhæfa sig í meðferð þeirra er lent hafa í kynferðislegu ofbeldi og 

misnotkun, einnig hafa Stígamót verið með áróður í dagblöðum gegn sölu á konum. 

 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru meðal annars að aðeins er um einn þátttakanda 

að ræða og ekki hægt að bera niðurstöðurnar undir þátttakanda eða fá nánari skýringar 

þar sem hún er farin úr landi. Hins vegar má geta þess að þar sem þetta er eigindleg 

rannsókn er tilgangurinn ekki að alhæfa neitt, því það er ekki hægt. Samtalið fór fram á 

ensku sem er hvorki mitt móðurmál né viðmælanda og túlkur var með í viðtalinu, þannig 

að það gæti hafa haft áhrif á hvað hún sagði. Þetta er fyrsta rannsókn rannsakanda af 

þessari stærð og hefur hann enga reynslu þar sem þessi rannsóknaraðferð er notuð, 

vafalaust hefur það einnig áhrif. Einnig má geta þess að mikil leynd var í kringum 

samtalið, því þetta er hættulegt viðfangsefni til umræðu og mikil glæpastarfssemi í 

kringum málefnið, sem setti líka tíma skorður á lengd viðtalsins. 
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Samantekt 

Í fyrsta kafla er fjallað um hvað rannsóknin snýst, að mörgu leiti út frá pólitísku 

sjónarhorni sem verður ekki hjá komist að mati rannsakanda til að skilja í hverju mansal 

felst, til að geta tengt það við hvar og hvernig hjúkrunarfræðingar geta komið inn í ferlið. 

Einnig er hugtakið ”mansal” skilgreint samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna 

ásamt öðrum hugtökum sem koma fram í rannsóknarspurningunni og tilgangi 

rannsóknarinnar. Skýrt var frá stærð vandamálsins og þeirri glæpastarfsemi sem því 

fylgir. Það kom fram að Ísland er ekki undanskilið þessu málefni og er aðallega notað 

sem milligönguland. Sagt var frá að breytingar hafa orðið á hegningarlögum, það er nú 

hegningarvert að verða uppvís að milligöngu um vændi. Sett var fram 

rannsóknarspurning. Sagt frá hvaða rannsónaraðferð var notuð. Einnig var sagt frá 

gildismati rannsakanda og forsendur rannsóknarinnar þ.e. af hverju valdi rannsakandi 

þetta málefni. Að lokum var greint frá takmörkunum rannsóknarinnar.
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Kafli 2 -  Fræðileg umfjöllun viðfangsefnis. 

 Í þessum kafla verður fyrst fjallað um heimildarýni og aðgengi efnis  er varðar mansal. 

Farið verður yfir mansalsferlið sem er: Aðstaða fyrir mansal; ferðalag og flutningur; 

áfangastaður; og aðlögun að eðlilegu umhverfi. Síðan verður rætt um það hvernig 

mansal fer með konur; sálrænt og hegðunarlega, líkamlega og félagslega.  

 

Heimildarýni 

Heimildir um mansal út frá heildrænu heilsufarslegu sjónarhorni eru fáar,  þó 

rannsakandi geti ekki staðfest það telur hann víst að úr  muni rætast á næstu árum. Þetta 

er frekar nýtt hugtak í þeim skilningi sem talað er um í dag. Lítið er til af eldri 

heimildum, sem hefur þó þann kost að flestar heimildir eru til á tölvutæku formi og 

aðgengilegar á vefsíðum. Þess má einnig geta að rannsakandi fékk lánaðar bækur, 

bæklinga og skýrslur hjá United Nation Developement Fund For Women (UNIFEM). 

Efnið er þó flest  skrifað út frá almennum umræðum um mansal svo og mannréttindum 

og lagalegum forsendum. Rannsóknir og skýrslur um heilbrigðis- og meðferðaþætti 

mansals eru hins vegar af skornum skammti.  

Gæði vefsíðanna voru einnig misjöfn og ákvað því rannsakandi að notast við 

heimildir sem viðurkenndir aðilar héldu utan um s.s. háskólar, alþjóðlegar stofnanir, 

viðurkennd hjálparsamtök, ríkisstofnanir og viðlíka. Ein af viðamestu og heildrænustu 

rannsóknunum sem fundust við leit, er evrópsk rannsókn “The Health Risks and 

Consequences of Trafficking in Women and Adolescents”  um heilsufarslegar áhættur og 

afleiðingar mansals, kvenna og unglinga,  hún er hálfstöðluð eigindleg rannsókn aðila er 

tengjast mansali, fyrrum fórnarlömbum, einstaklingum innan heilbrigðisstéttanna, 
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starfsmenn hjálparstofnanna, aðila úr löggæslu- og innflytjendaeftirliti og starfsmanna 

sem vinna að alhliða stefnumörkun mansals. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru greind 

í fimm þemu eða ferli þar sem lýst er þeim óhugnaði sem  fórnarlömbin lenda í hvort sem 

er líkamlegt, sálrænt eða félagslegt áreiti. Þessu ferli verður lýst hér fyrir neðan með 

tilvitnunum í aðrar rannsóknir því til staðfestingar (Zimmerman o.fl., 2003). 

 

Mansalsferlið 

 
Aðstaða fyrir mansal. 

 Fyrsta þemað er fyrir mansal. Fórnarlömb mansals eru annað hvort ginnt eða rænt. Ef 

ekki er um að ræða tilviljanakennt mannrán, þá inniheldur bakgrunnur mansals oft röð af 

sértækum þáttum t.d. fátækt, misnotkun, vanvirkar fjölskyldur, fáfræði, lítil skólaganga, 

drykkjusýki einhvers fjölskyldumeðlims, ofbeldi og vanrækslu, svo eitthvað sé nefnt, sem 

gera fórnarlömbin berskjölduð gegn vélindum mansala, sem t.d. ginna fórnarlömbin með 

gylliboðum (Zimmerman o.fl., 2003). Raymond o.fl., (2002) sem gerðu staðlaða 

eigindlega samanburðarrannsókn á milli fimm landa, til að kanna hvaða áhrif mansal 

hefði á heilsufar kvenna, nefna sex ástæður í aðstæðum fórnarlamba sem gera þau 

ginnkeypt fyrir tilboðum mansala. Þau er: 1) Fátækt og skortur á efnahagslegum 

möguleikum. 2) Léleg menntun og skortur á upplýsingum varðandi mansal. 3) 

Kynferðisleg misnotkun. 4) Þrýstingur frá fjölskyldu. 5) Metnaður kvenna varðandi 

fjárhagslegt og persónulegt frelsi. 6) Sögusagnir um árangur þeirra er fara til erlendra 

landa til tekjuöflunnar.  Lið númer fjögur staðfestir Gërxhaliu (2003), lögfæðingur að 

mennt með meistaragráðu í refsilögum, sem skrifaði bók er nefnist “Trafikimi dhe 
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prostitucioni i femrave” (Trafficking and prostitution of women) að lokinni þriggja ára 

rannsókn á mansali og vændi sérstaklega í Albaníu og Kósóvó. Að hennar sögn notaði 

hún allar hugsanlegar leiðir í aðferðafræði til að fá sem víðtækustu mynd af vandamálinu, 

þar sem hún talar um að ættingjar ungra stúlkna þvingi þær stundum út í vændi, oft með 

því að beita ofbeldi til að ná vilja sínum fram. Einnig sá rannsakandi skráð dæmi í 

International Organization for Migration (IOM) rannsókn (2002) sem gerð var í 

Azebaijan, þar sem frænka 15 ára stúlku hafði boðist til að aðstoða yngri frænku sína að 

fá vinnu, sem hún gerði, en vinnan var vændi. Þessi rannsóknin var unnin með 

blönduðum aðferðum, hún er bæði eigindleg og megindleg, stöðluð viðtöl, hópviðtöl, 

djúpviðtöl fyrir tilfellarannsóknir og vettvangsrannsóknir, til að ná til sem flestra. Hún er 

fyrsta rannsóknin sem gerð hefur verið í þeirri viðleitni að kanna og fá upplýsingar um 

mansal yfir allt landið.  

Ferðalag og flutningur. 

Annað þemað er ferðalag og flutningur. Hér lendir fórnarlambið formlega í 

höndunum á mansölunum. Hjá einstaka fórnarlömbum er ferðalag og flutnings þemað 

rólegt og átakalaust. Martröðin hefst fyrst á þriðja þrepi. Hjá öðrum er þetta tíminn sem 

fórnarlömbin geta orðið fyrir fangelsun, sjúkdómum, meiðslum og dauða vegna 

hættulegra aðferða í flutningum, áhættusamra leiða við að fara yfir landamæri auk 

valdbeitingar. Í ofangreindi rannsókn höfðu um það bil helmingur fórnarlamba orðið fyrir 

einangrun, nauðgunum eða misþyrmingum á meðan ferðalagi stóð (Zimmermen o.fl. 

2003) Í einni af mörgum skýrslum IOM í Kósóvó (2003) eru margar mjög ómannúðlegar 

lýsingar á því hvernig farið er með stúlkurnar. Dæmi eru um að stúlkur hafi verið látnar 
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ganga fjallaleiðina frá Rúmeníu til Serbíu, með bundið fyrir augun. Þar voru þær fluttar á 

milli ýmissa staða. Á einum þessara staða var þeim hópnauðgað m.a. af lögreglu. 

Vegabréfin voru tekin af þeim og þær seldar til Kósóvó. 

 

Áfangastaður. 

Þriðja þemað er áfangastaður. Hér hefst martröðin fyrir alvöru. Mansalar nota ýmsar 

aðferðir til þess að brjóta niður vilja fórnarlambsins. Afleiðingarnar hafa að jafnaði 

alvarleg heilsufarsleg áhrif á fórnarlambið – í versta falli dauða. Hér verður fórnarlambið 

fyrir líkamlegri valdbeitingu; beinbrotum, heilahristingi, stungum, skorti á fæði og 

ýmsum hrottaskap. Þau verða fyrir kynferðislegu ofbeldi og misnotkun endurtekinna 

þvingaðra og niðrandi kynferðislegra athafna, þar á meðal hópnauðgana, hættulegra 

kynferðislegra athafna án smokka eða sleipiefna  hvort sem er um munn, leggöng eða 

endaþarm að ræða, tugi viðskiptavina á nóttu (Zimmerman o.fl., 2003). Tímaritið ”Entre 

Nous” (2002) segir að vegna þess að verjur séu lítið sem ekkert notaðar í vændishúsum á 

Balkansvæðinu, eigi sinn þátt í hraðri útbreiðslu ýmissa kynsjúkdóma ásamt HIV og 

AIDS. Í lögregluskýrslu frá Svíþjóð kemur fram að ef viðskiptavinir vilji samfarir án 

smokks þurfi þeir að borga meira (Rikskriminalpolisen, 2004). Hins vegar á þetta ekki 

við Balkanlöndin og hefur rannsakandi ekki rekist á þessa kröfu í öðrum skýrslum. 

Mansalar vinna markvisst að því að stjórna fórnarlambi sínu og gera það háð sér, með  

sálrænum stjórnunaraðferðum, þ.á.m. hótunum, bæði gegn fórnarlambinu sjálfu og 

fjölskyldu þess og ekki síst börnum þeirra, lygum, tilfinningalegri stjórnun og koma 

markvisst upp óöruggum og ófyrirsjáanlegum atburðum t.d. sífelldum flutningum milli 

áfangastaða þar sem fórnarlambið skiptir þá oft yfir í annað og þriðja þema í ferlinu. 
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Mansalar þvinga fórnarlömbin til þess að nota eiturlyf og/eða áfengi, til þess að veikja 

mótstöðu þeirra til að sinna fleiri viðskiptavinum, vinna lengur eða taka þátt í 

óþægilegum og hættulegum kynferðislegum athöfnum, síðan eftir ákveðinn tíma eru 

eiturlyfin dregin af laununum ( IOM, 2001; Rikskriminalpolisien, 2004; Zimmerman 

o.fl., 2003).  

Mansalar leitast við að einangra fórnarlömbin með einangrunarvist eða stöðugu 

eftirliti þannig að þau hafi sem minnst afskipti af því samfélagi  sem þau eru stödd í og 

koma í veg fyrir samband við utanaðkomandi aðila og fjölskyldu í heimalandi sínu. Ein 

aðferðin sem mansalar nota er að setja fórnarlömbin strax í skuldaþrælkun bæði með því 

að skipa þeim að borga útlagðan kostnað s.s. ferðir og uppihald og láta fórnarlömbin fá 

einungis lítinn sem engan hluta af launum sínum (Zimmerman o.fl., 2003). Til að nefna 

dæmi má nefna tvítuga konu frá Thailandi, sem lenti í klóm mansala í Ástralíu. 

Vegabréfið var tekið af henni og hún lokuð inni í herbergi. Henni var tilkynnt að hún yrði 

að borga fyrir ferðir, uppihald og sölu á sjálfri sér, að andvirði 30.000 dollara, sem þýddi 

að hún þyrfti að stunda vændi með 900 mönnum til að verða frjáls og skuldlaus. 

(Department of State-United States of America, 2004). Annað dæmi er um konu sem 

nörruð var frá Litháen til Svíþjóðar, fékk enga peninga fyrr en hún var orðin skuldlaus 

með því að selja aðgang að líkama sínum (Rikskriminalpolisien, 2004). Til eru hundruðir 

þúsunda svona dæma, tölur varðandi fjölda þeirra sem lenda í þessu eru töluvert á reiki, 

en allar eru þær gíkantískar. Þannig að við komu á áfangastað er manneskjan strax komin 

í skuld sem hún þarf að byrja á að borga. Fórnarlömbunum er haldið í óvissu og óöryggi 

lagalega séð þar sem vegabréf  og önnur gögn eru tekin af þeim og þeim haldið í 

vanþekkingu og ótta um stöðu þeirra í dvalarlandinu t.d. með hótunum um langar 
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fangelsisvistir ef þau reyni að leita til yfirvalda. Mansalar sjá einnig til þess að þau vinna 

og lifa við slæmar aðstæður og hafa engan eða lélegan aðgang að læknishjálp  og 

heilsugæslu (Gushulak og MacPherson, 2000; Zimmerman o.fl., 2003). 

 

Björgun. 

Fjórða þemað er varðhald, kyrrsetning, vísun úr landi og lagaleg rannsókn. ”Björgun”

úr mansali getur verið slæm reynsla fyrir fórnarlömb mansala, þar sem stjórnvöld eru 

ekki er allstaðar meðvituð  hvaða aðferðum þau eigi að beita þegar um mansal er að ræða. 

Oft er farið með fórnarlömb eins og ólöglega innflytjendur, glæpamenn eða þau þvinguð 

til að bera vitni í réttarhöldum gegn eigin vilja, þar sem þau fá ekki vitnavernd og eru 

hrædd í kjölfar hótana sem þau fá frá glæpamönnum (Gërxhaliu, 2003; Zimmerman o.fl, 

2003). Allar þjóðir þurfa að endurskoða löggjöf sína varðandi mansal og ýmislegt er 

þegar til bóta því þess má geta að lögreglusamvinna milli Norðurlandanna og 

Eystrasaltsríkjanna hefur verið aukin til að sporna við mansali, nefnist þetta samstarf  

”Baltic Sea Task force” og á Ísland fulltrúa í þessu samstarfi (Dóms- og 

Kirkjumálaráðuneytið, 2003). Til eru stofnanir sem sinna fórnarlömbum, en mörg 

fórnarlömb sleppa af eigin rammleik og fá engan stuðning eftir að hafa sloppið úr mansali 

(Limanowska, 2002). 

 

Aðlögun að eðlilegu umhverfi. 

Fimmta þrepið er aðlögun að eðlilegu umhverfi. Hér er greint milli þess að 

fórnarlambið aðlagast nýju félagslegu umhverfi í nýju landi eða aðlagast aftur sínu fyrra 

félagslega umhverfi í heimalandi sínu. Þetta hefur jafnvel undir eðlilegum 
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kringumstæðum oft erfiðleika í för  með sér, en fórnarlamb með slíkan feril á bakinu 

getur lent í alvarlegum vandamálum, bæði félagslegum, sálrænum og líkamlegum 

(Zimmerman o.fl., 2003). Hjálparstofnun er starfar í Kósóvó bendir á það að þær konur 

sem lendi í vændismansali eigi á hættu að verða hálfpartinn eða algjörlega brennimerktar 

og vilja því ekki segja frá því sem þær hafa lent í og leita þar með ekki aðstoðar (Centre 

for Protection of Woman (svo) and Children, 2003). 

 

Sálræn líðan og hegðun 

Í kjölfar misnotkunar, valdbeitingar hvort sem það er með líkamlegum barsmíðum 

eða hótunum upplifa konurnar sig varnarlausar og finna fyrir tilfinningalegum verkjum, 

þar sem allt tvinnast saman þ.e. sálræn, líkamleg og félagsleg líðan, sem oft leiðir til að 

þær finna fyrir algjöru hjálparleysi og skömm yfirtekur þær. Þegar svo er komið ákveða 

sumar konur að fyrirfara sér. Líta verður alvarlega á það og fylgjast vel með þar til 

bráðaeinkenni hverfa. Eðlilegt þykir að kona í meðferð verði árásargjörn og reið, út í 

allan heiminn, jafnvel þeim sem eru að reyna að hjálpa henni. Tilfinningar hennar 

sveiflast á milli blendinnar reiði, sektarkenndar, gleði, hjálparleysis og dapurleika. 

Stundum bæla konurnar tilfinningar sínar niður til að þola þá sársaukafullu reynslu 

sem þær hafa mátt þola, þá þola þær ekki álagið og finnst betra að hafa engar tilfinningar, 

eftir að hafa mátt þola þá ómannúðlegu grimmd sem þær hafa gengið í gegn um (IOM, 

2003). 

Að gefa reiðinni lausan tauminn getur verið til góðs og gagnlegt, en erfitt fyrir þann 

sem er í hjálparhlutverkinu s.s. sálfræðingur, ráðgjafi o.fl. sérstaklega ef konan beinir 

reiðinni að persónunni sjálfri (Tudorache, 2004). 
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Eðlileg viðbrögð vegna óeðlilegra aðstæðna 

• Áfall og hræðsla 

• Áttavilla og vitræn ringulreið 

• Pirringur og eirðarleysi 

• Áhyggjur og heilabrot 

• Martraðir og slitróttar minningar atburða úr fortíðinni 

• Tilraun til að komast hjá öllu er tengist áfalli 

• Gera lítið úr atburðinum 

• Tilhneiging til að einangra sig og tilfinning um fáskiptni 

• Erfiðleikar við að treysta öðrum og/eða tilfinning um svik 

• Tilfinning um hjálparleysi, felmtur og missir á stjórn 

• Þverrandi áhugi á daglegum athöfnum 

• Missir trú á  lög og reglur eða sanngirni í heiminum, búast við illum 

örlögum og hræðsla við framtíðina (IOM, 2003). 

 

Sálræn viðbrögð 

Þegar meðferðaraðili hittir fórnarlamb í fyrsta sinn er ástand konunnar oftast þannig 

að hún er örmagna, úr jafnvægi og það er mikil ringulreið á henni, áttavillt og hrædd. 

Stundum kemur fyrir að konan á erfitt með að muna mansals og vændisreynsluna sína og 

þó hún muni eitthvað fylgir því oftast átakamikil samhengislaus kvöl. Eftirfarandi hefur 

verið staðfest af IOM meðferðarstöð í Kósóvó, um viðbrögð sem afleiðingar þess áfalls 

sem þær hafa upplifað:  
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• Viðbrögð bráða áfalls (Acute stress reaction) 

• Áfallastreita (Post traumatic stress disorder (and dissociation)) 

• Þunglyndi (Depression) 

• Jaðarpersónuleikatruflun (Borderline personality disorder) (IOM, 2003). 

 

Útskýring á hugtökum.  

Þessi hugtök verða úskýrð nánar hér í greininni.  

Viðbrögð bráðaáfalls 

Alvöruþrungin skammvinn truflun sem þróast sem svar við óvenju líkamlegu og/eða 

sálrænu álagi. Einkennin birtast yfirleitt innan nokkurra mínútna, vegna áhrifa ógn- og 

streituvekjandi atburðar/atburða og hverfa á 2-3 dögum. Minnistap að hluta eða 

algjörlega getur átt sér stað um atburðinn/atburðina (IOM, 2003 ). 

Áfallastreita 

 Seinkuð eða viðvarandi viðbrögð vegna álagsbundinna aðstæðna og/eða atburða sem 

eru sérstaklega ógnandi og hörmulegir og líklegir eru til að valda einkennum hjá hverjum 

sem er, lendi þeir í þeirri aðstöðu. Einkennin geta verið mun alvarlegri og varað lengur 

séu þau af mannavöldum. Einkennin geta m.a. verið; uppáþrengjandi endurupplifun 

áfalls, martraðir, finnast vera tilfinninga- og/eða líkamlega dofinn, sýna lítil viðbrögð 

gangvart umhverfinu, tilfinningalegur sljóleiki, fáskiptni gagnvart öðru fólki, sókn í 

annars konar vanlíðan og að reyna að komast hjá atburðum og aðstæðum sem minna á 

áfallið (IOM, 2003). 
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Hugrof 

 Í skýrslu IOM (2003) er talað um áfallastreitu og hugrof saman. Í greiningarkerfi 

sálfræðinga og geðlækna er númerið á áfallastreitu greinigunni PSM IV og þar er hugrof 

ekki nefnt. En í skýrslunni er vitnað í Brett (1996) þar sem talað er um  vaxandi deilur 

innan geðheilbrigðisfræðinnar, hvort hugrof spili þarna inn í (vitnað til í IOM, 2003). 

Vilja meðferðaraðilar sem vinna með fórnarlömb vændis meina að þeir hafi tekið eftir því 

í djúpviðtölum að það sé áberandi tilhneiging “að missa minnið” þegar ræða á 

sársaukafyllstu augnblikin í mansalsferlinu og vera með afbakaða eða breytta skynjun á 

því hvenær þessir atburðir áttu sér stað. Endurminningar þessara sársaukafullu atburða 

fylgja yfirleitt átakamiklar tilfinningalegar þjáningar (IOM, 2003). 

Þunglyndi 

 Einstaklingurinn er mjög niðurdreginn þ.e. missir áhuga og gleði af flestum 

athöfnum, orkuleysi sem leiða til þreytukasta, minnkuð hreyfing, sjáanleg þreyta eftir 

smá athöfn er algeng. Önnur einkenni eru, minnkuð geta til að einbeita sér og halda 

athygli, minnkuð sjálfsvirðing og sjálfsöryggi, samviskubit og finnast einskis virði, dapur 

og svartsýnn á framtíðina, hugmyndir um að meiða sjálfan sig eða fremja sjálfsmorð, 

truflaður svefn og matarvenjur (IOM, 2003). 

Jaðarpersónuleiki 

Þetta eru persónuleikar sem hafa tilhneigingu til að vera mjög hvatvísir án þess að 

taka tillit til afleiðinga gerða sinna, ásamt tilfinningalegum óstöðugleika, að auki er 

sjálfsmynd einstaklingsins, áform og innri óskir oft óskýrar og truflaðar. Þessu fylgir 

yfirleitt þrálát tilfinning tómleika, tilhneiging er til að stofna til átakamikilla og óstöðugra 

sambanda sem geta leitt til endurtekinna tilfinninga kreppna, oft tengist það óhóflegri 
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viðleitni til að komast hjá því að verða yfirgefinn og röð af sjálfsmorðshótunum eða 

sjálfsmeiðslum (IOM, 2003).  

Að lokum má benda á að það er áfkaflega mikil hætta á að konur sem lent hafa í 

vændismansali fyrirfari sér. Sumar kvennanna hafa sagt að á meðan þær voru enn fastar í 

vitjum vændisins hafi þær ákveðið að fremja sjálfsmorðsathöfn, með því að t.d. taka stóra  

skammta af róandi lyfjum, skera bláæð eða vísvitandi taka inn einhvers konar eiturefni, 

til að geta komist á sjúkrahús og flúið frá því ofbeldisfulla umhverfi sem þeim var haldið 

föngnum (Tudorache, 2004). 

 

Viðvörun 

Þó svo að viðurkennt sé að þessi einkenni séu til staðar hjá konum sem lent hafa í 

mansali, vara Zimmerman o.fl. (2003) við að sjúkdómsgera ekki þessi einkenni. Vitnað er 

í meðferðarstöð á Ítalíu, sem sér um að endurhæfa fórnarlömb mansals “Centro di Salute 

Mentale” þar sem m.a. er sagt: “Hlutverk okkar er að skilja þessar aðstæður án þess að 

breyta þeim í geðræn vandamál – því sem er hluti af mannlegum sársauka” (Zimmerman 

o.fl., 2003, bls. 92). 

Hægt er að orða afleiðingarnar öðruvísi og nær hún þá kannski betur heildarmyndinni 

þ.e.a.s. sálræn, líkamleg og félagsleg einkenni, eins og kennt er í hjúkrunarfræði, þá ber 

að slíta þessi einkenni ekki í sundur, heldur líta á manneskjuna heildrænt. 

En þessi einkenni eru: 

Sjálfsmeiðsli, undirbúningur og hugsanir um sjálfsmorð, sjálfsmorð, viðvarandi kvíði, 

svefnvandamál, martraðir, hugrof, þunglyndi, grátköst, raunveruleikaflótti, draga sig í 

hlé, einbeitingarskortur, árásagirnd, ofsahræðsluköst, valdbeiting gangvart öðrum, 
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misnotkun eiturlyfja, missir trausts á öðrum, breytingar á sjálfsmynd og sjálfsmati, 

sektarkennd, skömm, vandamál með að þróa og viðhalda nánum samskiptum. (IOM, 

2003; Raymond o.fl., 2002; Zimmerman o.fl., 2003) Þarna er verið að segja ýmislegt, ef 

ekki flest sem fram hefur komið án þess að sjúkdómsgera það, heldur orða það með þeim 

hætti að litið er á þessi einkenni sem mannlegan sársauka, sem á sér stað í kjölfar 

áfalls/áfalla, þ.e.a.s. það að vera manneskja. 

 

Líkamleg líðan 

Í Gërxhaliu (2003) er vitnað í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um 

réttindin að lifa, þar er sagt: “Allir eiga rétt á að lifa í frelsi og persónulegu öryggi”. Þetta 

missa þær konur sem verða fórnarlömb vændissala greinilega og mega þola skaðleg áhrif 

á heilsu sína sem getur orðið viðvarandi löngu eftir mansalsreynsluna. Veikindi og 

áverkar fengnir við ferðalög og flutning eða á áfangastað eru mögulega ekki 

meðhöndlaðir á fullnægjandi hátt eða ekki fyllst nægjanlega vel með þeim og 

afleiðingarnar geta haft áhrif á heilsu einstaklingsins um alla framtíð (Gushulak og 

MacPherson, 2000). 

Hingað til hefur líkamlegt ástand vændiskvenna nær eingöngu verið skoðað út frá 

útbreiðslu kynsjúkdóma. Reynt hefur verið að sporna við útbreiðslu kynsjúkdóma, 

lifrarbólgu B og HIV/AIDS með lögskipuðu reglulegu eftirliti vændiskvenna, reglulegri 

sýklalyfjagjöf og reynt hefur verið að kynna og efla notkun smokka. En þetta á aðeins við 

um vændiskonurnar, ekki vændiskaupendurna. Lítið sem ekkert hefur verið litið til þess 

líkamlegs ofbeldis sem þær hafa mátt þola af mansölum og viðskiptavinum, né sálrænum 

áföllum í kjölfarið. Hingað til hefur ekki verið litið á vændiskaup, afbrigðilegt eða ekki, 
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sem ofbeldi. En þess má geta, að neita að nota smokk við vændiskaup, kallast ofbeldi. 

(Gërxhaliu, 2003; Hynes og Raymond, 2002 ; Raymond o.fl. 2002). Gërxhaliu (2003) 

bendir á að yfirleitt fái konurnar ekki að fara undir læknishendur þrátt fyrir mikla áverka 

á líkama fyrr en kynfæri konunnar eru orðin svo illa farin, eftir illa meðferð, að 

vændiskaupandinn neitar að hafa samfarir við hana og heimtar aðra í staðinn. 

 

Kynferðislegt og líkamlegt ofbeldi 

Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis geta haft hrikalegar afleiðingar í för með sér, 

sérstaklega með tilliti til þess að konunum er ekki leyft að komast undir læknishendur 

fyrr en í síðustu lög. Má þar nefna kynsjúkdóma með tilheyrandi fylgikvillum, 

HIV/AIDS, sýkingar í grindarholi (pelvic inflammatory disease), þvagleiðarasýkingar, 

blöðrubólgu, leghálskrabbamein, ófrjósemi, tíðarstopp eða það verða óeðlilega miklar 

blæðingar, bráða- og langvinnir verkir á meðan samfarir standa yfir, þvagleki, ígerðir, 

óæskilegar barneignir, viðkvæmur ristill (Irritable bowel syndrome), samdráttareinkenni 

og vangeta til að horfast klakklaust í augu við kynlíf (Raymond o.fl., 2002; Zimmerman 

o.fl., 2003). Raymond o.fl., (2002) nefna að fórnarlömbin verði oft fyrir annars konar 

sjúkdómum s.s. lungnaberklum og blóðleysi.  

Fyrir utan það kynferðilsega ofbeldi sem konurnar verða fyrir, verða þær einnig fyrir 

annars konar ofbeldi, sem eiga sér engin takmörk. Hér verða nokkur af mörgum 

ofbeldisverknuðunum talin upp, framin af vændissölum og vændiskaupendum. 

Líkamlegar árásir með ýmis konar barsmíðum, spörkum, hnífstungum, svipuhöggum og 

skotsárum. Pyntingar í formi ísbaða, sígarettubruna, upphenginga og salt sett í sár. Synjun 

og skortur á fæði, svefni, ljósi með innilokun og öðrum grunnþörfum og nauðsynjum. 
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Höft með reipi og handjárnum. Synjun læknishjálpar eða annarrar nauðsynlegrar hjálpar. 

Morð (Raymond o.fl., 2002; Zimmerman o.fl., 2003).  

Afleiðingar af þessu ofbeldi geta verið bráða og langvinnir líkamlegir skaðar s.s. 

marblettir, opin sár, áverkar á höfði, heilahristingur, ör. Bráða og langvinn líkamleg 

fötlun. Skemmdir tauga, vöðva og beina, skaði á skynjun, skemmdir á tönnum og kjálka, 

síþreyta, örmögnun, næringarskortur samfara hungri. Dauði. (Raymond o.fl., 2002; 

Zimmerman o.fl. 2003). Í rannsókn Raymond o.fl., (2002) kemur fram að mismunandi 

aðferðum ofbeldis er beitt á milli landa. Í Bandaríkjunum verða nær allar kvennanna fyrir 

líkamlegu ofbeldi. Aftur á móti er talan töluvert lægri á Filipseyjum. 

 

Félagsleg líðan og staða 

Það að  vera fátækur og vera frá mjög fátæku landi þarf ekki endilega að þýða að 

stúlkur og konur lendi í mansali. Alexandru og Lăzăaroiu birtu árið 2003 rannsókn sína  

sem var eigindleg og megindleg rannsókn gerð í Rúmeníu  með það að markmiði að 

kanna hvaða konur eru í mestri áhættu á að lenda í mansali. Niðurstöðurnar voru hvernig 

þær upplifðu fátæktina. Þær sem voru mjög óánægðar að geta ekki alltaf keypt helstu 

nauðsynjar og helst eitthvað meira voru í áhættu. Einnig kom fram að stúlkur og konur, á 

aldrinum 15-25 ára, sem væru mjög sjálfstæðar, ævintýragjarnar og tilbúnar að taka 

áhættu, væru ekki mjög tengdar fjölskyldum sínum, þar sem þær kæmu oft frá 

ofbeldisfullum fjölskyldum væru í áhættuhóp. Þær kærðu sig ekkert sérstaklega um 

skólagöngu, en vildu fá vinnu, svo þær gætu keypt það sem þær langaði í.  

Það sem hefur mikil áhrif á félagslega heilsu kvennanna í mansalinu sjálfu og eykur  

vanlíðan þeirra er einangrun, ekki bara að vera lokaðar inni heldur í tengslum við 
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samband /sambönd þeirra innbyrðis. Þær eru oft fluttar á milli staða og ná ekki að mynda 

tengsl sín á milli. Mansalarnir gera líka í því að etja þeim saman og oft myndast einhvers 

konar goggunarröð og sumar reyna að komast í uppáhald hjá mansalanum eða eiganda 

barsins og fá þá einhver smá hlunnindi í staðinn. Tungumálaörðugleikar eru líka 

vandamál þar sem þær koma ekki frá sömu þjóðlöndum og fæstar kunna ensku. Nefnt var 

dæmi þar sem stúlka sem seld hafði verið til Bretlands og hvernig sem það kom til,  þá 

náði hún að hringja í neyðarlínuna, en tókst ekki að gera sig skiljanlega um hvað væri að 

þar sem hún kunni ekki ensku. Það kemur líka fyrir að þær skilja ekki alltaf skipanir og 

kröfur bareigandans og eru því oft barðar fyrir vikið (Zimmerman o.fl., 2003).  

Þær konur sem lent hafa í vændismansali, kæra sig fæstar um að bera fortíðina á torg 

eða tala um það við aðra en meðferðaraðila. Sumar þeirra hafa gifst, eignast börn og reynt 

að lifa sem eðlilegustu lífi en ekki sagt eiginmanni sínum frá reynslu sinni úr fortíðinni.  

En fortíðin getur elt þær, því í sumum tilfellum eru til myndbönd sem tekin voru þegar 

mansalsvændið stóð yfir (Bosc, 2001).  

Bosc gerði rannsókn fyrir IOM í Tajikistan, sem var birt árið 2001. Hann notaði í 

henni blandaða aðferðafræði m.a. spurningarlista og tilfellarannsóknir þar sem kom fram 

að konunum er oft mútað með myndböndunum og heimtaðir peningar af þeim, ella munu 

þau verða sýnd eiginmanni eða gerð almenn. Konurnar lifa í stöðugum ótta um að verða 

brennimerktar (stigmatized) því hingað til hafa hvorki almenningur né yfirvöld áttað sig á 

að farið er með fólk kaupum og sölum. Hins vegar eftir því sem meðvitund og þekking 

eykst á mansali hefur verið tilhneiging til að gera ráð fyrir að allir sem lent hafa í 

mansalsvændi séu með HIV/AIDS og/eða aðra kynsjúkdóma. Konurnar hafa jafnvel 

upplifað niðurlægingu frá heilbrigðisstarfsfólki þegar gerðar hafa verið rannsóknir á þeim 
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gangvart þessum sjúkdómum (Asian Development Bank, 2003). Það eitt að taka þátt í 

endurhæfingarmeðferð hjá t.d. IOM getur brennimerkt þær sem vændiskonur 

(Limanowska, 2002).  

Alþjóðastofnanir hafa margbent á að það að vinna með konur sem hafa lent í mansali 

sé mjög erfið og ætti að vera langtímaferli sem tæki um það bil tvö til þrjú ár. Starfsfólk 

þarf að vera vel þjálfað og útbúa þarf aðferðafræði með einstaklingsnálgun í huga. 

Meðferðin á ferlinu þarf að vera heildræn það er að segja að konurnar fái sálfræði og 

aðra heilbrigðisaðstoð og boðið verði upp á starfsþjálfun og/eða aðra menntun. Stúlkur 

undir 18 ára aldri skulu ljúka grunnmenntun. Hættan er nefnilega sú að þær lendi aftur í 

mansalshringnum. Stundum eru þær sóttar m.a. á þeim forsendum að þær skuldi enn 

peninga. Annað sem þær lenda mjög oft í er að við heimkomu hefur ekkert breyst. Enga 

vinnu að fá og þær, ef upp kemst hvaða aðstöðu þær lentu í brennimerktar, fyrirlitnar og 

fordæmdar, jafnvel af eigin fjölskyldu og sjá þar með engin önnur úrræði en að fara aftur 

í mansalshringinn (Limanowska, 2002). 

 

Samantekt 

Í kaflanum var talað um hvaða leiðir voru notaðar til heimildasöfnunnar. Farið var í 

gegnum mansalsferlið sem skiptist í fimm þemu. Rætt var um sálræna, líkamlega og 

félagslega líðan kvenna sem lent hafa í mansali og málefni því tengdu s.s. eðlileg 

viðbrögð vegna óeðlilegra aðstæðna, þar sem þau einkenni sem þessar konur sýna eru 

viðbrögð og einkenni sem allir geta sýnt lendi þeir í nógu miklu áfalli sem myndi kalla 

slíkt fram.
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Kafli 3 – Aðferðarfræði 

Í þessum kafla verður lýst þeirri rannsóknaraðferð  sem notuð var í rannsókninni,  m.a. 

hvernig val meðrannsakanda fór fram, hver skilyrðin fyrir vali í úrtak voru og einkenni 

meðrannsakanda. Komið verður inn á gagnasöfnun, hvaða aðferðir voru notaðar við 

upplýsingasöfnun og siðferðilegar vangaveltur. Einnig verður talað um hvernig greining 

gagna fór fram samkvæmt Vancouver skólanum í fyrirbærafræði. Umræða um réttmæti 

eða trúverðugleika samkvæmt fyrrgreindri aðferð. Fjallað verður um rannsóknarsiðfræði 

og hvernig staðið var að rannsókninni frá sjónarhóli rannsóknarsiðfræðinnar og taldar 

verða upp siðferðileg fyrirmæli og varúðarreglur sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur 

látið vinna varðandi viðtöl við konur sem lent hafa í mansali.   

Rannsóknaraðferð  

Notuð var aðferð er nefnist Vancouver skólinn í fyrirbærafræði í þessari rannsókn. 

Vancouver skólinn er eigindleg rannsóknaraðferð. Um er að ræða tilfellarannsóknir, þar 

sem tekin eru viðtöl í samræðuformi (dialogues) við einstaklinga sem hafa reynslu af 

fyrirbærinu, sem  verið er að rannsaka. Þó oftast sé reynt að ná ákveðinni mettun, þ.e.a.s. 

5–10 viðmælendum, er í einstaka tilfellum hægt að gera rannsóknina með einn 

viðmælanda (case study) og fer gagnasöfnuninn þá oftast fram í nokkrum samræðum. 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2001).  

Það sem er sérstakt við Vancouver skólann, er að litið er á viðmælanda sem 

meðrannsakanda (co-researcher) og að hann sé dýrmætur einstaklingur sem sökum 

reynslu sinnar af fyrirbærinu sem verið er að rannsaka, hafi heilmikið til málanna að 

leggja út frá sínu sjónarhorni, þó svo að viðmælendur geti átt ýmislegt sameiginlegt.        
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Tilgangurinn er ekki að sanna neitt heldur auka skilning á mannlegum fyrirbærum, sem 

svo geta nýtst í heilbrigðisþjónustunni (Sigríður Halldórsdóttir, 2001).  

Lögð er áhersla á að viðmælandi sé búinn að ganga í gegnum þessa reynslu, þ.e. ekki 

staddur í miðju ferlinu þar sem það getur gefið aðra mynd en t.d. sex mánuðum síðar. 

Reynt er að finna rauða þráðinn í samræðunum þ.e. hvað er viðmælandi að segja okkur 

og bera síðan niðurstöður okkar upp við hann (Sigríður Halldórsdóttir, 2001).  

Vancouver skólinn notar 12 þrep í rannsóknarferlinu til viðmiðunar sem eru:   

1. Að velja samræðufélaga (val á úrtaki) 

2. Fyrst er að vera kyrr (áður en byrjað er á samræðum) 

3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun) 

4. Skerpt vitund varðandi orð (byrjandi gagnagreining) 

5. Byrjandi greining á þemum (að setja orð á hugmyndir) 

6. Að átta sig á heildarmynd reynslu hvers einstaklings 

7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum 

8. Að átta sig á heildarmyndinni á fyrirbærinu sjálfu (megin niðurstöður 

rannsóknarinnar) 

9. Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin 

10. Að velja rannsókninni heiti sem lýsir niðurstöðu hennar í örstuttu máli (felur 

í sér túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar) 

11. Að sannreyna niðurstöðurnar með einhverjum meðrannsakandum 

12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. 

 



Aðferðarfræði 
 

28

Hvert þessara þrepa er síðan hægt að greina og útskýra nánar, en hér verður látið 

staðar numið, en athuga ber að í hverju þrepi ferilsins þarf að endurtaka ákveðna 

vitræna þætti og vera með þá stöðugt í huga. Þessir þættir eru: að ígrunda, að 

koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og sannreyna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2001, bls.102).  

Val meðrannsakanda 

Rannsakandi vissi að erfitt yrði að fá viðmælanda, en gerði sér engan veginn grein 

fyrir hversu erfitt það yrði. Haft var samband með tölvupósti við IOM sem sér um að 

koma fórnarlömbum mansals, sem búið er að bjarga aftur til síns heimalands. En vegna 

þeirra alvarlegu afleiðinga sem ferli mansals hefur í för með sér, býður stofnuninn upp á 

meðferð sem fer fram áður en snúið er til baka til uppruna landsins (IOM, 2003).   

Þar fengust þau svör að samkvæmt þeirra reglum væri ekki leyfilegt að taka viðtöl við 

þær konur sem væru í meðferð hjá þeim né gefa upplýsingar um hvar athvarfið þar sem 

meðferðin færi fram væri staðsett, þeim til verndar (Hjörtur Sverrisson, tölvupóstur, 27. 

febrúar, 2004). Þar næst leitaði rannsakandi til UNIFEM en þar starfar Bjarney 

Friðriksdóttir sem verkefnisstjóri fyrir stofnunina. Bauðst hún til að fylgja rannsakanda á 

milli stofnana sem hafa með málefni mansals að gera og kanna möguleikann á að fá 

viðmælanda. Flestar þessara stofnana voru svokallaðar Non-Govenmental Organizations 

(NGO) sem starfa í krafti hugsjóna og mannréttinda. Hvað eftir annað var svarið um að fá 

viðmælanda neitandi sökum persónuverndar kvennanna eða jafnvel barnanna, því oft eru 

stúlkurnar það ungar að þær teljast til barna. Flýji þær eða komast á einhvern hátt undan 
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melludólgum sínum geta þær átt von á hrikalegum barsmíðum eða jafnvel lífláti, nái þeir 

til þeirra aftur.  

Á einni stofnun svaraði starfsmaður á þann hátt að hún vissi ekki hvar athvarfið sem 

stofnunin starfrækti væri og vildi ekki vita það, svo ekki væri hægt að ”pína” svarið upp 

úr henni, lenti hún í þeirri aðstöðu. Þó kom að því að ein stofnunin leyfði viðtal við konu 

sem fljótlega færi úr landi, að tilskyldum ströngustu öryggisráðstöfunum yrði fylgt eftir 

allra hluta vegna m.a. minna þ.e. rannsakanda. Um það bil og leyfi fékkst brutust út 

óeirðir í Kósóvó á milli Albana og Serba, lýst var yfir neyðarástandi, landinu lokað í 

nokkra daga og í kjölfar þess var leyfið afturkallað.  

En að lokum fannst ónefndur starfsmaður hjálparstofnunar er gat sett rannsakanda í 

samband við innlendan tengilið sem gat hjálpað til í þessum efnum. Í gegnum tengiliðinn 

fékkst kona sem var ekki undir umsjón neinnar stofnunar og var að fara að yfirgefa 

Kósóvó, til þess að taka þátt í viðtalinu. Þetta sýnir eins og áður var greint frá hversu 

erfitt er að fá viðmælendur í slíka rannsókn. 

 

Skilyrði fyrir vali í úrtak 

Meðrannsakandi yrði samkvæmt Vancouver skólanum að hafa persónulega reynslu af  

fyrirbærinu, að hafa upplifað ferlið sem væri verið að rannsaka, hér mansal. Út frá 

rannsóknarspurningunni setti rannsakandi þau skilyrði: Meðrannsakandi yrði að vera 

kona, upplifað mansal og farið í gegnum algengasta mansalsferlið þ.e. í kjölfar mikillar 

fátæktar verið ginnkeypt með gylliboðum um vinnu í öðru landi á fölskum forsendum og 

endað í vændi. 
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Einkenni meðrannsakanda 

Viðmælandi var búinn að ganga í gegnum allt það sem fyrr var nefnt sem má teljast 

heppni miðað við fyrirhöfnina að fá hana. Má því segja að hún hafi uppfyllt þau skilyrði 

fyrir vali á úrtaki sem Sigríður Halldórsdóttir (2001) bendir á varðandi val í úrtak 

samkvæmt Vancouver skólanum. Hún kom frá mjög fátæku landi, úr fátækri fjölskyldu, 

var einstæð móðir á þrítugsaldri og var búinn að vera atvinnulaus til lengri tíma, þrátt 

fyrir að vera ágætlega menntuð. Hún var véluð með tilboði um vinnu í öðru landi Austur-

Evrópu, en þegar upp var staðið var hún þvinguð til að stunda vændi.  

 

Gagnasöfnun 

Í tilfellarannsóknum þarf að safna upplýsingum úr sem flestum áttum, þ.e. um hver 

þau hugtök sem fjallað verður um í tengslum við viðfangsefnið. Það gefur möguleika á 

nákvæmri nálgun frá sem flestum hliðum þó svo að um eitt tilfelli sé að ræða. Slík aðferð 

getur hugsanlega víkkað skilning á fyrirbærinu og geta niðurstöður á tilfellarannsóknum 

leitt af sér nýjar tilgátur til rannsókna. Ekki er alltaf hægt að gera ráð fyrir þegar farið er 

af stað með hugmyndir og áætlun að rannsókn, að allt fari eins og til var ætlast. Ýmsir 

erfiðleikar geta komið upp en þá er það rannsakanda að vera sveigjanlegur og meðhöndla 

ófyrirsjáanleg vandamál (Burns og Grove, 2001). Í þessu tilfelli var aðferðin sem 

rannsakandi notaði eingöngu eitt viðtal. 

 

Aðferðir við gagnasöfnun 

Í Vancouver skólanum hefst gagnasöfnun um leið og samræður hefjast. Aðferðin er 

kölluð ”samræður“ frekar en viðtal því rannsakandi myndar tengsl við meðrannsakanda 
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og báðir aðilar upplifa tengsl og virka hlustun, þar með er viðmælandi orðinn að 

meðrannsakanda. Með því að segja að gagnasöfnun hefjist um leið og samræður hefjast 

er m.a. átt við að samræðurnar eru teknar upp á segulband. Einnig er mikilvægt að lesa 

sem mest um efnið áður en samræður hefjast til að auka skilning sinn á fyrirbærinu. 

 Rannsakandi þarf líka að gera sér grein fyrir sínum eigin fyrirframgefnu skoðunum á 

efninu þ.e. skoða þær og gagnrýna með það í huga að það er hann sem er mælitækið 

(Sigríður Halldórsdóttir, 28.apríl 2003). Rannsakandi byrjaði gagnasöfnunina um leið og 

viðtalið hófst, með því að taka það upp á segulband, með samþykki viðmælanda (sjá 

fylgiskjal 1). Rannsakandi hafði undirbúið óstaðlað viðtal (sjá fylgiskjal 3) og reyndi og 

að nota virka hlustun, en stundum átti meðrannsakandi erfitt með að tjá reynslu sína. 

Þetta var í fyrsta skipti sem hún sagði frá reynslu sinni í formlegu viðtali. Andrúmsloftið 

var hins vegar óþvingað.   

Rannsakandi var búinn að lesa töluvert af heimildum um málefnið fyrir viðtalið, og 

ákvað að skrifa niður sínar fyrirframgefnu skoðanir á málefninu. Það sem rannsakandi 

uppgvötaði var að hann fann fyrir reiði og samúð með öllu þessu fólki sem hefur orðið 

fyrir þessu hræðilega mannréttindabroti, sem flokkast frekar undir tilfinningar en 

skoðanir.  Aftur á móti sá rannsakandi að skoðanir hans gagnvart  vændi höfðu töluvert 

breyst m.t.t. fordóma. Mansal sem þessi rannsókn fjallar um er ekkert annað en þvingun, 

misnotkun, ofbeldi og mannréttindabrot.  Og túlkun rannsakanda eftir allan þann lestur 

sem hann hafði lesið sér til um var að, annars konar vændi kemur lang oftast út af 

einhvers konar neyð. 
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Siðfræðilegar vangaveltur 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninn (WHO) hefur gefið út skýrslu sem fjallar um siðferðileg 

fyrirmæli og varúðarreglur um það hvernig eigi að taka viðtöl við konur  sem lent hafa í 

mannsali. Athuga ber að konan getur verið í lífshættu ef upp kemst að hún hafi sagt frá 

aðstæðum sínum, átt von á barsmíðum eða hótað að börnum hennar verði gert mein. 

Viðtal skal komið fyrir þannig að hægt sé að hringja strax í alþjóðalögreglu t.d. með því 

að hafa farsíma við höndina með símanúmerið tilbúið, svo aðeins þurfi að ýta á einn 

takka. Og tryggja á allan hátt öryggi hennar og viðmælanda. Konuna þarf að biðja 

skriflega um leyfi, sem svo er farið yfir með henni munnlega rétt fyrir viðtal 

(Zimmerman og Watts, 2003).  

Ransakandi útbjó skriflega beiðni um samþykki viðtals (sjá fylgiskjal 1) þess efnis 

hvort konan væri tilbúin að taka þátt í viðtalinu og í hvaða tilgangi það fólst. Í bréfinu var 

tekið fram að öll auðkenni yrðu afmáð. Einnig var henni sagt að hún gæti hætt viðtalinu 

hvenær sem væri sýndist henni svo eða neita að svara, treysti hún sér ekki til þess. Talað 

var um að mat yrði gert á þeirri áhættu sem hún hugsanlega tæki ef hún svaraði játandi. 

Henni var bent á að eftir greiningu yrðu gögnum eytt. Tengiliður fór með bréfið til hennar 

og svaraði hún honum játandi þ.e. að hún væri tilbúin að taka þátt í viðtalinu, eftir að hafa 

lesið beiðnina. Að sögn tengiliðs reif hún síðan bréfið. Hins vegar las rannsakandi það 

upphátt fyrir hana áður en viðtalið hófst til að vera viss um að hún skildi innihald þess.  

Gæta skal nafnleyndar og meðrannsakanda gefið nýtt nafn, og þagnareiður virtur 

(Zimmerman og Watts, 2003), meðrannsakanda var gefið nafnið ”Olga” í rannsókninni. 

Rannsakandi útbjó skriflega yfirlýsingu (sjá fylgiskjal 2) þar sem hann sór þagnareið sinn 

og m.a. að gögnum yrði eytt. Yfirlýsinguna las rannsakandi upp fyrir Olgu fyrir viðtalið 
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og skrifaði nafn sitt undir sem hann sýndi henni, hins vegar fékk hún í hendurnar annað 

ljósrit þar sem undirskriftin var bókstafurinn X. Túlkur sór eið sinn við biblíuna. 

Rannsakandi getur upplifað sig svo vanmáttugan við að hlusta á viðmælanda sinn að 

hann vill gera eitthvað til að aðstoða konuna, en í skýrslunni er varað við að gefa henni 

falskar vonir þ.e. lofa upp í ermina á sér einhverju sem maður getur ekki staðið við 

(Zimmerman og Watts, 2003).  

Siðferðileg fyrirmæli og varúðarreglur um það hvernig framkvæma skuli viðtal við 

konur sem lent hafa í mansali, sem hér skulu eftirtaldar hafði rannsakandi sér til 

hliðsjónar. 

1. Varastu skaðleg áhrif 

Komdu fram við hverja konu og aðstæður hennar eins og hugsanlega sé að 

ræða bráða hættu þar til gagnstætt hefur verið sannað. Taktu ekki viðtal við 

konu, sem gæti gert aðstæður hennar verri hvort sem um lengri eða skemmri 

tíma er að ræða.   

> Rannsakandi skoðaði það sem hann vissi í aðstæðum Olgu og þar sem hún 

tengdist undirheimum sá hann að finna yrði mjög öruggan stað þar sem 

viðtalið færi fram. 

2. Kynntu þér efnið og gerðu áhættumat 

Þú þarft að komast að þeirri áhættu sem felst í mansali og þekkja tilfelli 

hverrar konu áður en þú tekur viðtalið. 

> Rannsakandi kynnti sér þá áhættu  sem felst í mansali og það litla sem hann 

vissi um Olgu. 
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3. Undirbúðu ítarefni með upplýsingum. Ekki gefa loforð sem þú getur ekki stað 

við 

Vertu viðbúin að veita upplýsingar á móðurmáli eða staðartungumáli (ef 

annað) um viðeigandi upplýsingar varðandi, laga og heilsufarsstuðning, 

athvörf, félagslega aðstoð, öryggisþjónustu og hjálpa til við tilvísun sé þess 

óskað. 

 > Rannsakandi lét Olgu fá upplýsingar sem fengnar voru á netinu um það 

hvert  hún gæti leitað þyrfti hún eða vildi aðstoð á áfangastað. 

4. Undirbúðu viðeigandi túlka og aðstoðarmenn 

Hugleiddu áhættu og hagnað í tengslum við það að ráða túlk, aðstoðarmenn 

eða aðra og þróaðu viðeigandi aðferðir til að kanna hæfni þeirra og hollustu. 

> Rannsakandi hafði vitneskju um að túlkurinn var vanur að túlka þar sem um 

trúnaðarmál væri að ræða. Tengilið láðist þó að tjá rannsakanda, að Olga 

talaði ágæta ensku, en ákveðið var að túlkur yrði samt viðstaddur. 

5. Tryggðu nafnleynd og þagnarskyldu 

Verndaðu auðkenni svaranda og trúnað í gegnum allt viðtalsferlið, frá þeim 

tíma sem haft er samband við hana og í gegnum þann tíma sem, upplýsingar 

um tilfelli hennar, verði ekki gerð opinber. 

> Rannsakandi sór þagnareið, nafn hennar verður hvergi getið. Gögnum sem 

hugsanlega bera auðkenni með sér verður breytt og/eða eytt. 

6. Fáðu upplýst leyfi 

Vertu viss um að hver og einn svarandi skilji nákvæmlega innihald og tilgang 

viðtalsins, áætlaða notkun upplýsinganna, rétt hennar til að svara ekki 
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spurningum, rétt hennar til að hætta viðtalinu hvenær sem er, óski hún þess og 

rétt hennar til að takmarka hvernig með upplýsingarnar verður farið. 

> Olga fékk bréf í hendurnar þar sem þessir þættir voru taldir upp, sem síðan 

var lesið upphátt fyrir hana fyrir viðtalið. 

7. Hlustaðu á og virtu mat hverrar konu á stöðu hennar og öryggisáhættu 

Gerðu þér grein fyrir að hver kona mun hafa mismunandi áhyggjur og hvernig 

hún lítur á áhyggjur sínar, þær geta verið öðru vísi heldur en aðrir myndu meta 

þær. 

> Olga gaf ekki í skyn að hún hefði áhyggjur, en það skal tekið fram að 

viðtalið fór fram á stað þar sem öryggisgæsla var mjög mikil fyrir. 

8. Láttu konuna ekki endurupplifa sálrænt áfall 

Spurðu ekki spurninga með  þeim afleiðingum er gætu orsakað tilfinningalega 

hlaðið svar. Vertu viðbúinn að sýna viðbrögð við þjáningum konunar og 

leggðu áherslu á styrkleika hennar. 

> Rannsakandi taldi sig fara mjög varlega í að spurja hana út í líðan hennar og 

reyndi að sýna henni fram á hversu sterk hún væri að hafa lifað þetta af. 

9. Vertu viðbúinn neyðaríhlutun 

Vertu viðbúinn að bregðast við ef kona segist vera í yfirvofandi hættu. 

> Rannsakandi var með farsíma með innskráðu símanúmeri alþjóðalögreglu, 

aðeins þurfti að ýta á einn takka. 
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10. Nýttu gagnasöfnun til góðs 

Notaðu upplýsingarnar á þann hátt að það verði konunni til hagsbóta eða komi 

á jákvæðum framförum í þróun á stjórnarstefnu og reglum fyrir konur sem 

lent hafa mansali, almennt (Zimmerman og Watts, 2003, bls. 4-27). 

> Rannsakandi vonar að Olga leiti sér aðstoðar í framhaldi þessa viðtals. 

 

Greining gagna 

Textann þarf að lesa margoft til að finna hinn rauða þráð sem við erum að leita að og 

vera gagnrýnin á það hvort við séum á réttri leið. Það þarf að skoða hvort maður er að 

einbeita sér að réttum hlutum, túlka, lesa og hlusta á hinn rauða þráð. Þegar maður er 

búinn að marglesa textann yfir er hægt að fara að skrifa t.d. á spássíu hvað maður telur 

meðrannsakanda vera að segja, þetta má gera oftar en einu sinni. Út frá því eru síðan búin 

til ákveðin þemu, sem sett eru í svokallað greiningarlíkan. Eins og kemur fram í 12 þrepa 

kerfi Vancouver skólans er mikilvægt að staðfesta síðan túlkun sína með 

meðrannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2001).  

Rannsakandi vélritaði viðtalið upp og marglas það síðan yfir. Eftir að hafa marglesið 

það yfir fór rannsakandi að skrifa athugasemdir og punkta á spássíur viðtalsins til að 

reyna að finna hinn rauða þráð. Eftir að hafa gert það nokkrum sinnum útbjó rannsakandi 

greiningarlíkan, sem átti þó eftir að margbreytast í endanlegt form. Ekki var hægt að fara 

yfir þær niðurstöður með meðrannsakanda þar sem hún var farin úr landi. 
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Umræða um réttmæti innan Vancouver skólans 

Raunvísindamenn eru ekki á eitt sáttir um gildi réttmætis tilfellarannsókna til að 

fallast undir vísindi. Og sumir halda því fram að ekki sé hægt að alhæfa neitt með notkun 

tilfellarannsókna og nota tilfellarannsóknir eingöngu sem hluta af gagnasöfnun og gera 

sömu kröfur til réttmætis eins og um meigindlegar rannsóknir væri að ræða. Það er að 

vissulega rétt að veikleikar tilfellarannsókna hafa takmarkað alhæfingargildi. En einn af 

styrkleikum þeirra er, að hægt er að koma með tilgátur í framhaldinu sem hægt er að nýta 

til stærri og viðameiri rannsókna. Einnig gæða þær raunvísindalegum aðferðum meira lífi 

t.d. með dæmisögum (Rúnar Helgi Andrason, 2001).   

Vancouver skólinn talar um trúverðugleika, sem samnefni við réttmæti og litið er á 

rannsóknarniðurstöður sem þekkingarframlag til mannlegs innsæis, þar sem hugur 

viðmælandans er skoðaður út frá hans eigin sýn á þeirri upplifun sem verið er að 

rannsaka. Tilgangurinn getur m.a. falist í því að bæta heilbrigðisþjónustu á því sviði. 

Niðurstöðurnar koma í ljós seinna meir, þegar þær hafa verið reyndar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2001).  

Eins og í öðrum eigindlegum rannsóknum er mælitækið sem notað er rannsakandinn 

sjálfur. Og þar sem engir tveir einstaklingar eru eins, geta niðurstöður sömu rannsókna, á 

sama viðmælanda gefið ólíka sýn af fyrirbærinu sem verið er að rannsaka. Hins vegar ef  

vandað er til verks á lesandi að geta séð samskonar niðurstöður úr báðum rannsóknunum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2001). 
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Umræða um rannsóknarsiðferði og hvernig staðið var að rannsókninni frá sjónarhóli 

rannsóknarsiðfræðinnar 

Þar sem mansal tengist glæpamönnum og glæpahringjum sem víla ekki fyrir sér að 

meiða, hóta og jafnvel myrða fólk, telji þeir að sér hallað, þá sér rannsakandi eftir á að 

hyggja að í raun var um “stórhættulega” rannsókn að ræða fyrir einn einstakling. Svona 

rannsókn á helst að fara fram í nafni viðurkenndra stofnanna, sem hafa vopnaða 

öryggisgæslu á sínum snærum. Rannsakandi var þó í þeirri aðstöðu að vera óbeint undir 

verndarvæng United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) sem hefur stranga 

öryggisgæslu vopnaðra öryggisvarða og það eitt að aka sífellt um í bíl merktum United 

Nations (UN)  gefur ákveðinn stimpil um að maður tengist þessari gæslu.  

Hættan á svo sannarlega ekki bara við um rannsakanda, heldur ekki síst viðmælanda, 

sem er sennilega í mestri hættu. Þó skal nefna að fjölskyldur beggja aðila geta líka verið í 

hættu. Þannig að það var ekki skrýtið að erfitt væri að fá viðmælanda í þessa rannsókn. 

IOM, sér að mestu leiti um meðferð og endurhæfingu þeirra kvenna og barna sem lent 

hafa í mansali, gera sínar eigin rannsóknir sjálfir og hafa gefið út ótal skýrslur um allt 

ferlið í kring um mansal. Það er fyrst og fremst öryggi skjólstæðinga sinna sem þeir eru 

að hugsa um þegar þeir neita utanaðkomandi um viðtal. Sem dæmi má nefna að 

manneskja sem kynnir sig sem blaðamann og óskar eftir viðtali, gæti verið óprúttinn 

melludólgur sem vill kanna aðstæður, komast að því hvar athvarfið er og hverjir eru þar, 

bæði skjólstæðingar og starfsfólk (IOM, 2003).  

Það má því segja að leynd og persónuvernd komi að sjálfu sér. Ekki er um neina 

siðanefnd að ræða í Kósóvó. En rannsakandi nýtti sér vinnureglur Alþjóða 

heilbrigðisstofnunninnar um það hvernig á að taka viðtöl við fórnarlömb mansals, sem 
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fyrr er getið í kaflanum (Zimmerman og Watts, 2003). Einnig nýtti rannsakandi sér 

“Fjórar höfuðreglur í siðfræði heilbrigðisgreina” sér til hliðsjónar, sem að mörgu leiti 

svipar til vinnureglna Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. En þær eru: Sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, hjálpræðisreglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2001). 

Þessar reglur las rannsakandi sér til upprifjunnar og ætlar ekki að fara nánar út í. 

Samantekt 

Í kaflanum var lýst þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var við rannsóknina.  

Rannsóknaraðferðin heitir Vancouver skólinn í fyrirbærafræði, sem leitast við að fá sem 

dýpstan skilning á hinum ýmsu fyrirbærum. Sagt var frá þeim skilyrðum sem hún setur 

fyrir val á þátttakendum og hversu erfitt var að fá meðrannsakanda í þessa rannsókn, 

sökum eðlis málsins. Greint var frá gagnasöfnun, komið var inn á siðferðilegar 

vangaveltur, greiningu gagna og réttmæti innan Vancouver skólans. 
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Kafli 4 – Niðurstöður 

Hér fyrir neðan er greiningarlíkan sem var niðurstaða rannsakanda eftir að hafa tekið 

viðtal við konu sem hefur lent í mansali og lýsingu hennar á því. Við greiningu á 

viðtalinu við Olgu komu fram þrjú meginþemu sem voru: Fyrir mansal; í mansali og eftir 

mansal – á leið út úr vændi. Hvert þema var svo greint í mismunandi mörg undirþemu 

eða alls 11. Yfirþemað voru hennar eigin orð, þegar hún ákveður að fara með manni út í 

óvissuna. Í niðurstöðunum er sagan sögð út frá þemunum. Olga segir söguna sjálf. 

 

Greiningarlíkan  

 

Ég þarfnast framtíðar 

Upplifun konu af mansali og afleiðingar á  
líkamlega, sálræna og félaglega líðan hennar. 

 

Fyrir mansal 
Fátækt 

Von um betra líf 
Blekking 

 
Í mansali 
Ofbeldi 

Eiturlyfjanotkun 
Skuldaþrælkun 

Innilokun 
Óvissa og lygar 

 
Eftir mansal – á leið úr vændi 

Sjálfviljug vændiskona 
Líkamleg líðan 

Sálræn líðan 
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Fyrir mansal 

 

Fátækt. 

“Ég kem frá mjög fátæku landi þar sem atvinnuástand er afar bágborið og mikið 

atvinnuleysi. Ég var búin að vera atvinnulaus til lengri tíma og þrátt fyrir að vera með 

ágætis menntun og hafa sótt um vinnu á mörgum stöðum hafði mér ekki tekist að fá starf, 

þar sem margir umsækjendur voru um hverja stöðu. Helst hefði ég viljað fá vinnu hjá 

einhverju erlendu fyrirtæki, sem væri með starfssemi í landinu, en það gekk ekki frekar en 

annað.  

 Ég á mjög góða fjölskyldu. Faðir minn er afar góður maður sem var í þokkalegri 

stöðu, þar til fyrir tveimur árum þegar hann veiktist og það eina sem hann fær eru 

örlitlar bætur og það voru einu peningarnir sem við fjölskyldan sáum, hins vegar eigum 

við smá landskika rétt fyrir utan bæinn þar sem við ræktum grænmeti, við hefðum orðið 

hungurmorða, ef við hefðum ekki haft hann. Móðir mín er húsmóðir, hún getur stundum  

verið svolítið erfið, en hugsar vel um okkur. En lífið var búið að vera erfitt, ég á yngri 

systkini og á meðan ég var til heimilis þar vorum við sex manneskjur sem bjuggu í litlu 

húsi.  

Ég eignaðist barn 16 ára gömul og giftist barnsföður mínum. Hann var myndarlegur 

en ekki góður maður, hann var drykkfelldur, latur, asni sem gerði ekkert annað en að 

drekka og horfa á sjónvarpið. Ég var svo ung og svo mikill kjáni, en mér tókst að mennta 

mig þrátt fyrir það, þökk sé fjölskyldu minni. En þegar hann fór að beita mig ofbeldi, 

skildi ég við hann, sem betur fer og flutti með barnið til foreldra minna. Þetta var búið að 

vera erfitt tímabil. Hann hefur ekki skipt sér af barninu síðan”. 
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Von um betra líf. 

“Síðan gerði ég mjög heimskulegan hlut. Við vorum nokkrar stelpur á kaffihúsi og 

hittum þar mann  sem sagðist geta reddað okkur vinnu í nálægu landi, annað hvort sem 

gengilbeinur eða dansarar. Hann sagðist geta reddað vegabréfum og myndi sjá um alla 

pappírsvinnu og við myndum vera komnar í góða vinnu innan mánaðar. Ég hefði átt að 

hafa varan á mér, en sagði honum að ég kynni ekki að dansa og ég vildi vinna sem 

gengilbeina. Þetta gekk allt eftir, hann hlýtur að hafa mútað einhverjum og við fórum 

nokkrar saman með lest yfir landamærin og þar beið okkar leigubíll sem ók okkur til 

höfuðborgarinnar. Þessi maður þ.e. sem “reddaði” okkur vinnu, hafði séð til þess að 

bíllinn biði okkar og bílstjórinn vissi greinilega hvert átti að fara með okkur, sem hann 

og gerði. Hann ók okkur að stóru húsi í miðborginni. Þetta var bar og bareigandinn eða 

”bossinn” eins og hann var kallaður beið okkar ásamt tveimur öðrum mönnum”. 

 

Blekking. 

“ Fyrirgefðu en þetta var hræðilegur tími í lífi mínu, mér finnst eins og það sé svört 

hola inn í mér þegar ég hugsa til baka. Ég veit að þetta er kjánalegt þar sem tvö ár eru 

liðin frá þessum atburði. ”Bossinn” og hinir mennirnir fóru með okkur inn og gaf okkur 

”vinnuáætlun” hann benti á svið þar sem var súla  og sagði okkur að vinna okkar væri 

fólgin í að dansa á sviðinu í kynæsandi fötum eða drekka með viðskiptavinunum og ef 

þeir vildu okkur ættum við að ríða þeim (hans orð; fuck). Hann varaði okkur við að við 

værum í slæmum málum ef viðskiptavinirnir kvörtuðu undan okkur.  

Við höfðum heldur betur verið blekktar, okkar ”ágæti atvinnureddari” hafði selt 

okkur í vændishús og við áttum að vinna sem vændiskonur. Hann var sem sagt mansali. 
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Ég kom ekki upp orði, það var eins og ég frysi, ég fylltist hryllingi og var hrædd, þetta 

var eins og martröð. Ég get ekki útskýrt tilfinninguna. Ég bara gat ekki trúað að ég væri 

komin í þessa aðstöðu”. 

 

Í mansali 

 

Ofbeldi. 

“Ein stúlknanna sem var með okkur ætlaði að rífa kjaft með því að segja að hún hafi 

ekki komið til þessa lands til þess að gerast vændiskona. Svarið sem hún fékk var að hún 

var barin þar til henni blæddi og síðan hópnauðgað á gólfinu. Mér leið hræðilega. Ég 

átti eftir að sjá mikið af samskonar ofbeldi á meðan ég var þarna og ég sjálf þar með 

innifalin. Ég vil ekki fara nánar út í þessi mál”. 

 

Eiturlyfjanotkun. 

“Í byrjun gáfu þeir okkur eiturlyf, sem við þáðum til að þola ástandið, en síðan hættu 

þeir að gefa okkur þau og þegar við spurðum um þau var okkur sagt að við yrðum að 

borga fyrir þau, við fengum enga peninga svo þetta var dregið af laununum okkar. Við 

vorum í stöðugri skuld. Þetta var mín leið til að lifa af, til að loka á allar tilfinningar”. 

 

Skuldaþrælkun. 

“Ég fékk ekki einn eyri á meðan ég var á þessum stað. ”Bossinn” sagði okkur að fyrst 

yrðum við að borga fyrir kostnaðinn við að koma okkur til landsins, fyrir vegabréfin og 
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vegabréfsáritunina og mansalanum, sem var ekkert annað en melludólgur. Þetta var að 

sjálfsögðu dregið af launum okkar”. 

 

Innilokun. 

“ Það voru rimlar fyrir öllum gluggum og hurðin  var alltaf læst. Svo var dyravörður 

við dyrnar. Við gátum ómögulega komist út. Við vorum látnar sofa í kjallaranum, 

sennilega til að hægt væri að hafa betri stjórn á okkur. Ég man að ég grét mig í svefn 

fyrstu nóttina, ég þurfti að byrja að ”vinna” strax fyrsta kvöldið og ég kom, ég var með 

fimm mönnum þessa nótt. Við vorum látnar sofa á gólfinu, rúmin sem við vorum með 

viðskiptavinunum í voru annars staðar í húsinu”. 

 

Óvissa  og lygar. 

 ”Bossinn” sagði að hann myndi senda okkur til lands í Vestur-Evrópu og þar 

myndum við byrja að fá peninga. Hann sagði alltaf að hann væri að bíða eftir fölskum 

vegabréfum sem aldrei sýndu sig. Ég er fegin að þessum hluta er lokið af ævi minni. Einn 

daginn sagði ”bossinn” okkur að við ættum að fara til ákveðins lands á Balkansvæðinu,  

sem við og fórum til, en síðan þvældumst við milli bara og landa og splittuðumst smám 

saman upp.  Einn daginn var mér sagt að næst færi ég til Kósóvó og  það er svo  skrítið 

að það gerði mig mjög hrædda. Þó upplifunin hingað til hefði verið hryllileg sögðu allir 

að þetta væri versti staðurinn og ímynd mín af staðnum var sem helvíti”. 
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Eftir mansal – á leið út úr vændi 

 

Sjálfviljug vændiskona. 

“Þetta var líka bar sem við unnum á í þessu landi og sama vinna. En fólkið sem vann 

þarna var öðruvísi, okkur var sagt að ef viðskiptavinirnir væru með einhver vandræði 

ættum við að láta vita og þeir myndu verða barðir. Og það kom fyrir að viðskipavinir 

voru barðir svo mér fannst ég verndaðri þarna. Við fengum rúm til að sofa í, sváfum tvær 

saman í rúmi, þetta var líka í kjallara en mikið betra en á hinum staðnum. Ég skrifaði 

undir samning um að vinna þarna í sex mánuði, þannig að í raun var ég komin út úr 

mansalinu og orðin ”venjuleg” vændiskona. Mig vantaði pening og líkami minn var 

hvort sem er spilltur og óhreinn. Fjölskyldu minni vantaði peninga og ég vildi safna 

einhverjum peningum fyrir framtíð barns míns. En samningurinn hljóðaði upp á að fyrir 

hverjar 100 evrur sem ég fékk, fékk bareigandinn 75 evrur og ég 25 og fyrir drykk með 

viðskiptavini sem kostaði 15 evrur fengi ég 2.5 evrur. Ég þénaði töluvert á þessu tímabili 

og miðað við heimaland mitt voru þetta margföld mánaðarlaun sem ég fékk á mánuði.  

Ég fór heim eftir þessa sex mánuði og það var hreint út sagt frábært að koma heim. 

Barnið mitt var svo ánægt að sjá mig að það var sem límt við mig. En ástandið var það 

sama, það var enga vinnu að fá, svo ég ákvað að fara aftur og vinna í þetta sinn í fjóra 

mánuði. Í þetta skipti þénaði ég mun minna, það voru færri sem komu á barinn og 

lögreglan kom oftar í eftirlitsferðir og starfsmenn alþjóðastofnanna voru hiklaust sendir 

heim sæjust þeir á barnum. Það sem gerðist þá var að ég kynntist manni sem bað mig um 

að koma með sér til síns heimalands og búa með sér. Ég kvíði svolítið fyrir en ég get ekki 

endalaust unnið á bar. Ég þarfnast framtíðar og ætla að sjá hvernig gengur með þessum 
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manni. Ég sagði honum að fjölskylda mín þarfnaðist peninga og hann sagðist mundi láta 

mig fá peninga sem ég gæti sent heim”. 

 

Líkamleg líðan. 

“Ég var alltaf sérstaklega hraust og full af orku . Vissulega var ég oft þunglynd eða 

það er betra að ég orði það þannig að ég hafi verið leið yfir að fá ekki vinnu. En á meðan 

mansalinu og vændinu stóð fékk ég alls kyns líkamleg og sálræn einkenni, sem ég hef 

ennþá. Ég fæ höfuðverkjaköst sem ég fékk ekki áður, stundum líður mér þannig að það sé 

eins og ég hafi verki í öllum frumum líkamans og ég verð auðveldlega þreytt. Ég fæ alls 

kyns einkenni sem koma og fara. Ég gleymi þeim þegar þau fara en man að sjálfsögðu 

eftir þeim þegar þau koma aftur. Í mansalinu og vændinu fékk ég tvisvar kynsjúkdóma, 

þar sem viðskiptavinirnir vilja ekki alltaf nota smokka”. 

 

Sálræn líðan. 

“Stundum er ég algjörlega tilfinningalega dofin. Þetta er eins og minnisleysi. Ég verð 

auðveldlega pirruð, vonlaus, fæ ofsahræðsluköst og verð þunglynd. Ég held að ég hefði 

ekki lifað af hryllinginn í fyrsta vændishúsinu án eiturlyfjanna, þau bældu niður 

tilfinningar mínar. Núna tek ég róandi lyf í stórum skömmtum, mér finnst að ef ég tek þau 

ekki verði ég vitlaus, brjáluð. Ég geri mér grein fyrir að ég þarfnast meðferðar eða 

einhvers konar hjálpar, en finnst ég ekki tilbúin til þess”. 
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Samantekt 

 Olga lýsti lífi sínu áður en hún lenti í mansali og hvernig það kom til að hún lenti í 

því. Einnig því sjokki sem hún fékk þegar hún áttaði sig á að hún hafði verið seld í vændi. 

Einnig lýsti hún þeim óhugnaði sem hún lenti í, í mansalinu sjálfu. Að lokum talaði hún 

um þegar hún gerði samning um að vinna í ákveðinn tíma sem vændiskona og þær 

líkamlegu og sálrænu afleiðingar sem mansalið og vændið hafði á hana. 
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Kafli 5 – Umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar 

 Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem kynntar voru í fjórða 

kafla. Fjallað verður um hvern flokk fyrir sig og niðurstöðurnar bornar saman við fyrri 

rannsóknir og annað fræðilegt efni sem rannsakandi hefur kynnt sér. 

 

Upplifun konu af mansali og afleiðingar á líkamlega, sálræna og félagslega líðan 

hennar 

 

Fyrir mansal 

 

Fátækt. 

Olga sagðist koma frá mjög fátæku landi þar sem mikið atvinnuleysi var. Engin í 

fjölskyldu hennar var útivinnandi. Einu peningarnir sem fjölskyldan hafði til umráða voru 

örlitlar bætur sem faðir hennar fékk vegna veikinda, sem urðu til þess að hann varð að 

hætta að vinna. Zimmerman o.fl. (2003) tala um fátækt sem einn þátt þess að gera 

fórnarlömin ginkeypt fyrir gylliboðum um vinnu í öðrum löndum. Það var fyrst og fremst 

fátækt sem rak Olgu áfram og varð til þess að hún tók tilboði um vinnu erlendis. 

Raymond o.fl. (2002) staðfesta þetta þegar þau nefna að ein af sex ástæðum, í aðstæðum 

fórnarlambs væru “fátækt og skortur á efnahagslegum möguleikum” sem einn lið í að 

stúlkur láta ginnast. 

Í rannsókn Zimmerman o.fl. (2003) koma einnig fram nokkrir neikvæðir þættir í 

fjölskyldumynstri fórnarlamba sem voru ekki í samræmi við fjölskyldu Olgu, en þessi 

atriði eru misnotkun, vanvirkar fjölskyldur, fáfræði, lítil skólaganga, drykkjusýki 
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einhvers fjölskyldumeðlims, ofbeldi og vanrækslu. Þvert á móti talaði Olga mjög vel um 

fjölskyldu sína. En hins vegar má geta þess að hún var fráskilin, einstæð móðir og hafði 

verið beitt ofbeldi í hjónabandi sínu.  

 

Von um betra líf. 

Olga gerði sér vonir um betra líf með því að mennta sig. En það nægði ekki því 

margir umsækjendur voru um hverja stöðu, hún hafði sótt um á mörgum stöðum, en ekki 

tekist að fá starf. Rannsakandi telur hana hafa verið orðna svo vonlausa um að fá starf að 

hún hafi þess vegna verið tilbúin til að yfirgefa fjölskyldu sína og land, jafnvel barn sitt, 

til að fá vinnu, sem hún og gerði. Í rannsókn IOM (2001) kemur fram að 88% kvenna 

sem lenda í mansali séu mæður þar af 77% einstæðar.  

Oft er það svo að það eru fjölskyldur stúlknanna sem annað hvort ginna, þrýsta á eða 

krefjast þess að þær fari út í vændi til peningaöflunar (Gërxhaliu, 2003; IOM, 2002; 

Raymond o.fl., 2002). En það er ekki hliðstætt því sem Olga lenti í. Hún og vinkonur 

hennar hittu fyrir tilviljun mann á kaffihúsi sem sagðist geta reddað þeim vinnu á 

skömmum tíma í nálægu landi. Hann sagðist geta séð um allt ferlið fyrir þær.  

Innan mánaðar voru Olga og vinkonur hennar á leið til annars lands með von um 

betra líf í hjarta þ.e. að geta unnið sér inn peninga. Þetta er það sem Zimmerman o.fl. 

(2003) kalla í skýrslunni sinni “ferðalags og flutningsferlið” og er þess getið að hjá 

einstaka fórnarlömbum sem rólegt og átakalaust ferli, þó svo að það sé alls ekki algilt, 

heldur þvert á móti. Hjá Olgu og stöllum hennar var þetta rólegt og átakalaust, þó svo að 

án þess að þær hefðu hugmynd um að þær væru formlega komnar í hendur mansala. Því 
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búið var m.a. að skipuleggja móttöku þeirra, þ.e. það beið bíll eftir þeim þegar þær komu 

til þessa lands, sem ók þeim á áfangastað. 

 

Blekking. 

Áfangastaðurinn var stórt hús í miðborginni og í þessu húsi var bar. Það var farið með 

Olgu og hinar stúlkurnar inn og um leið og þær stigu inn í þetta stóra hús, misstu þær sem 

stendur í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um réttindin til að lifa, þar sem 

stendur: “Allir eiga rétt til að lifa í frelsi og persónulegu öryggi” (Gërxhaliu, 2003). Þeim 

var sagt að þær ættu að dansa í kynæsandi fötum á sviði, með súlu, drekka með 

viðskiptavinum og hafa samfarir með þeim. Það var sem sagt verið að gera þær að 

vændiskonum. Maðurinn sem þær hittu á kaffihúsinu hafði selt þær í vændishús. 

Rannsakandi telur að hún hafi a.m.k. að einhverju leiti sýnt “ viðbrögð bráðaáfalls” því 

viðbrögð hennar voru hliðstæð því sem lýst er í skýrslu IOM. “Alvöruþrungin 

skammvinn truflun sem þróast sem svar við óvenjulegu líkamlegu og/eða sálrænu álagi” 

(IOM, 2003, bls 12). Olga sagðist ekki hafa komið upp orði, henni fannst eins og hún 

frysi og fylltist hryllingi, var hrædd, fannst þetta vera martröð og gat ekki trúað að hún 

væri komin í þessa aðstöðu. 

 

Í mansali 

 

Ofbeldi. 

Á áfangastað hófst martröðin fyrir alvöru og strax var byrjað á að brjóta niður vilja 

fórnarlambanna. Olga sagði að þegar ein stúlknanna í hópnum hafi sagt að hún hefði ekki 
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komið til landsins til að gerast vændiskona, hafi henni verið svarað strax með barsmíðum 

og síðan hópnauðgað á gólfinu. Á meðan Olga horfði upp á þetta leið henni hræðilega og 

sagðist hafa átt eftir að horfa oft upp á samskonar ofbeldi og líka lent í því sjálf. Hún vildi 

ekki ræða það nánar.  

Einnig voru þær varaðar við að þær væru í slæmum málum ef viðskiptavinirnir 

kvörtuðu undan þeim. Þetta er í samræmi við rannsóknarniðurstöður Zimmerman o.fl. 

(2003) þar sem talað er um að mansalar noti ýmsar aðgerðir til að brjóta niður vilja 

fórnarlambsins og afleiðingarnar hafi að jafnaði alvarleg heilsufarsleg áhrif á 

fórnarlambið – í versta falli dauða. Hér verður fórnarlambið fyrir líkamlegri valdbeitingu, 

heilahristingi, stungum, skorti á fæði og ýmsum hrottaskap. Þau verða fyrir kynferðislegu 

ofbeldi, misnotkun endurtekinna þvingaðra og niðrandi kynferðislegra athafna án smokka 

eða sleipiefna, hvort sem er um munn, leggöng eða endaþarm, tugi viðskiptavina. En 

hingað til hefur ekki verið litið á vændiskaup, afbrigðleg eða ekki, sem ofbeldi. En þess 

má geta að það að neita að nota smokk við vændiskaup kallast ofbeldi (Gërxhaliu, 2003; 

Hynes og Raymond, 2002; Raymond o.fl., 2002).  

Eiturlyfjanotkun. 

Vændissalar þvinga fórnarlömbin til að nota eiturlyf og/eða áfengi, til að veikja 

mótstöðu þeirra til að sinna fleiri viðskiptavinum, vinna lengur eða taka þátt í 

óþægilegum og hættulegum kynferðislegum athöfnum, síðan eftir ákveðinn tíma er 

kostnaður við eiturlyfin dregin af launum þeirra (IOM, 2001; Rikskriminalpolisien, 2004; 

Zimmmerman o.fl., 2003). Olga sagði að í byrjun hafi þeim verið gefin eiturlyf, sem hún 

þáði til að þola ástandið, að þetta hafi verið hennar leið til að loka á allar tilfinningar. 
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Síðan var hætt að gefa þeim þau og þegar þær spurðu um þau, var þeim sagt að þær yrðu 

að borga fyrir þau sem var þá dregið af launum þeirra. Í skýrslu IOM (2001) er greint frá 

því að 15% þeirra sem sleppa úr þessu ferli geti ekki hætt og verði áfram eiturlyfjafíklar. 

Olga talaði um að hún noti stóra skammta af róandi lyfjum, sem væri þá það sem kallast 

lögleg fíkniefnaneysla. Ekki er tekið fram í skýrslunni hvort slík neysla sé innifalin í 

þessari tölu.  

Skuldaþrælkun. 

Olga sagðist ekki hafa fengið svo mikið sem eyri á meðan hún var á þessum stað. 

Ástæðan var sú að hún þurfti að borga fyrir söluna á sjálfri sér, ásamt flutningi og 

pappírsvinnu. Þetta er í samræmi við rannsóknarniðurstöður Zimmerman o.fl. (2003) þar 

sem talað er um að mansalar setji fórnarlömb sín strax í skuldaþrælkun með því að skipa 

þeim að borga m.a. ferðir og uppihald. Department of State-United States of America 

(2004) nefnir í rannsókn sinni um þetta málefni, konu sem átti að hafa samfarir með 900 

mönnum til að verða skuldlaus og frjáls. 

 

Innilokun. 

Olga sagði að það hafi verið rimlar fyrir öllum gluggum og hurðin alltaf læst, auk 

þess sem að dyravörður hafi staðið við dyrnar. En þetta er einmitt ein af aðferðum 

mansala til að hafa betri stjórn á aðstæðum þ.e. að halda fórnarlömbum sínum í 

einangrunarvist eða undir stöðugu eftirliti þannig að þau hafi sem minnst afskipti af því 

samfélagi sem þau eru í  og koma í veg fyrir samband við utanaðkomandi aðila og 

fjölskyldu í heimalandi sínu. Það er ekki bara innilokunin sem hefur slæm áhrif á 
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félagslega heilsu kvennanna heldur er það líka í tengslum við sambönd þeirra innbyrðis. 

Þær eru oft fluttar á milli staða og ná ekki að mynda tengsl sín á milli og mansalarnir gera 

oft í því að etja þeim saman. Tungumálaörðugleikar geta líka spilað inn í þar sem þær 

koma ekki endilega frá sömu þjóðlöndum og fæstar kunna ensku (Zimmerman o.fl., 

2003). 

 

Óvissa og lygar. 

Bareigandinn eða “bossinn” eins og hann var alltaf kallaður sagði Olgu og stöllum 

hennar að þær færu að sjá peninga þegar þær færu til lands í Vestur-Evrópu, sem þær fóru 

aldrei til. Heldur þvældust þær á milli bara og landa og einn daginn var Olgu sagt að næst 

færi hún til Kósóvó. Þetta gerði Olgu mjög hrædda, því hún hafði heyrt hryllilegar sögur 

um meðferð fórnarlamba þar. Það er ekki skrítið því hægt er að lesa það víða hvílíkur 

hrottaskapur liggur oft á bak við nauðungarvændi í Kósóvó. Gërxhaliu skrifaði bók, sem 

hún birti árið 2003, eftir þriggja ára rannsóknir á mansali og vændi í Kósóvó. Þar er lýst 

ótrúlega mörgum dæmum af  afspyrnu ómannúðlegum aðferðum sem notaðar eru á 

fórnarlömbin bæði börn og fullorðna.  

Ein aðferð til að halda fórnarlömbunum í óvissu er að flytja þau oft á milli staða. 

Mansalarnir vinna markvisst að því að stjórna fórnarlambi sínu og gera það háð sér, með 

m.a. sálrænum stjórnunaraðferðum þar á meðal hótunum gegn fórnarlambinu sjálfu, hóta 

að meiða fjölskyldu þess og ekki síst börn þeirra, koma upp óöruggum og 

ófyrirsjáanlegum atburðum og lygum um lagalegan rétt þeirra (IOM, 2001; 

Rikskriminalpolisien, 2004; Zimmerman o.fl., 2003).  
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Eftir mansal – á leið út úr vændi 

 

Sjálfviljug vændiskona. 

Eftir að Olga kom til Kósóvó breyttust aðstæður hennar töluvert, til hins betra, sem 

var þvert á allt það sem rannsakandi hafði lesið sér til um og hefur hugsað mikið um 

hvernig á þessu stæði. Var þetta einhver heppni, lenti hún á einhverju lúxusvændishúsi 

eða hvað? Amnesty International gaf út heimildaskýrslu í maí 2004, þar sem samtökin 

gagnrýna harðlega nauðungarvændi í Kósóvó, meðferð fórnarlamba og hversu lítið 

alþjóðasamtökin á staðnum hafa gert í málunum.  

Það sem gerðist hjá Olgu var að hún skrifaði undir samning þess efnis að hún myndi 

starfa þarna, sem hún og gerði. Aðbúnaður var betri og vændiskaupendur máttu ekki 

ganga of langt hvað ofbeldi varðar. Hins vegar frétti rannsakandi frá ónefndum 

starfsmanni Sameinuðu þjóðanna að þetta væri tilfellið, vændishúsaeigendur væru sumir 

farnir að gera samninga við vændiskonurnar og þegar lögreglan birtist, sýndu 

vændiskonurnar samningana og þá gerði lögreglan ekkert í málinu. Þar með er verið að 

viðurkenna, að mati rannsakanda að vændi er leyft í Kósóvó, meira að segja með 

milligöngu þriðja aðila, þvert á það sem sáttmáli Sameinuðu þjóðanna segir. Hins vegar 

fælist lögreglueftirlitið aðallega í því að kanna hvort starfsmenn alþjóðastofnanna væru á 

staðnum, sem er ekki leyfilegt. Rannsakandi getur ekki staðfest þetta nánar, frekar en  

a.m.k. að stöddu getur rannsakandi ekki vitað hvort sumar þessara kvenna séu þvingaðar 

til að skrifa undir svona samninga, en Olga gerði það sjálfviljug, þar sem hana vantaði 

peninga og fannst líkami sinn hvort sem var orðinn spilltur og óhreinn.  
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Hins vegar er ekki hægt að segja annað en hún hafi verið hlunnfarin, því hún fékk 

aðeins 25% af þeim tekjum sem hún aflaði með kynlífi og bareigandinn fékk afganginn. 

Samkvæmt Scott (e.d.), sem vann að heimildarsöfnun um götuvændi, með það í huga að 

leiðbeina lögreglumönnum, sem starfa með slík mál, en hann vann að þessari 

heimildarsöfnun í Bandaríkjunum og nokkrum Evrópulöndum, þá virðist það vera venjan 

að bareigendur, pimpar, melludólgar, mansalar eða hvað þeir eru nú kallaðir fái 60-70% 

af tekjum vændiskvennanna.  

Olga fór heim eftir þessa sex mánuði með töluvert af peningum í vasanum. Hún var 

vissulega glöð að koma heim, en ástandið var við það sama, enga vinnu að fá. Seinna 

ákvað hún að fara aftur til Kósóvó og vinna í fjóra mánuði. Í þetta sinn kynntist hún 

manni, sem bað hana um að koma með sér til síns heimalands og búa með sér. Olga 

ákvað að fara með honum, en sagði honum jafnframt frá högum fjölskyldu sinnar og 

hann sagðist mundi láta hana fá peninga sem hún gæti sent heim. Rannsakandi fann ekki 

svipuð dæmi, en hefur heyrt sögusagnir um að slík mál hafi gerst. Sögusagnir eru hins 

vegar ekki nægjanlegar í rannsóknum af  þessu tagi, en gætu verið upphafið að annarri 

rannsókn. Aftur á móti kemur fram í skýrslu IOM (2001) að tveir “kúnnar” hafi keypt 

eina vændiskonuna lausa og sent hana heim til sín. Olga sagði ástæðuna fyrir því að hún 

hefði ákveðið að fara með manninum þá að hún gæti ekki endalaust unnið á bar og að 

hún þarfnist framtíðar.  

 

Líkamleg líðan. 

Olga talaði um að hún hefði alltaf verið sérstaklega hraust og full af orku, fyrir 

mansalið. Hún talaði um að hún hefði verið leið vegna þess að hún fékk ekki vinnu, en 
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slíkt hlýtur að teljast eðlilegt. En á meðan á mansalinu og vændinu stóð fór hún að fá alls 

kyns líkamleg og sálræn einkenni sem voru ekki til staðar fyrir mansal og hún þjáist af 

þeim enn. Hún sagðist fá höfuðverkjaköst og að henni líði eins og hún hefði verki í öllum 

frumum líkamans og að hún verði auðveldlega þreytt. Zimmerman o.fl. (2003) tala m.a. 

um í rannsókn sinni að afleiðingar þess ofbeldis sem konurnar verði fyrir geti verið bráða 

og langvinnir skaðar s.s. marblettir, opin sár, áverkar á höfði, ör, bráða og langvinn 

fötlun, skemmdir tauga, vöðva og beina, skaði á skynjun, skemmdir á tönnum og kjálka, 

síþreyta, örmögnun og næringarskortur. Eitthvað af þessu gæti átt við Olgu samkvæmt 

lýsingu hennar og þess að hún sagðist fá einkenni sem komi og fari og hún gleymi þeim 

þegar þau fari. Olga hafði ekki látið athuga einkenni sín, hún hafði eingöngu  tvisvar 

leitað til læknis út af kynsjúkdómum, sökum þess að viðskiptavinirnir vildu ekki nota 

smokka. Samkvæmt tímaritinu “Entre nous” (2002) er það talið ein af ástæðum af hraðri 

útbreiðslu HIV/AIDS og öðrum  kynsjúkdómum, að fólk notaði ekki smokka í 

vændishúsum á Balkansvæðinu.  

Sálræn líðan. 

Sálrænni líðan lýsti Olga þannig að hún væri stundum algjörlega tilfinningalega 

dofin, talaði um minnisleysi, verði pirruð, vonlaus, fengi ofsahræðsluköst, og þunglyndi. 

Þessi einkenni samræmast öll einkennum sem koma fram í rannsóknum um afleiðingar 

mansals og vændis (IOM, 2003; Raymond o.fl., 2002; Zimmerman o.fl, 2003). Einnig 

kemur fram í niðurstöðum rannsóknar IOM (2003) að þessir einstaklingar geri oft lítið úr 

hlutunum. Þetta gerði Olga þegar hún lýsti ástandinu í fyrsta vændishúsinu sem hún lenti 

í, henni leið illa við að tala um það sem gerðist og fannst það kjánalegt þar sem tvö ár 
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væru liðin frá atburðinum. Tvö ár er ekki langur tími eftir svona áfall sérstaklega þegar 

tekið er tillit til þess að hún hefur enga aðstoð eða meðferð fengið. 

 

Samantekt 

Hér að framan var fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við 

fræðilegt efni á þessu sviði. Víða samrýmast niðurstöður fræðilega efninu og þá helst 

varðandi mansalið og vændið sjálft. Aðstæður Olgu hvað varðar ýmislegt í fari fjölskyldu 

hennar samræmdust þó ekki alltaf. Út frá þessu hvoru tveggja þ.e. niðurstöðum 

rannsóknar og fræðilega efninu telur rannsakandi sig hafa fengið svör við 

rannsóknarspurningu sinni um það hvernig upplifun kvenna af mansali sé og hvaða 

afleiðingar það hafi á líðan þeirra hvort sem er líkamlega, sálrænt eða félagslega. 

Upplifunin er vægast sagt hræðileg og það sem kom rannsakanda mest á óvart hversu 

hryllilega illa er farið með þær. Afleiðingar þeirrar meðferðar sem þær fá, hvort sem er 

um líkamlegar, sálrænar eða félaglegar koma í beinu framhaldi af meðferðinni, það er 

búið að skadda þessar konur, brjóta á þeim siðfeðilega og mannréttindalega.  

Rannsakandi telur að niðurstöður þessarar rannsóknar séu skilaboð til 

heilbrigðisstarfsfólks að kynna sér málefni mansals og hvaða afleiðingar það getur haft á 

einstaklinginn svo þeir skilji skjólstæðinga sína betur og geti verið talsmenn fyrir þá. 

Þessi rannsókn er að miklu leiti byggð á erlendum rannsóknum, en ber okkur ekki að líta 

okkur nær og gera fleiri rannsóknir á Íslandi? Slíkar rannsóknir væri hugsanlega líka 

hægt að gera í samvinnu við aðrar stéttir og má þar nefna lögreglu, lögfræðinga, 

sálfræðinga, félagsfræðinga, félagsráðgjafa og stofnanir sem hafa með málefni 

kynferðisafbrota, mannréttindabrota svo eitthvað sé nefnt. Rannsóknir sem vert er að 
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athuga eru t.d. hver eru örlög svokallaðra póstlistabrúða, súludansmeyja, hvað stór hluti 

eiturlyfjaneytanda hafa eða stunda vændi, hvað með það hvort til sé í dæminu á Íslandi 

hvort sumir stundi vændi sem “aukabúgrein” vegna fátæktar og þá hvað stór hópur svo 

eitthvað sé nefnt
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Kafli 6 – Notagildi rannsóknarinar og tillögur að framtíðar rannsóknum. 

 Í þessum kafla verður gerð grein fyrir notagildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun, 

hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarmenntun, hjúkrunarrannsóknir og fyrir aðrar stéttir. 

Einnig verða settar fram tillögur að framtíðarrannsóknum. 

 

Notagildi rannsóknarinnar 

Eftir því sem rannsakandi best veit hafa ekki verið gerðar rannsóknir um 

mansalsvændi á vegum hjúkrunarfræðinga í heiminum og mjög fáar af öðrum 

heilbrigðisstéttum. Til eru ótal rannsóknir og skýrslur gerðar af öðrum stéttum og 

samtökum. Það hefur þótt til baga við gerð rannsókna að heimildir frá 

hjúkrunarfræðingum vanti. Það er von rannsakanda að niðurstöður þessarar 

rannsóknar verði til þess að auka skilning heilbrigðisstarfsfólks á þörfum einstaklinga 

sem lent hafa í mansalsvændi. 

Notagildi fyrir hjúkrunarmenntun 

Rannsakandi vonar að niðurstöðurnar gefi hjúkrunarnemum innsýn í hverju 

mansal  í formi vændis felst og telur mikilvægt að hjúkrunarnemar geri sé grein fyrir 

hvaða afleiðingar það hefur fyrir líkamlega og andlega líðan að lenda í mansali. Með 

það fyrir augum að þeir skilji betur þá skjólstæðinga sína sem lent hafa í mansali og 

þá sem hafa lent í sams konar ofbeldi. Einnig er mikilvægt að mati rannsakanda að 

hjúkrunarnemar geri sér grein fyrir því að hægt er að skilgreina mansal út frá fleiri 

sjónarhornum s.s. barnavændi, þrælkunarvinnu karla, kvenna og barna ásamt 

líffærastuldi, eins og kemur fram í skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna, þó hér hafi það 

ekki verið með í rannsókninni né tilgangur hennar.  
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Notagildi fyrir hjúkrun 

Hjúkrunarfræðingar eru í góðri aðstöðu til að vera talsmenn skjólstæðinga sinna 

og skipuleggja stuðning og fræðslu. Hjúkrunarfræðingar sérstaklega sem starfa á t.d. 

slysadeildum, móttöku fyrir kynferðisglæpi, á kvennadeildum og heilsugæslu geta 

veitt upplýsingar og bent á aðra fagaðila t.d. sálfræðinga og félagsráðgjafa. Ef um 

erlenda ríkisborgara er að ræða geta þeir bent þeim á heilbrigðis- og lagalegan rétt 

sinn og bent á stofnanir sem hægt er að leita til. Þetta á vissulega við um Íslendinga 

líka, en oft veit fólk sem kemur erlendis frá ekki hvert eða hvort það getur leitað sér 

aðstoðar.  

 

Notagildi fyrir hjúkrunarstjórnun 

 Rannsakandi telur að þar sem umræðan um mansal sé komin inn á borð m.a. hjá 

Dóms- og Kirkjumálaráðuneytinu ásamt Utanríkisráðuneytinu og Stígamótum o.fl. og 

viðurkennt sé að Ísland sé eitt af þeim löndum sem notuð eru sem milligöngulönd á 

leið til annarra landa. Það er sem sagt búið að viðurkenna að við stöndum ekki utan 

við þessi mál, þá finnst rannsakanda upplagt að hjúkrunarstjórnendur, þar sem þeir eru 

í þeirri aðstöðu, setji á fót vinnuhópa sem myndu t.d. setja saman fræðsluefni, 

vinnuferli og stuðningsteymi. Hver stofnun þyrfti að taka á þessum málaflokk eða 

a.m.k. hafa aðgang að stuðningsteymi sem hægt væri að leita til. 

 

Notagildi fyrir hjúkrunarrannsókir 

Rannsakandi telur að þessi eigindlega rannsókn geti verið undanfari að stærri og 

viðameiri rannsóknum á Íslandi.  Gerðar hafa verið íslenskar rannsóknir m.a. á vegum 

Dóms- og Kirkjumálaráðuneytisins, þar sem kemur fram að stúlkur og drengir gangi 

kaupum og sölum og fá greitt með eiturlyfjum og verða oft fyrir miklum hrottaskap. 
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Einnig hefur komið fram að starfrækt hafa verið svokölluð hóruhús, þar sem 

vændiskonurnar fá prósentur fyrir vændið og eigandi hússins afganginn. Oftast er hér 

um eiturlyfjaneytendur að ræða. Þetta flokkast samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu 

þjóðanna undir mansal. Umræðan um þessi mál hefur orðið til þess að það er refsivert 

og komið í  hegningarlögin að hafa milligöngu vændis. 

Einnig má geta þess að á Alþingi liggur fyrir frumvarp til laga þar sem lagt er til 

að farin verði hin svokallaða “sænska leið” sem þýðir það að það er 

vændiskaupandinn sem er sakhæfur, en ekki vændissalinn (hér er ekki verið að tala 

um milligöngumann). Staðan í dag er sú að vændissalinn er sakhæfur samkvæmt 

hegningarlögum, en ekki vændiskaupandinn. Hér væri ýmisslegt hægt að rannsaka, 

því hafa verður í huga þær afleiðingar sem þetta hefur á einstaklinginn og ætti 

heilbrigðiskerfið að koma þar inn í spilið. Rannsóknir stuðla að því að auka á 

þekkingu okkar svo við öðlumst aukinn skilning á málefninu. Það er von rannsakanda 

að þessi rannsókn verði öðrum hvatning að frekari rannsóknum á þessu efni. Með 

aukinni þekkingu á þessu sviði verði stuðlað að enn meiri gæðum þeirrar hjúkrunar 

sem veitt er. 

 

Annað notagildi rannsókarinnar 

Rannsakandi vonast til að rannsókn þessi verði hjúkrunarfræðingum til gagns 

ásamt öðru starfsfólki innan heilbrigðisstéttarinar s.s. sálfræðingum, félagsráðgjöfum 

og læknum. Og ekki síst aðstandendum fórnarlamba, ásamt almenningi. Hugsanlega 

væri hægt að stofna stuðningssamtök fyrir þá sem lent hafa í vændi, hverra hluta 

vegna. 
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Tillögur að framtíðarrannsóknum á Íslandi 
 

Ungir sem eldri eiturlyfjaneytendur. 

Rannsakað verður umfang fólks háð eiturlyfjum sem nýtt er til mansalsvændis 

með milligöngu þriðja aðila, sem fellur þá undir hegningarlög. Athuga mætti hvort 

hægt væri að gera megindlega rannsókn, með spurningarlistum meðal 

eiturlyfjaneytanda og/eða vændiskvenna og karla, þar sem athugað væri umfang 

vændis, hvort um milligöngu þriðja aðila væri að ræða, þjóðerni, aldur o.fl. Einnig 

væri hægt að kanna hvort þeir meðferðaraðilar þar sem fólk fær meðferð vegna 

eiturlyfjamisnotkunar hafi haldbærar tölfræðilegar upplýsingar og hvort þeir væru 

tilbúnir til samstarfs. 

 

Vændishús. 

Rannsakað verði hvort og hvar slík starfsemi fer fram ásamt ástæðu þess að fólk 

starfar þar, m.t.t. hvort verið sé að notfæra sér eiturlyfjaneytendur, sem fellur þá undir 

heilbrigðiskerfið. Flest vændishús hafa milligöngaðila og fellur það einnig undir 

hegningarlög. Hér væri hægt að spyrja eða senda leigubílstjórum spurningarlista, þeir 

gætu hugsanlega verið í aðstöðu til að vita eitthvað um slík mál, hægt væri að spyrja 

lögreglu um hvort að grunsemdir um að vændishús væru til staðar. Einnig telur 

rannsakandi að spyrjast verði um þetta mál í “undirheimum”. 

 

Líðan og meðferð þeirra sem eru í mansali vegna eiturlyfja eða annarra hluta 

vegna. 

Rannsökuð verði líðan þeirra sem eru í mansalsvændi, á meðan á því stendur og 

eftir á, takist þeim að koma sér út úr því. Einnig hvernig farið er með fólkið t.d. í 
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sambandi við ofbeldi. Hér væri hægt að nota eigindlega rannsókn þar sem tekin verða 

viðtöl við þá sem lent hafa í mansalsvændi. Skoðað sérstaklega líðan þeirra á meðan á 

því stóð, hvaða meðferð þeir fengu og hvernig þeim líði í dag. 

 

Póstlistabrúðir. 

Rannsakað verði hver afdrif þeirra eru, aðbúnaður, meðferð og líðan. Þetta yrði 

sennilega að fara fram í formi viðtala við konur frá Asíulöndunum sem eiga íslenska 

eiginmenn og spyrja þær um fyrrgreind atriði. Hugsanlega þyrfti aðstoð túlks og vinna 

í samvinnu við alþjóðastofu. 

 

Súludansmeyjar frá Suðaustur - Evrópu og öðrum löndum. 

Rannsakað verði það sama og hjá póstlistabrúðum. Taka þyrfti viðtal við þær með 

aðstoð túlks. Það gæti hugsanlega verið erfitt að nálgast þær, en það eina sem 

rannsakanda dettur í hug í bili er hreinlega að spyrja þær, þá með aðstoð túlks.  

Sænska leiðin. 

Rannsökuð verði hin svokallaða “sænska leið” varðandi hegningarlög og um leið 

hvort það hafi fækkun í för með sér á innfluttum súludansmeyum frá fátækum 

löndum. Í framhaldi af því hvort samþykkja eigi það frumvarp sem liggur til laga um 

að fara þá leið á Íslandi. Hér þarf að skoða lögregluskýrslur og umsagnir frá Svíþjóð 

um það hvort þetta hafi skilað árangri, hvort önnur lönd hafi tekið upp þessa aðferð og 

hvernig hún hafi  reynst þar. Einnig hvort komum á Bráðamóttökur hafi fækkað í 

kjölfar vændis ofbeldis.  
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Meðferðarleiðir. 

Rannsakað skal hvaða leiðir hafi þótt hentugastar í meðferð þeirra sem lent hafa í 

mansalsvændi og hvernig hægt er að aðlaga það íslenskum aðstæðum, bæði með 

Íslendinga og fólk af erlendu bergi í huga. Athuga ber líka hvaða þekking er fyrir hjá 

heilbrigðisstarfsfólki á Íslandi og hvers konar meðferð þessir skjólstæðingar hafa 

fengið. Gerð verði eigindleg rannsókn í viðtalsformi við þá sem hafa fengið meðferð 

eftir að hafa lent í mansali, vændi og eiturlyfjum. Í framhaldi af því yrði gerð 

heimildasamantekt eða þarfagreining. 

 

Fátækt. 

 Oft er talað um í almennri umræðu að meiri fátækt sé á Íslandi en við viljum 

viðurkenna. Og sögusagnir eru um að sumar konur selji sig vegna fátæktar. En 

sögusagnir eru ekki nægjanlegar, þetta þarf að kanna með því hugarfari hvernig hægt 

sé að styðja þessar konur fjárhagslega. Rannsakandi telur að hér verði að nota 

snjóboltaaðferðina. 

 

Samantekt 

 Eftir að hafa kynnt sér málefni mansals í formi vændis og séð að það vantar 

stórlega rannsóknir frá hjúkrunarfæðingum, vonast rannsakandi til að 

hjúkrunarfræðingar haldi áfram á sömu braut. Menntun hjúkrunarfræðinga er þannig 

háttað að þeir geta komið inn í ferlið á hvaða stigi sem er, allt frá áróðri til meðferðar. 

Íslenskir hjúkrunarfæðingar geta vissulega gert og tekið þátt í alþjóðlegum 

rannsóknum, en þær tillögur að framtíðarrannsóknum sem rannsakandi setti fram eiga 

við Ísland.
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Fylgiskjal 1 – Beiðni um samþykki viðtals. 
 

INFORMATION CONSENT REQUEST 
 
I am conducting a research on the health of women who have been trafficked for a 
project in the University of Akureyri, in order to identify better ways to provide health 
services. I would like to talk to you to get a clear picture of your experiences from 
your own point of view. I will ask you questions about your current life, future, and 
your life during the trafficking and your background. 
 
I will not ask your name. Everything you tell me will be kept strictly secret. No 
identifying personal details will be revealed. I will not use your name, your 
trafficker’s name, or specific details about your family. There are no wrong or right 
answers. You may find some of the questions bring up difficult memories and you 
should feel free to take your time answering or to decline to answer, if you wish. Your 
responses about your experience will be used to support other women who have had 
similar experiences and needs. 
 
We will discuss your potential risks and benefits, before the interview and structures 
that have been put in place to limit your risk. 
 
You do not have to participate if you do not wish to. If you agree to proceed, you may 
choose to stop the interview at anytime, or if you do not wish to answer a question, or 
would like to ask me a question, please feel free to stop me. This interview will take 
approximately 60 minuets. 
 
If you accept, then I will tape the interview, and after it has been used for the analysis 
it will be immediately be erased. 
 
Therefore do you agree that this is a good time and place to be interviewed? 
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Fylgiskjal 2 – Þagnareiður. 
 

OATH OF CONFIDENTIALITY. 
 

I hereby pledge that all the information I will get in this interview will be confidential. 
In the public material I will delete all the references to your name, specific issues that 
could identify you, your family, acquaintances or other parties that could be affected. 
All personal references will be to imaginary names and the surroundings will be 
changed. 

 
I pledge that I will not share verbally any of the information to any third parties. 

 
I pledge that content of this interview will only be discussed with third parties after 

these references have been deleted. 
 

I also pledge that I will ensure that all the original material will be destroyed after its 
use, and will not be handed over to any third party. 

 
I pledge that the tape used in this interview will be erased following transcription. 

 

__________________ 
 

__________________________________ 
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Fylgiskjal 3 – Drög að spurningum 
 

• Thank you very much for being here. You have read my request for this 

interview  (sjá fylgiskjal 1) and my signed oath that all the things we will talk 

about her are strictly confidential (sjá fylgiskjal 2). Can I therefore formally 

request you again, do you accept to participate in this interview? 

• Another issue is, I would like to tell you that we have done our best to ensure 

that this place is as safe as possible. We will not be disturbed during the 

interview. 

• I understand from Safet (tengiliður, ekki rétt nafn) that you don’t want to have 

any contact with the police. I understand and respect that. I just want you to 

know that if you feel you need more security, it has been arranged, that we can 

quickly call the International Police and ensure your safety. This is only for 

your knowledge. No one in the police has been informed about this interview. 

• Before we start, I would like to tell you a little bit about my project and why it 

is important that we have this talk. I am finalizing my Bachelor’s degree in 

Nursing from the University of Akureyri in Iceland. My project deals with 

trafficking from a nursing point of view, that is how nurses can help women 

who have been trafficked. When I say trafficked women, I mean women who 

have been forced to have sex with men and even sold. Do I say this clear 

enough. 

• Before we start on discussing your past, what are you going to do, now that 

you are leaving? 

• That’s wonderful. You must be looking forward to see them, aren´t you? 

• So, you have a child? 
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• I can see you love your child very much. 

• Since we  started  to talk about your family. I would like to ask you, if you 

could describe your life before you went away from your family. 

• Maybe if you start with your studies and your work. 

• So, a bad situation after graduation. 

• Where were you living while you were unemployed. 

• So, the four of you were living together. 

• I guess you mean your former husband is not a nice person. 

• How was he when he was drunk. 

• If I understand you correctly you must have been able to work on your studies 

while having a child and a bad husband. 

• Did your former husband help you with your son after your divorce? 

• Seems to be that you can count yourself lucky to get away from him. He is 

clearly bad news. I don’t think you are stupid. You must be very strong and 

intelligent since you managed to get an education while raising a son and 

having a bad husband. 

• I would like you to describe your family a little more, can you do that please? 

• It sounds like you have a good family, but it must have been difficult for you 

when your father became ill, your mother at home and you without work? 

• So after your father got sick, your family had only little money. What did you 

do then? 

• You know if you don’t want to answer, then don’t. 

• So what happened? 

• Sorry, I need to have it clear, who are we? 
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• So, were they unemployed as well? 

• So you decided to go together... This guy you told me about... why did you say 

that he sold girls – did you know that when you met him. 

• Could you tell me more about what happened to you? 

• How did you travel? 

• Just you and your friends? 

• This man – the man that sold you – did he come with you. 

• So, you arrived in the city. Could you describe what happened then? 

• Take your time please. 

• I don´t think you are silly. You are strong and courageous. Otherwise you 

would not be the woman whom I am speaking with today. Can you describe 

what happened next or would you prefer not to? 

• That must have been horrifying. Did you say anything? 

• This is shocking to hear and I don´t want to distress you and it´s hard to 

imagine how you survived. 

• You were forced to work in a way that you did not expect before you came 

and by saying you were constantly in dept, you were actually paying the 

“boss” for his purchase of  you and the drugs, do I understand you correctly?  

• So, you had to work but didn´t get any money. Did any of you ask the “boss” 

for money? 

• Did he tell you how much it was? 

• Is this the reason why you said that the guy sold girls, - did you feel like a 

slave? 
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• You did not get any money and the “boss” would not tell you when you would 

get any? 

• And did you go? 

• Did you think there was any possibility of getting out of the bar? 

• What about the customers? 

• You did not have any beds? 

• You were not allowed to use the beds you were with the customers? 

• Was that the usual number. 

• Olga, I must tell you that admire your strength to tell me this. I will not ask 

more about your stay in that bar. 

• How did you get out of that bar? 

• So, you and your friends splitt up bit by bit? 

• How did you feel about that? 

• But you had to leave anyway. 

• Did the “boss” receive any money for you? 

• How was the place? 

• Same work? 

• Would you like to tell me in what way? 

• So did they beat any of your customers up? 

• So, you felt better protected there. What about beds? 

• But what about money, did they give you any money? 

• Was it a verbal deal. 

• Do you mind telling me for how long? 
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• What you are saying is that by signing a contract, you were out of the 

trafficking business and  becoming a prostitute, do I understand you correctly? 

• Did you believe them? 

• And did you leave after six months? 

• So how was it to come back? 

• I can see that we do not have much time left, before you have to leave. Could I 

ask you why you came back? 

• Did you save some money while you were there? 

• Do you know why? 

• I am curious to know why you are leaving? I understood on Safet that you 

would stop working in this line of work. 

• Are you in love with him? 

• Did he accept that? 

• Are you getting married? 

• Are you looking forward to go? 

• But you want to go. 

• What about your child and your family. 

• Since, I’m hopefully becoming a nurse quite soon, I would like to ask you 

about your health, before, during and after your experiences, if you don’t 

mind, have you had any health problems? 

• What about sexually transmitted deceases, have you experienced any of them? 

• Can you explain your psychological symptoms? 

• What about your physical symptoms? 
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• Are you going to do something about your symptoms, that is, are you going to 

try to get some kind of a treatment 

• I think you are right and sincerely hope you will seek help as soon as you feel 

ready, I have collected from the internet some addresses you can seek for help 

in your destined country and you can have them if you want to. At last, I 

would like to thank you for your time and having the strength to tell me about 

you experiences. Nobody deserves to be treated the way that you have been 

treated. You are clearly a strong woman to have survived these abuses. I wish 

you all the best in the future. 

 



Fylgiskjöl 
 

78

Fylgiskjal 4 - Heimasíður er tengjast mansali 

 

Skrifstofa Sameinuðu þjóðanna gegn eiturlyfjum og glæpum (UNODC) 

http://www.unodc.org 

Fóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNHCR) http://www.unhcr.ch/   

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) http://www.unicef.org/   

Þróunarsjóður Sameinuðu þjóðanna fyrir konur (UNIFEM) http://www.unifem.org/   

Alþjóðavinnumálastofnunin  http://www.ilo.org/ 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) http://www.who.int/home-page/ 

United Nations Human Settlements Programme (UNHABITAT) 

http://www.unhabitat.org 

Foundation against Trafficking in Women (STV) 

http://www.bayswan.org/FoundTraf.html 

Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (CAST) http://www.trafficked-

women.org 

Coalition against Trafficking in Women 

http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/pubvio.htm  

Global Alliance against Traffic in Women (GAATW) http://www.inet.co.th/org/gaatw 

End Child Prostitution and Trafficking / Child Wise www.ecpat.org  

International Criminal Police Organisation (Interpol) http://www.interpol.com/  

European Law Enforcement Organisation (Europol) http://www.europol.eu.int/  

The Protection Project http://www.protectionproject.org 

 Antislavery International http://www.antislavery.org 

iabolish - Anti-Slavery Portal http://www.iabolish.com/ 
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Free the Slaves http://www.freetheslaves.net  

International Human Rights Law Group 

http://www.hrlawgroup.org/initiatives/trafficking_persons/ 

Human Rights Watch http://www.hrw.org/women/trafficking.html 
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