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Í ritgerðinni er leitast við að skilgreina hugtakið mansal á sem 

breiðastan hátt. Litið er sérstaklega til viðbragða alþjóðasamfélagsins 

við mansali og útbreiðslu þess. Til alþjóðasamfélagsins eru taldar 

alþjóðlegar stofnanir, löggæsluaðilar, fjölmiðlar og stjórnvöld ríkja. 

Sérstakri athygli er jafnramt beint að viðbrögðum íslenskra 

stjórnvalda. Farið er yfir helstu úrræði og aðgerðir sem 

alþjóðastofnanir og ríki hafa nýtt sér gegn útbreiðslu mansals. Við 

gerð ritgerðarinnar var stuðst við opinber gögn, fræðirit, bækur og 

tímaritagreinar. Að auki voru viðtöl tekin við einstaklinga sem hafa 

komið að verkefnum sem vinna gegn útbreiðslu mansals. Helstu 

niðurstöðurnar eru þær að einkum sé þörf á hugarfarsbreytingu og 

aukinni fræðslu svo að unnt sé að ná árangri í baráttunni gegn 

útbreiðslu mansals. 
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Formáli 

Þann 10. febrúar 2008 lagði ég af stað í ferðalag sem átti að uppfylla langþráða 

æskudrauma. Ætlun mín var að dvelja um tveggja mánaða skeið í héraðinu Goa á 

Indlandi og stunda þar sjálfboðaliðastörf með öðrum ungmennum hvaðanæva að úr 

heiminum. Ég lagði af stað með fiðring í maganum, spennt yfir óvissunni og 

ævintýrinu framundan en á sama tíma kvíðin yfir því að fara svo langt frá heimili 

mínu og ástvinum.          

 Ég lenti á flugvellinum í Mumbai og eftir að hafa sannfært foreldra mína um 

að ég hafði komist heilu og höldnu á leiðarenda kom ég mér fyrir á hóteli þar sem ég 

hitti hina sjálfboðaliðana. Morguninn eftir héldum við af stað í bílalest í átt að bæ sem 

heitir Lonavla og fórum við þaðan í ævintýraferðir um fjallendi, heimsóttum afskekkt 

þorp og tókum þátt í jógaæfingum á jógasetri í nágrenninu.    

 Á sjöunda degi áttum við pantaða lestarferð yfir nótt til héraðsins Goa. Fyrir 

utan hótelið í Lonavla var okkur raðað niður í bíla af bílstjórum og var ég valin í lítinn 

bíl ásamt sjö öðrum ljóshærðum stúlkum. Farangur okkar var settur í annan bíl þar 

sem ekki reyndist pláss fyrir hann í okkar. Það var myrkur úti, lítið um götulýsingar 

og mannhafið sem hafði verið á götunum yfir daginn hafði minnkað. Bílarnir lögðu af 

stað hver á eftir öðrum, nema okkar sem dokaði við í dágóða stund áður en lagt var af 

stað. Við vorum því aftasti bíll strax frá upphafi ferðar og það langt á eftir hinum 

bílunum að við sáum ekki í neinn þeirra fyrir framan okkur. Eftir að hafa keyrt í stutta 

stund stöðvaði bílstjórinn bílinn úti í vegkanti og tjáði okkur að við þyrftum að hinkra 

í fimm mínútur. Hann leit í kringum sig og virtist vera að bíða eftir einhverju. Hann 

skildi litla ensku og svaraði því ekki spurningum okkar farþeganna varðandi ástæðu 

biðarinnar. Eftir góða bið hélt hann þó aftur út á veginn. Við komum að þorpi 

skömmu síðar og þar stöðvaði bílstjórinn aftur bílinn. En í þetta skiptið steig hann út 

úr bílnum, læsti honum og sagði okkur að bíða. Svo hvarf hann út í myrkrið. Þarna 

sátum við, átta ungar stelpur einar í myrkrinu. Karlmenn úr þorpinu tóku að hópast að 

bílnum og reyna að komast inn í hann til að virða okkur betur fyrir sér. Hræðsla greip 

um sig meðal okkar, enda aleinar í ókunnu landi og ekki höfðum við hugmynd um 

hvar við værum staddar. Eftir að hafa beðið að því er virtist í heila eilífð og varist 

hrópum og köllum karlmannana í þorpinu kom stór vörubíll keyrandi eftir veginum á 

mikilli ferð. Vörubíllinn stoppaði fyrir utan bíl okkar og út úr honum stökk ungur 

karlmaður með svartan klút yfir nefi sínu og munni. Hann hafði lykil að bílnum 
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okkar, opnaði hann og settist í bílstjórasætið. Hann stillti tónlistina hátt og ók af stað á 

miklum hraða eftir veginum. Margbáðum við bílstjórann um að lækka tónlistina, 

hægja á sér og gefa okkur skýringar á því hvert við værum að fara, en einu svörin 

voru mikill hlátur. Mikil skelfing greip um sig í bílnum því við áttuðum okkur fljótt á 

því að eitthvað alvarlegt væri á ferðinni. Hugsunin um að við kæmumst sennilega 

aldrei á leiðarenda, hvað þá heim til okkar aftur, greip hópinn. Sumar grétu, aðrar 

öskruðu á hjálp á meðan enn aðrar sátu með höfuð grafið milli fóta sinna. Bílstjórinn 

talaði á meðan í símann, virtist fyrst glaður, hló dátt og horfði með illu augnaráði til 

okkar farþeganna í aftursætinu. En skyndilega breyttist fas hans við næsta símtal, 

hann varð reiður í símann, öskureiður, og virtist á fasi hans sem að eitthvað hefði farið 

úrskeiðis.         

 Eftir að hafa keyrt um í hringi keyrði hann okkur að lokum á lestarstöðina og 

þegar við komum þangað í mikilli geðshræringu, grátandi, skjálfandi og kastandi upp, 

voru viðbrögð stjórnenda sjálfboðaliðasamtakanna engin. Enginn þeirra gekk til okkar 

og spurði hvað hefði orðið um okkur, af hverju við værum langt á eftir hinum eða um 

ástæður ástands okkar. Samkvæmt áætlunum hefðum við í raun átt að vera búnar að 

missa af lestinni, en vegna seinkunnar á lestinni var hópurinn ennþá á lestarstöðinni 

þegar við komum. Við gengum að hópnum á lestarpallinum og settumst á stéttina. 

Enginn sagði orð. Ég hugsaði með mér að ég myndi ekki hringja í foreldra mína, ég 

skyldi bíta á jaxlinn og harka þetta af mér. Ég var heppin.   

 Eftir tíu tíma lestarferð komum við til Goa. Þar var mikið fát á stjórnendunum 

því ljóst var að það var ekki pláss né vinna á staðnum fyrir alla sjálfboðaliðana. Okkur 

átta, sem vorum saman í hinni örlagaríku bílferð, var skipað að vera saman í húsi, 

langt frá höfuðstöðvum samtakanna. Þangað vorum við keyrðar, skildar einar eftir í 

hrörlegu húsi og réttur lykill. Við gengum inn í húsið, þar voru fjórar dýnur á gólfinu, 

tveir plaststólar og salerniskamar uppi á lofti. Á þeim tímapunkti rann það upp fyrir 

mér að sennnilegast hafði ekki verið gert ráð fyrir okkur átta í Goa, við hefðum ekki 

átt að komast þangað. Ég brotnaði saman, heimurinn hrundi. Ég hringdi í foreldra 

mína sem staddir voru í brúðkaupsafmælisferð á Egyptalandi og sagði þeim 

sólarsöguna. Eftir mikla vinnu af þeirra hálfu tókst að finna flug heim strax 

morguninn eftir og var ég því komin heim um einum og hálfum sólarhring síðar.  

 Eftir heimkomuna þáði ég áfallahjálp hjá áfallateymi Landspítalans. Áfallið 

var gríðarlegt í bílferðinni og hugsunin um að ég myndi aldrei komast heim, aldrei sjá 

fjölskyldu mína aftur og líklegast aldrei finnast mun sitja í mér svo lengi sem ég lifi. 
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Ég tel að ég hafi verið heppin og sloppið frá tilætluðu mannráni. Mannráni sem 

kannski var ætlað til mansals. Eftir heimkomuna kom að auki í ljós að stjórnandi 

sjálboðaliðasamtakanna var eftirlýstur af alþjóðalögreglunni Interpol.  

 Ég hef ekki sagt sögu mína mörgum, en mig langar til þess að saga mín leiði 

af sér eitthvað jákvætt. Ekki hafa allir gott eitt í huga þegar þeir auglýsa 

sjálfboðaliðastörf fyrir ungar stelpur, það sama má örugglega segja um auglýsingar í 

fyrrum Sovétríkjunum um módelstörf í Ameríku fyrir ungar stelpur. Heimurinn er stór 

og hætturnar eru til staðar. Það hafði aldrei hvarlað að mér, sem ungri stelpu frá litla 

Íslandi, að ég ætti eftir að lenda í þessum aðstæðum. En þessar aðstæður eru 

raunverulegar. Hætturnar eru raunverulegar. Því ákvað ég að skrifa lokaverkefni mitt 

við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands um viðbrögð alþjóðasamfélagsins við 

mansali. 

 

Ég vil þakka Silju Báru Ómarsdóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir mjög góðar 

ráðleggingar, aðstoð og skilvirka yfirferð á ritgerðinni. Að auki langar mig að þakka 

nánustu fjölskyldumeðlimum fyrir ómetanlegan stuðning við að vinna úr afleiðingum 

atburðanna á Indlandi og einnig á meðan á ritgerðarskrifum stóð.  
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Inngangur 

Mansal teygir sig um allan heim og er flókið fyrirbæri. Viðbrögð alþjóðasamfélagsins 

má telja allt frá viðbrögðum stjórnvalda einstakra stofnana og ríkja, til áhrifa 

fjölmiðla. Í dag er almennt litið svo á að mansal sé hluti af hnattrænu samfélagi. Til 

þess að samræma aðgerðir allra þeirra sem að mansalsmálum koma er sameiginleg 

skilgreining á hugtakinu nauðsynleg. Með þeirri sameiginlegri skilgreiningu mun 

reynast auðveldara að samræma aðgerðir ólíkra aðila því tengdu. Sameiginleg 

skilgreining á hugtakinu mansal gæti t.d. náð yfir það þegar einn aðili misnotar sér 

bágbornar aðstæður annars aðila í gróðaskyni.1      

 Meirihluti gerenda í mansalsmálum eru karlmenn, hvort sem litið er á þá sem 

stjórna svokölluðum mansalshringjum, þá sem vinna við vændismiðlun eða þá sem 

helst kaupa sér kynlífsþjónustu. Sumir halda því fram að ástæður þess að karlmenn 

eru í meirihluta megi rekja til þess að karllæg yfirráð séu inngróin í samfélög. 

Karllægu yfirráðin eru í sumum ríkjum og aðstæðum látin réttlæta misnotkun karla á 

konum.2          

 Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hver viðbrögð alþjóðasamfélagsins eru 

við mansali. Útbreiðsla mansals er talin hafa aukist með hnattvæðingu, bættum 

samgöngum og auknum ferðalögum einstaklinga. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður 

farið yfir ólíkar skilgreiningar mansals. Einnig verður kannaður framboðsþáttur 

mansals og leitað verður svara við því af hverju konur eru í meirihluta fórnarlamba 

mansals og sölu á kynlífsþjónustu. Eftirspurnarþáttur mansals verður tekinn fyrir þar 

sem kannað verður hvers vegna einstaklingar kaupa sér kynlífsþjónustu. 

Gróðahagsmunir eru miklir í heimi mansals og sölu á kynlífsþjónustu og verður sá 

þáttur tekinn sérstaklega fyrir sem og mansal í nútímasamfélögum.    

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður farið yfir helstu sáttmála alþjóðastofnana 

sem við lýði eru. Gerð verður grein fyrir Palermo bókun Sameinuðu þjóðanna frá 

árinu 2000, ályktun Evrópuráðsins um aðgerðir gegn útbreiðslu mansals og samvinnu 

Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna um viðbrögð við mansali og aðstoð við 

fórnarlömb þess. Úrræði löggæsluyfirvalda verða rædd, þá sérstaklega úrræði 

                                                        
1 Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, Af hverju nauðga karlar? (Kistan.is, 2004),  
http://kistan.is/Default.asp?Sid_Id=28001&tre_rod=004|&Id=2&FRE_ID=39780&Meira=1&
tId=2&qsr (sótt 26. nóvember 2009).  
2 Sama heimild. 
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Evrópulögreglunnar Europol og alþjóðalögreglunnar Interpol.    

 Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður tekið á áhrifum fjölmiðla. Tekið verður til 

möguleika fjölmiðla á að hafa áhrif á almenningsálit og  hvaða möguleika fjölmiðlar 

hafa til að þrýsta á stjórnvöld og stofnanir um aðgerðir gegn mansali. Auglýsingar 

fjölmiðla varðandi sölu á kynlífsþjónustu verða einnig til umræðu.    

 Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður fjallað um viðbrögð stjórnvalda einstakra 

ríkja. Horft verður til Svíþjóðar, þar sem sænska leiðin verður könnuð til hlítar. 

Viðbrögð annarra Norðurlanda verða könnuð og þau borin saman við viðbrögð 

Hollands og Þýskalands, sem hafa farið þá leið að lögleiða sölu á kynlífsþjónustu. 

 Í fimmta og síðasta kafla ritgerðarinnar verður svo farið rækilega yfir viðbrögð 

íslenskra stjórnvalda og íslensks samfélags við mansali. Fjallað verður um aðgerðir 

ýmissa stofnanna á borð við Mannréttindaskrifstofu Íslands og Útlendingastofnunar. 

Nýleg aðgerðaáætlun íslensku ríkisstjórnarinnar verður til umfjöllunar ásamt þeim 

lagaramma sem er til staðar á Íslandi varðandi mansalsmál.  
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1. Skilgreining á hugtakinu mansal 

Mansal hefur á undanförnum áratugum orðið að æ fyrirferðarmeira viðfangsefni innan 

alþjóðastofnana, fréttamiðla og meðal einstaklinga. Vöntun hefur verið á 

sameiginlegri skilgreiningu á hugtakinu og hefur það m.a. leitt til neikvæðra eða lítilla 

viðbragða stjórnvalda við mansali.3 Íslensk orðabókarskilgreining á hugtakinu mansal 

er þrælasala og er sú skilgreining jafnvel talin skýra að hluta til hversu erfiðlega hefur 

gengið að dæma í tilætluðum mansalsmálum hér á landi, þar sem margir telja að 

þrælahald sé ekki tilstaðar í samfélögum nútímans.4 Sumir telja að sem víðust 

skilgreining á mansali sé nauðsynleg, þar sem þannig sé mögulegt á að ná til sem 

flestra fórnarlamba. Hér er ætlunin að skoða sérstaklega mansal sem ætlað er til 

kynlífsiðnaðar. Í tengslum við það er mansal tengt vændi til sérstakrar umfjöllunar. 

Vændi og mansal eru tengd saman og gert ráð fyrir því að þeir einstaklingar sem selja 

líkama sinn geri það vegna utanaðkomandi þrýstings, þó vissulega séu til þeir 

einstaklinga sem selji líkama sinn vegna eigin áhugahvatar.5   

 Innan femínískra kenninga er fjallað um mansal í tengslum við vændi. 

Kenningar femínista runnu undan rifjum nútímavæðingar og uppbyggingar 

iðnaðarsamfélagsins á 20. öldinni. Róttækir femínistar gagnrýna einkum þær 

hugmyndir sem tengja mansal við einstaklingsfrelsi, þ.e. að hver einstaklingur eigi að 

hafa frelsi til að stunda þá vinnu sem hann vill. Róttækir femínistar telja að þær konur 

sem leiðast út kynlífsiðnað séu, að meirihluta til, ekki þar af fúsum og frjálsum vilja. 

Bágbornar aðstæður, eða óprúttnir aðilar, neyða konur út í sölu á kynlífsþjónustu. 

Innan femínískra kenninga er lögð áhersla á það vald sem karlar hafa yfir konum í 

nútímasamfélögum. Það að karlmenn geti, í ljósi valdastöðu sinnar, misnotað konur í 

eigin þágu er viðhorf sem þörf er á að breyta. Aðrar kenningar, á borð við 

skynsemiskenningar, styðjast við kennismiði á borði við Milton Friedman, sem telur 

að mansal og kynlífsiðnaður sé eins og hver annar iðnaður í markaðsvæddum 

samfélögum nútímans. Kynlífsiðnað eigi að lögleiða eins og hverja aðra starfsgrein og 

hafa af henni skatttekjur í þágu ríkisins.6                

                                                        
3 Guri Tyldum, Marianne Tveit og Anette Brunovskis, Taking stock: A review of the existing 
research on trafficking for sexual exploitation (Noregur: Fafo, 2005), 9-10. 
4 Hafsteinn Gunnar Hauksson. „Engin úrræði,” Morgunblaðið, 9.júní 2008.  
5 Margrét Steinarsdóttir, viðtal tekið af Ástrós Gunnlaugsdóttur, 13.október 2009. 
6 Sheila Jeffreys, The Industrial Vagina: The political economy of the global sex trade (New 
York: Routledge, 2009), 26-27.  
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Hvað er mansal? Einstaklingur sem seldur er mansali er yfirleitt fluttur yfir landamæri 

eða innan ríkis til vinnuþrælkunar. Vinnuþrælkunin tengist í meirihluta tilvika 

kynlífsiðnaði. Mansal á sér einhverskonar upphaf, miðju og endi. Upphafið er þegar 

einstaklingar eru seldir mansali, þeir eru svo fluttir milli svæða þar til þeir koma á það 

svæði þar sem vinnan skal innt af hendi.7      

 Milljónir einstaklinga um heim allan eru fórnarlömb mansals, þá sérstaklega 

konur og börn og hefur fórnarlömbunum fjölgað hratt undanfarinn áratug. Sum 

fórnarlambanna hafa flúið erfitt ástand, fátækt og stríð, í heimalandi sínu í von um 

betra líf á öðrum stað. Hin nýju heimkynni hafa þó reynst ótraust og sitja 

fórnarlömbin oft föst í aðstæðum sem þau ráða ekki við. Önnur fórnarlömb hafa verið 

hneppt nauðug í mansal, verið rænt og neydd til vinnu. Mansal tengist jafnframt 

hinum ýmsu atvinnugreinum og er í því samhengi hægt að tala um svokallaða 

þrígreiningu mansals. Í fyrsta lagi nauðungarvinnu, í öðru lagi líffærastuld og í þriðja 

lagi kynlífsiðnað.8       

 Einstaklingar á öllum aldri eru seldir mansali á hverjum degi innan 

kynlífsiðnaðarins og eru konur og ungar stúlkur þar í meirihluta. Sogast þær inn í 

hring einangrunar og kynferðislegrar misnotkunar og verða að nokkurskonar 

skiptivöru á alþjóðlegum markaði.9       

 Mansal í tengslum við kynlífsiðnaðinn er ekki nýtt af nálinni og má rekja það 

allt aftur hvítrar þrælasölu á 19.öld og fyrri hluta 20.aldar. Hvít þrælasala er hugtak 

yfir það tímabil í sögunni þegar ungar konur voru lokkaðar til stórborga 

heimsveldanna til þrælavinnu, t.a.m. í kynlífsiðnað og vændi. Á tímum 

iðnbyltingarinnar hófst aukið flæði mannafls og fjármagns, landa og jafnvel heimsálfa 

á milli, og má því segja að kynlífsiðnaður og vændi hafi á sama tíma orðið að 

alþjóðlegu viðfangsefni, þó það hafi ekki komist í forgang. Konur fluttust frá fátækari 

svæðum til þeirra efnameiri og kaupendur þjónustu þeirra fylgdu gjarnan á eftir. Í 

flestum tilfellum voru ungar konur lokkaðar af stað með gylliboðum og loforðum um 

                                                        
7 Cornelius Friesendorf, „Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security 
Sector,” í Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector. Ritstýrt af 
Cornelius Friesendorf. (National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and 
Sport: DCAF, 2009), 
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=110003&nav1=5 (sótt 
15.október 2009).  
8 Paola Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation (London: Zed Books, 
2005), 2. 
9 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 3. 
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glæsta framtíð í nýjum heimkynnum. Við upphaf 20. aldar má segja að mansal tengt 

kynlífsiðnaði hafi verið orðið að útbreiddri alþjóðlegri glæpastarfsemi.10 

 Undir lok 19. aldar vöktu alþjóðastofnanir og stjórnvöld ríkja athygli á 

mansali sem útbreiddri alþóðlegri glæpastarfsemi. Árið 1899 var stofnuð alþjóðleg 

skrifstofa um mansal (e. International Bureau for the Suppression of the Traffick in 

Persons) og árið 1912 hittust fulltrúar 12 ríkja á fundi í París. Leiddi sá fundur til 

fyrsta alþjóðlega samningsins gegn útbreiðslu mansals. Markmið samningsins var að 

fordæma og koma í veg fyrir sölu á konum og börnum til kynlífsiðnaðar hverskonar. 

Samningurinn tók einnig til þess að refsa ætti hverjum þeim sem væri uppvís að því 

að stuðla að mansali.11 Árið 1921 tók Þjóðabandalagið svo upp nýja skilgreiningu á 

mansali þ.e. mansal var skilgreint nú sem  mansal á konum og börnum (trafficking in 

women and children).12        

 Um miðja 20. öld hafði mansal tengt kynlífsiðnaði náð mikilli útbreiðslu og 

höfðu markaðir, t.d. í Kína, komið sér upp alþjóðlegu tengslaneti um allan heim. Í dag 

er talið að mikill minnihluti kvennana hafi komið í iðnaðinn af fúsum og frjálsum 

vilja. Fremur er talið að meirihluta kvennana hafi verið rænt eða þær plataðar út í 

iðnaðinn. Í Hong Kong og Singapore var kynlífsiðnaður einn stærsti atvinnuvegur um 

miðja 20. öld.13         

 Í dag endurspeglar heimur kynlífsiðnaðar og vændis að miklu leyti þann 

grundvöll sem var myndaður á 20 .öld, þ.e. konur flytjast frá fátækari svæðum yfir til 

þeirra ríkari. Þrátt fyrir að landfræðilegir þættir hafi að einhverju leyti breyst, þá er 

undirliggjandi þátturinn um gróða ennþá sterkur. Til að reyna að skilja hinn 

alþjóðlega markað kynlífsiðnaðar verður að skoða þrjá þætti, þ.e. framboð, eftirspurn 

og félagslegar aðstæður í löndum þar sem markaðirnir fá að lifa.14 Í ljósi þess að 

konur eru ein af algengustu fórnarlömbum mansals mun hér á eftir vera vísað einna 

helst í konur sem fórnarlömb mansals, þó að auðvitað séu karlar einnig fórnarlömb 

mansals. 

 

                                                        
10 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 3-4.  
11 Guri Tyldum, Marianne Tveit og Anette Brunovskis, Taking stock: A review of the existing 
research on trafficking for sexual exploitation (Noregur: Fafo, 2005), 9-10. 
12 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 5-6. 
13 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 6. 
14 Sama heimild. 
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1.1. Framboð 

Kynlífsiðnaður og vændi tengt mansali er sístækkandi vandamál í hinum 

nútímavædda heimi. Þó reynist mjög erfitt að henda reiður á því hversu margir eru 

tengdir iðnaðnum. Stærstur hluti kynlífsiðnaðar fer fram bak við luktar dyr. Í 

Þýskalandi hefur verið áætlað að um 300.000 einstaklingar séu á einhvern hátt tengdir 

undirheimum kynlífsiðnaðar og á Ítaliu eru þeir áætlaðir um 50.000. Þessar tölur ber 

þó að taka með fyrirvara, þar sem einungis lítill hluti kynlífsiðnaðarins er sjáanlegur 

og rannsakanlegur á yfirborðinu. Því má ætla að fórnarlömbin séu fleiri.15 Lögregla, 

frjáls félagasamtök (e. NGOs) og alþjóðastofnanir eru sammála um að tölfræði 

varðandi fórnarlömb mansals sé ónákvæm. Hinsvegar eru tvær staðreyndir ljósar. Í 

fyrsta lagi að konur og börn eru algengustu fórnarlömbin og í öðru lagi að mansal 

færist sífellt í aukana.16       

 Erfitt getur reynst að skilja hvernig kynlífsiðnaður, vændi og mansal fái að lifa 

í nútímavæddum og frjálslyndum ríkjum. Er eftirspurnin það mikil á markaðnum? 

Eða er framboðið að hafa áhrif á eftirspurnina? Hvaðan kemur áhugi kaupenda á þeim 

sem eru að selja þjónustuna? Kaupendur virðast tilbúnir til að borga fyrir 

kynlífsþjónustu myndarlegra, ungra kvenna, nánast hvar sem er í heiminum. Áhrif 

nútímavæðingar samfélaga og breyttra samskipta kynjanna kunna að vera mikil. 

Konur hafa risið til metorða og hafa háð mikla réttindabaráttu, sérstaklega á síðari 

hluta 19. aldar og á 20. öld. Hefur það farið fyrir brjóstið á sumum karlmönnum að 

konur séu orðnar jafnar þeim að réttindum í flestum lýðræðisríkjum heims? Eru karlar 

að einhverju leyti að sýna konum að það séu þeir sem ráða með kaupum sínum á 

kynlífsþjónustu? Einhverjir karlmenn sækja jafnvel í kynlífsþjónustu í tilraun til að 

flýja ábyrgðina sem fylgir því að vera eiginmenn eða eiga fjölskyldu. Enn aðrir geta 

verið að flýja raunveruleikann eða taka sér smá hvíld. Karlmenn sem kaupa sér t.d. 

kynlífsþjónustu í öðru landi en heimalandi sínu geta lifað sem kóngar um tíma – tekið 

sér almennilegt frí frá daglegu amstri.17      

 Notkun á kynlífsþjónustu á sér margar hliðar. Allt frá því að karlmenn kaupi 

sér þjónustu í 5 mínútur á hótelherbergi og til vikulangrar dvalar, t.d. í heimahúsi. 

                                                        
15 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 9. 
16 Council of Europe, Handbook for Parliamentarians; The Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings (Strasbourg: Council of Europe, 2006), 9. 
17 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 10-11. 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Yfirleitt er lítið um nánd, aðalmarkmið með kaupunum er að kaupendur fái ólíkar þrár 

sínar uppfylltar. Sumir kaupendur vilja konur sem eru undirgefnar svo þeir fái meira 

vald yfir þeim á meðan á þjónustu stendur, aðrir vilja jafnvel konur sem réttlætanlegt 

er að beita ofbeldi. Að mati Juliu O’Connell Davidson er kynlífsiðnaðurinn markaður 

þar sem kaupendur fá uppfyllta drauma sína um alger yfirráð yfir annarri manneskju 

um ákveðinn tíma. Konan sem veitir þjónustuna fær aldrei ráðið um samningsgerð 

eða samskipti milli kaupenda og hennar.18   

 

1.2. Eftirspurn 

Flestar rannsóknir í Evrópu hafa sýnt að stærstur hluti kaupenda kynlífsþjónustu eru 

karlmenn í miðstétt, á miðjum aldri, með fjölskyldur og góða stöðu innan 

samfélagsins.  Þeir eru ágætlega efnaðir og stæðir og eru þannig taldir alger andstæða 

við þær konur sem þeir kaupa sér kynlífsþjónustu hjá. Meirihluti kaupenda kjósa að 

ungar konur sinni þjónustunni. Talið er að um 7% karlmanna í Bretlandi hafi keypt 

sér kynlífsþjónustu einhvern tíma á lífsleiðinni og um 39% karlmanna á Spáni. Í 

Bandaríkjunum er talið að um 16% karlmanna hafi einhvern tíma keypt sér 

kynlífsþjónustu.19       

 Kaupendurnir ferðast gjarnan langar vegalengdir frá heimaslóðum sínum í von 

um að enginn muni þekkja þá og er talið að nafnleynd sé þeim mjög mikilvæg. Þarfir 

þeirra og óskir eru mismunandi og telja flestir þeirra mikilvægt að óskir þeirra og 

þarfir séu uppfylltar. Í tengslum við það þótti sálfræðingum í Frakklandi áhugavert að 

kanna sérstaklega manngerð og persónuleika þeirra karlmanna sem eru kaupendur 

kynlífsþjónustu. Í niðurstöðum sínum skipta þeir kaupendum upp í fjóra hópa: 20  

 

 

 

 

                                                        
18 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 13-14. 
19 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 14-15.  
20 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 15. 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1. Karlmenn sem segjast vera tilfinningalega einmanna og telja sig ekki hæfa í 

samband með konu. Þeir noti frekar peninga sína í kaup á kynlífsþjónustu. 

2. Karlmenn sem í ljósi fortíðar sinnar treysta sér ekki í kynlíf eða náið samband 

með konu. Í gegnum kynlífsþjónustu finna þeir fyrir ráðandi hlutverki gagnvart 

undirgefinni konu. 

3. Karlmenn sem kaupa sér kynlífsþjónustu vegna þess þeir fá ekki kynlífsdrauma 

sína eða þrár uppfylltar heima fyrir.  

4. Karlmenn sem óttast alla skuldbindingu, og nota kynlífsþjónustu til að uppfylla 

þrár sínar án þess að þurfa að skuldbinda sig eða gefa af sér í staðinn.21 

Eins og sést á niðurstöðum hópaskiptingarinnar þá eru kaupendur kynlífsþjónustu af 

ólíkum gerðum. Ástæður þess að þeir leita í kynlífsþjónustu eru margar og ólíkar og 

jafnvel má draga af því ályktanir að kaup á kynlífsþjónustu sé algengara innan 

samfélaga en almenningur gerir sér grein fyrir.22  

 

1.3. Staða mansals innan samfélaga 

Frá því um miðja 19. öld hefur megin inntak skrifa um mansal á Vesturlöndum gengið 

útfrá því að mansal sé af hinu illa. Að mati þýska félagsfræðingsins Georges Simmel 

munu samfélög ekki vinna bug á mansali fyrr en frjálslyndi eykst og jafnrétti kemst á 

milli tækifæra og möguleika kynjanna. Þrátt fyrir að jafnrétti hafi aukist og tækifæri 

kynjanna bæst til muna á undanförnum áratugum, hefur mansal samt viðhaldist í 

samfélögum. Nýjar rannsóknir sýna jafnvel að mansal er útbreiddara í dag heldur en 

það var um miðja 20.öld. Að mati Simmel, hefur mansal og kynlífsþjónusta kvenna 

orðið að vöru á markaði fremur en að vera skilgreint sem af hinu illa. Heimsvæðing 

og stækkun markaða undanfarna áratugi hefur aukið vægi kynlífsþjónustu sem 

alþjóðlegrar vöru á hinum opna, frjálslynda markaði. Með útbreiðslu internetsins og 

fjölmiðla hefur komið fram ný nálgun á vændi og mansal, kaupendur og neytendur 

kynlífsþjónustunnar dreifast um allan heim og tekst með hjálp internetsins að viðhalda 

nafnleynd og ópersónulegu umhverfi.23      

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar UNICEF, sem kom fram árið 2001, fer 

                                                        
21 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 16-17. 
22 Sama heimild.  
23 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 18-20. 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sala á kynlífsþjónustu einkum fram á hótelum, veitingastöðum, börum eða 

gistihúsum. Hlutfall ungra kvenna í iðnaðinum hefur aukist mikið undanfarin ár og er 

m.a. talið að í Bandaríkjunum séu 200.000 stúlkur undir lögaldri að selja 

kynlífsþjónustu. Í Rússlandi og Austur-Evrópu er talið að yfir helmingur kvenna sem 

selja kynlífsþjónustu sína sé undir lögaldri.24    

 Rannsóknir innan félagsvísinda hafa leitt í ljós að kaupendur kynlífsþjónustu 

eru gjarnan fordómafyllri og ofbeldisfyllri en aðrir samfélagsþegnar. Þeir láta gjarnan 

fordóma sína bitna á vændiskonunum. Vændiskonur frá Afríku virðast lenda illa í 

fordómafullum kaupendum og hafa niðurstöður rannsókna UNICEF leitt í ljós að þær 

selja þjónustu sína á lægra verði heldur en vændiskonur t.d. frá Evrópuríkjum.25 

 

1.4. Hverjir græða og hverjir tapa? 

Í heimi mansals og kynlífsþrælkunar eru laun í meirihluta tilvika mjög lág og fá mörg 

fórnarlamba mansals einungis laun til að eiga í sig og á. Í flestum tilvikum fá þau þó 

engin laun fyrir þá vinnu sem þau eru neydd til að stunda. Lág laun, eða jafnvel engin 

laun, fórnarlamba mansals tengt kynlífsþjónustu gera það að verkum að gróði 

vændismiðlara (þeirra sem stjórna mansals- og vændisstarfsemi) verður meiri en í 

öðrum atvinnugreinum. Í sumum tilvikum er fórnarlömbum tilkynnt að þeim beri að 

greiða tilbaka skuld sína við vændismiðlarana, og er þeim sagt að eina leiðin til frelsis 

sé að greiða þá skuld.26       

 Þrátt fyrir lág laun og slæmar aðstæður fórnarlamba, telja sumir 

kynlífsþrælkun og vændi til framleiðslubærra atvinnugreina fyrir samfélög. Að mati 

System of National Accounts (SNA), sem samanstendur af aðilum frá Sameinuðu 

þjóðunum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum o.fl., ber að taka ágóða kynlífsþrælkunar og 

vændis inn í útreikninga á vergri landsframleiðslu (VLF) ríkja. Það getur þó reynst 

erfitt þar sem stærstur hluti ágóða kynlífs- og vændisiðnaðarins hvílir undir 

yfirborðinu og því ekki auðvelt að nálgast áreiðanlegar upplýsingar um fjárhagslega 

                                                        
24 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 21-22. 
25 Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, 22-23. 
26 Patrick Belser, Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits 
(Alþjóðavinnumálastofnunin, 2005).  
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ágóða og töp. Við eftirfarandi útreikninga eru því áætlaðar tölur notaðar.27   

 Verð á kynlífsþjónustu: Verð á kynlífsþjónustu er áætlað útfrá nokkrum 

þáttum, þ.á m. heildartekjum ríkis þar sem kynlífsþjónustan fer fram. Yfirleitt er talið 

að verðið sé hærra í efnaðri ríkjum en þeim fátækari, en einnig er talið að verðið sé 

hærra í ríkjum þar sem sala á kynlífsþjónustu er bönnuð með lögum því þá er hærra 

verð rakið til áhættunar við kaupin á þjónustunni. Verð fyrir kynlífsþjónustu, árið 

2005, var talið vera allt frá 15-16 Bandaríkjadollurum í Asíu og Afríku (sunnan 

Sahara) og allt upp í 100 Bandaríkjadollara í iðnvæddum ríkjum á borð við Frakkland, 

Bretland og Norðurlöndin.28 Í Kína er mikið atvinnuleysi og er það talið vera ein 

ástæða þess að margar konur leita til Hong Kong í von um betra líf. Þær konur sem 

selja kynlífsþjónustu sína í Hong Kong eru þó taldar fá um 20 dollara fyrir hvern 

viðskiptavin sem þær fá til sín og í New York er talið að þær fái allt niður í 13 dollara 

fyrir hvern viðskiptavin.. Flestar fá þær um þrjá viðskiptavini á dag. Í Kanada hafa 

rannsóknir sýnt fram á að 96% þeirra kvenna sem þar í landi selja kynlífsþjónustu eru 

undir 17 ára aldri. Af þeim sökum má telja að fórnarkostnaður þeirra sé mikill við að 

fara á mis við menntun og aðra starfsreynslu, sem myndi koma þeim til góða í 

framtíðinni. Konur selja kynlífsþjónustu sína yfirleitt tímabundið, en líkamleg og 

andleg áhrif eru varanleg.29       

 Eftirspurn og fjöldi kaupenda: Samkvæmt áætlunum, sem byggja á fjölda 

mansalstilvika á ári hverju, er talið að hvert fórnarlamb kynlífsþrælkunar þurfi að 

sinna um 80 kúnnum á mánuði, eða um þremur til fjórum á dag. Í þeim tilgangi að 

hámarka ágóða sinn neyða vændismiðlarar þræla sína til að sinna sem flestum 

kúnnum á hverjum degi. Í sumum tilvikum er talið að fórnarlömb kynlífsþrælkunar 

þurfi að sinna allt að fimm til tíu kúnnum á dag.30 

 

 

 

                                                        
27 Patrick Belser, Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits 
(Alþjóðavinnumálastofnunin, 2005). 
28 Sama heimild. 
29 Jeffreys, The Industrial Vagina: The political economy of the global sex trade, 29-31. 
30 Sama heimild. 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Tafla 1.      Áætlun heildarágóða kynlífsþrælkunar á ársgrundvelli (Bandaríkjadollarar) 
 

Ríki 

Ágóði af hverju 
fórnarlambi (sem 
rennur beint til 
stjórnenda) 

Fjöldi fórnarlamba 
mansals á ári hverju 

Heildarágóði þeirra 
sem selja 

fórnarlömb til 
kynlífsþrælkunar 

Iðnríki 67.200 229.000 15.388.800.000 

Þróunarríki 23.500 149.500 3.513.250.000 

Asía og Kyrrahafsríki 10.000 1.119.00 1.119.000.000 

Suður-Ameríka og ríki 
í Karabíska hafinu 18.200 116.500 2.120.300.000 

Afríka, sunnan Sahara 10.000 56.600 566.000.000 

Mið og norður Afríka 45.000 25.000 1.125.000.000 

Samtals  1.695.50 33.902.350.000 

31 

Eins og sjá má í töflu 1 þá er heildarágóði af völdum kynlífsþrælkunar mikill. Í ljósi 

þess að laun til fórnarlamba þrælkunarinnar eru í lágmarki eða jafnvel engin, má 

draga af því þá ályktun að hagnaður sé mikill á ársgrundvelli hjá þeim 

vændismiðlurum er standa að baki sölunni. Á meðan eftirspurn er tilstaðar á markaði 

má reikna með því að hvati sé fyrir einstaklinga til að koma sér fyrir á markaðnum og 

stunda sölu á kynlífsþjónustu.32       

 Fórnarlömb mansals sem leidd eru út í sölu á kynlífsþjónustu taka á móti 

greiðslu frá viðskiptavinum sínum og færa svo fjármunina í hendur vændismiðlara. 

Talið er að ríflegur hluti hagnaðar vændismiðlaranna fari svo í áfengis- og 

fíkniefnakaup handa fórnarlömbunum, svo að auðveldara sé að hafa stjórn á þeim.33  

 

 

 

 

                                                        
31 Patrick Belser, Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits 
(Alþjóðavinnumálastofnunin, 2005). 
32 Sama heimild.  
33 Jeffreys, The Industrial Vagina: The political economy of the global sex trade, 29-31. 
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2. Alþjóðlegir sáttmálar gegn mansali og útbreiðslu þess 

Alþjóðlegir sáttmálar gegna mikilvægu hlutverki í baráttunni gegn útbreiðslu mansals. 

Þeir veita stjórnvöldum, frjálsum félagasamtökum og einstaklingum ákveðinn ramma 

til að starfa innan. Með alþjóðlegum sáttmálum kemur sameiginleg sýn á vandamálin 

sem fylgja útbreiðslu mansals og sölu á kynlífsþjónustu.  

 

2.1. Aðgerðaáætlun Sameinuðu þjóðanna 

Þann 12.desember árið 2000 gerðu Sameinuðu þjóðirnar samning sem átti að vinna 

gegn alþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi. Palermo bókunin svokallaða er viðauki 

við þann samning og var hún undirrituð á sama tíma og samningurinn sjálfur. Palermo 

bókunin gegn mansali tók gildi 25.nóvember 2003 og hafði þar með verið lagður 

grunnur að sameiginlegri baráttu ríkja gegn mansali.34   

Ríki sem undirrita Palermo bókunina skuldbinda sig til nokkurra þátta: 

1. Ríki skuldbinda sig til að vinna skilvirkt að því að koma í veg fyrir mansal, 

sérstaklega kvenna og barna. Nauðsynlegt er að alþjóðasamfélagið vinni saman að 

því að uppræta skipulagningu mansals, allt frá upphafi til enda, og að því að refsa 

þeim sem standa að baki skipulagningu mansals. Á sama tíma skuldbinda ríki sig til 

að vernda fórnarlömb mansals með því m.a. að vernda grundvallar mannréttindi 

þeirra sem samið hefur verið um í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum.  

2. Ríki verða að hafa í huga þá staðreynd að engin ein stofnun getur haft yfirsýn yfir allt 

mansal sem fram fer í heiminum. Því getur reynst erfitt að vernda hugsanleg 

fórnarlömb mansals. 

3. Ríki viðurkenni að aðkoma Sameinuðu þjóðanna að málefnum tengdum mansali 

verði hjálpleg í baráttunni við að uppræta það.  

4. Ríki komi sér upp lagalegu umhverfi sem refsi þeim sem ábyrgir eru eða standa að 

baki mansali.35 

                                                        
34 United Nations, Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially 
women and children, supplementing the united nations convention against transnational 
organized crime (United Nations, 2000), 3-5. 
35 Sama heimild. 
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Tilgangur Palermo bókunarinnar er að koma í veg fyrir mansal kvenna og barna og 

aðstoða fórnarlömb mansals með fullu tilliti til grundvallarmannréttinda þeirra. 

Palermo bókunin hefur einnig þann tilgang að stuðla að samvinnu ríkja við að 

uppfylla markmið bókunarinnar. Í 2.hluta bókunarinnar er farið yfir réttindi 

fórnarlamba mansals, skv. alþjóðalögum. Ríki skuldbinda sig til að sjá til þess að 

réttindin séu uppfyllt og að sjá til þess að úrræði séu til staðar fyrir fórnarlömb 

mansals, þ.e. lögfræðiaðstoð, heilbrigðisþjónusta, sálfræðiaðstoð, húsnæði og þess 

háttar.36 

 

2.2. Aðgerðaáætlun og samstarf Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna gegn 

mansali 

Samstarf Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna gegn mansali er þróunarverkefni sem 

varði í þrjú ár, eða frá árinu 2005 til ársins 2008. Helstu markmið samstarfsins voru 

að styrkja samvinnu ríkja í baráttunni gegn útbreiðslu mansals og samhæfa viðbrögð 

og aðstoð við fórnarlömb. Þau ríki sem taka þátt í samstarfinu eru auk Íslands, 

Danmörk, Eistland, Finnland, Litháen, Lettland, Noregur og Svíþjóð. Ríkin átta vinna 

saman að viðbragðsáætlun sem veitir fórnarlömbum mansals sem besta og víðtækustu 

aðstoð. Öll vinna samstarfsins miðar að því að mæta þörfum fórnarlamba mansals.37

 Ætlunin með samstarfinu er að vinna að því að koma á laggirnar lagalegri, 

félagslegri og efnahagslegri aðstoð við fórnarlömb mansals sem og að veita þeim 

heilbrigðisaðstoð, öryggi og vernd gagnvart frekari skaða. Einnig er ætlunin að vinna 

að lausn kvenna úr ánauð mansals og koma þeim í öruggt skjól.38   

 Samstarfinu hefur tekist að koma á fót tengslaneti milli stofnana 

þátttökuríkjanna átta og þannig samræmt vinnu og aðstoð við fórnarlömb mansals. 

Aðilar á vegum þátttökuríkjanna hittast reglulega til að stuðla að áframhaldandi 

þróun, deila reynslusögum og sérfræðiþekkingu og til að samhæfa enn frekar 

                                                        
36 United Nations, Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially 
women and children, supplementing the united nations convention against transnational 
organized crime (United Nations, 2000), 3-5. 
37 Nordic-Baltic Network, support to women victims of trafficking for sexual exploitation 
(Brussel, 2006), http://nordicbaltic-assistwomen.net/spip.php?article1 (sótt 15.október 2009). 
38 Sama heimild. 
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viðbrögð og aðstoð við fórnarlömb mansals.39    

 Hvert þátttökuríki hefur stofnsett vinnuhóp innan sinna landamæra, sem hefur 

það lykilhlutverk að samræma aðgerðir innanlands við þær aðgerðir sem þekkjast 

meðal hinna þátttökuríkjanna. Þátttökuríkin veita að auki Eistlandi, Lettlandi og 

Litháen sérstaka fjárhagslega aðstoð við stofnun verndarheimila og undirbúnings 

aðgerðaáætlunar fyrir fórnarlömb mansals.40      

 Að mati Margrétar Steinarsdóttur hjá Alþjóðahúsi hefur samstarfið gengið vel 

og skilað góðum árangri hjá öllum þátttökuríkjunum níu. Samstarfinu lauk formlega í 

lok september 2008 og því miður hefur ekki verið hægt að veita samstarfinu 

áframhaldandi fjárveitingu vegna slæmra efnahagslegra aðstæðna í heiminum. 

Slæmar efnahagslegar aðstæður draga úr möguleikum á að hægt sé að veita 

fjármunum í verkefni á borð við þetta samstarf Norðurlandanna. Að auki er talið að 

versnandi efnhagsástand heimsins bitni ekki síst á þeim sem minnst mega sín. Á sama 

tíma geta óprúttnir aðilar nýtt sér það ástand og selt fleiri ungar konur í mansal. 

Grundvallarmannréttindi einstaklinga standa því höllum fæti í erfiðum efnahaglegum 

aðstæðum.41 Samstarf Norðurlandanna er því ekki virkt eins og staðan er í dag, en 

Margrét vonast til þess að í náinni framtíð verði hægt að halda góðri vinnu áfram.42 

 

2.3. Aðgerðaáætlun Evrópuráðsins 

Evrópuráðið var stofnað þann 5.maí árið 1949 af tíu Evrópuríkjum. Í dag eru 

aðildarríki ráðsins orðin 49 talsins og er Ísland þeirra á meðal. Evrópuráðið starfar 

óháð starfsemi Evrópusambandsins þó að samvinna ríki meðal stofnananna á ýmsum 

málefnasviðum. Meðal helstu markmiða Evrópuráðsins er að vernda mannréttindi og 

virðingu allra Evrópubúa. Mansal dregur úr möguleikum ráðsins á því að ná þeim 

markmiðum sínum og því hefur það verið eitt af helstu viðfangsefnum þess að finna 

lausn á vanda mansals. Evrópuráðið hefur vakið athygli á útbreiðslu mansals í rúm tíu 

ár og dregið athygli aðildarríkja Evrópusambandsins og annarra alþjóðastofnana að 

                                                        
39 Nordic-Baltic Network, support to women victims of trafficking for sexual exploitation 
(Brussel, 2006), http://nordicbaltic-assistwomen.net/spip.php?article1 (sótt 15.október 2009). 
40 Sama heimild. 
41 Global crisis hits human rights (2009), http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8071347.stm (sótt 
15.október 2009).  
42 Margrét Steinarsdóttir, viðtal tekið af Ástrós Gunnlaugsdóttur, 13.október 2009. 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mikilvægi samvinnu við útrýmingu mansals.43    

 Árið 1991 lagði leiðtoganefnd Evrópuráðsins, sem samanstendur af leiðtogum 

allra aðildarríkja ráðsins, fram tilmæli (recommendation No.R 11) sem fjölluðu m.a. 

um mansal barna og ungra kvenna. Þetta voru fyrstu alþjóðlegu tilmælin sem voru sett 

fram sem fjölluðu sérstaklega um mansal. Evrópuráðið skipulagði og stóð fyrir 

ráðstefnum í von um að vekja athygli stjórnvalda og samfélaga á útbreiðslu og 

afleiðingum mansals. Markmiðið var að vekja lögregluyfirvöld ríkja, 

félagsmálafrömuði, starfsmenn ráðuneyta, kennara og fleiri til umhugsunar um hina 

nýju tegund þrælahalds; mansal. Að auki hvatti Evrópuráðið aðildarríki 

Evrópusambandsins til þess að koma á fót eigin aðgerðaáætlun er varðaði mansal. 

Evrópuráðið hefur jafnframt stofnað tvö embætti, annarsvegar embætti sem á að vinna 

gegn mansali tengt kynlífsiðnaði og hinsvegar embætti sem á sérstaklega að vinna að 

vernd barna gegn kynlífsiðnaði.44       

 Á fundi Evrópuráðsins í Varsjá árið 2005 fordæmdu leiðtogar og ríkisstjórnir 

aðildarríkja Evrópusambandsins mansal í fyrsta sinn með formlegum hætti. Í fyrsta 

sinn höfðu allar aðilar sameinast um að mynda sameiginlega stefnu er varðaði 

viðbrögð við mansali. Þann 3.maí 2005 samþykkti svo ráðherranefnd 

Evrópusambandsins ályktun um samræmingu aðgerða aðildarríkja 

Evrópusambandsins gegn mansali. Sú ályktun hefur í dag verið samþykkt af 33 

aðildarríkjum Evrópuráðsins, og einu ríki utan ráðsins. Öllum ríkjum heims er boðið 

að taka þátt í verkefninu. Hópur óháðra sérfræðinga í aðgerðum gegn mansali, sem 

kallar sig Greta, mun hafa yfirumsjón með innleiðingu tilmæla Evrópuráðsins. 

Hópurinn mun framkvæma reglulegar árangursmælingar meðal aðildarríkja og hvetja 

þau ríki til frekari ávinninga sem ekki eru að standa sig sem skyldi. Þessi eftirfylgni 

Greta hópsins hófst í byrjun árs 2009.45 

 

 

 

                                                        
43 Council of Europe, Handbook for Parliamentarians; The Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings (Strasbourg: Council of Europe, 2006), 9. 
44 Sama heimild.  
45 Sama heimild.   
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2.4. Aðgerðaáætlun Öryggis-og samvinnustofnunar Evrópu 

Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE, Organization for Security and 

Cooperation in Europe, OSCE) á rætur sínar að rekja aftur til ársins 1970, þegar 

ráðstefna var haldin meðal Evrópuríkja um öryggismál og samvinnu við lausn á þeirri 

deilu sem var ríkjandi milli austurs og vesturs, þ.e. Sovétríkjanna og Bandaríkjanna. Í 

dag eru aðildarríki stofnunarinnar 56 talsins og gerir það stofnunina að stærstu 

öryggis- og samvinnumálastofnun í heimi.46     

 ÖSE hefur mikilvægu hlutverki að gegna í baráttunni gegn útbreiðslu mansals. 

Öll aðildarríki stofnunarinnar hafa samþykkt ályktanir er varða samvinnu gegn 

útbreiðslu mansals og innan stofnunarinnar er rekin deild með fulltrúum frá öllum 

aðildarríkjunum sem hefur unnið náið með deildum stofnunarinnar og stjórnað 

aðgerðum er varða mansal. Eitt af markmiðum deildarinnar er að stuðla að skilvirku 

starfi og samvinnu ríkja við að mynda sameiginlega stefnu gegn útbreiðslu mansals.47

 ÖSE tók þátt á ríkjaráðstefnu Evrópusambandsins í Maastricht, þar sem 

ætlunin var m.a. að samræma aðgerðir alþjóðlegra stofnana gegn útbreiðslu mansals.  

Sú ályktun sem þar var samþykkt er talin gegna lykilhlutverki í stefnumótun 

Evrópusambandsins er varðar viðbrögð gegn mansali. Í áætluninni eru taldar upp 

helstu leiðir aðildarríkja Evrópusambandsins við innleiðingu sameiginlegra viðbragða 

gegn mansali. Að sama skapi eru listaðar leiðir ÖSE til að aðstoða ríki ef upp koma 

mansalsmál. Með áætluninni er komið á fót langvarandi samstarfi milli aðildarríkja og 

alþjóðlegra stofnana er varðar helstu viðbrögð við mansali, þ.e. lagalegar aðgerðir, 

rannsóknir og dóma. Einnig er gert ráð fyrir samvinnu við að koma í veg fyrir mansal, 

verndun einstaklinga og aðstoð við fórnarlömb mansals.48 

 

 

 

 

 

                                                        
46 Organization for Security and Cooperation in Europe, Compating Human Trafficking 
(OSCE, 2009), http://www.osce.org/cthb/23703.html (sótt 17.október 2009). 
47  Sama heimild. 
48  Sama heimild. 
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3. Úrræði löggæsluyfirvalda 
Löggæsluyfirvöld hafa það hlutverk að sjá til þess að lögum sé framfylgt. Í þeim 

ríkjum þar sem mansal hefur verið bannað með lögum er það eitt af hlutverkum 

löggæsluyfirvalda að sjá til þess að þau lög séu ekki brotin, fremur en önnur. 

Löggæsluyfirvöldum ber m.a. að tryggja öryggi almennings og uppræta skipulagða 

glæpastarfsemi.  

 

3.1. Úrræði Europol 

Europol tók formlega til starfa þann 1.júlí árið 1999 og er tilgangur starfseminnar að 

sjá um að lögum aðildarríkja Evrópusambandsins sé framfylgt. Að mati sérfræðinga 

innan Europol hefur fjölgun fórnarlamba mansals verið áberandi á undanförnum 

árum. Sérstaklega hefur verið áberandi aukning fórnarlamba frá Rússlandi, Úkraínu, 

mið-og suðaustur Evrópu. Fátækt og loforð um betra líf er yfirleitt það sem vændis-og 

mansalsmiðlarar nota til að lokka til sín ungar konur.49     

 Það hefur reynst erfitt að áætla fjölda fórnarlamba mansals og er það rakið 

m.a. til þess að meirihluti glæpastarfseminnar er hulinn yfirborðinu og að lagakerfi 

ríkja eru gloppót er varðar mansalsmál. Svo lengi sem ríkjandi ástand viðhelst mun 

mansal og sala á kynlífsþjónustu vera aðlaðandi atvinnugrein fyrir fjölda 

glæpamanna, þar sem gróðavonin er umtalsverð.50     

 Fórnarlömb mansals eru flest talin koma frá ríkjum þar sem efnahagsleg staða 

er almennt talin bágborin og því auðveldara fyrir yfirmenn og stjórnendur mansals og 

kynlífsþrælkunar að lokka fórnarlömb til sín. Þó er líka fjöldi fórnarlamba sem eru að 

flýja atvinnuleysi, ofbeldisfullt heimilislíf eða skort á menntunarmöguleikum. 

Einstaklingar með mikla menntun, atvinnu og öryggi heima fyrir hafa í seinni tíð 

orðið fórnarlömb mansals, þar sem aukin ferðalög og flæði mannafls um heiminn hafa 

aukið hættu á mannránum í þágu mansals. Því má draga þá ályktun að fórnarlömb 

mansals og kynlífsþrælkunar séu í dag eins ólík og þau eru mörg.51  

 Mansal og sala á kynlífsþjónustu viðhelst fyrst og fremst vegna þess ágóða 

sem falinn er í starfseminni. Þeir sem stjórna og ráða yfir mansalshringjum eru vel 

                                                        
49 Europol, Trafficking Human Beings in the European Union: A Europol Perspective 
(Europol, 2007), 2. 
50 Sama heimild. 
51 Sama heimild. 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skipulagðir glæpamenn sem hafa það eina markmið að hámarka eigin gróða. Þeir 

aðlaga starfshætti sína að því umhverfi sem þeir vinna í hverju sinni, og að þeirri 

eftirspurn sem er á markaði fyrir kaup á kynlífsþjónustu í hverju ríki fyrir sig.52 

Þrátt fyrir aukna vitundarvakningu meðal almennings í Evrópu er varðar 

mansal, þá verða á hverjum degi til ný fórnarlömb mansals og kynlífsþrælkunar. 

Ætlun stjórnenda skipulagðra mansalshringja er að tryggja að framboð á 

kynlífsþjónustu sé ávallt nægilegt til þess að sinna eftirspurn markaðarins.53

 Flest fórnarlömb mansals innan Evrópu eru talin koma frá ríkjum á borð við 

Úkraínu, Moldavíu, Búlgaríu, Nígeríu og Rússlandi. Leið þeirra flestra er talin liggja 

á markaði í Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi, Hollandi, Belgíu, Spáni og 

Austurríki.54         

 Þeir glæpahringir sem vinna með mansal og kynlífsþrælkun falla flestir undir 

skilgreiningar Evrópusambandsins um skipulagða glæpastarfsemi og eru verkefni 

þeirra og reglur svipaðar. Starfsemin sér um að smygla konum til kynlífsþrælkunar, 

sjá um að útvega konunum fölsuð skilríki og ferðagögn, brjóta lög og reglugerðir í 

aðildarríkjum Evrópusambandsins, að halda úti húsnæði undir starfsemi sína, að halda 

utan um hagnað starfseminnar og eru tengdir peningaþvætti og jafnvel annarri 

glæpastarfsemi.55 

 

3.2. Úrræði Interpol 

Interpol er stærsta löggæslustofnun í heimi, og vinnur einkum að því að aðstoða ríki 

og stofnanir við að stöðva skipulagða glæpastarfsemi. Mansal sem ætlað er til 

kynlífsþrælkunar er alþjóðleg og skipuleg glæpastarfsemi sem hefur alvarlegar 

afleiðingar fyrir öryggi, velferð og mannréttindi fórnarlamba. Mansal kvenna telst að 

auki til glæpastarfsemi sem grefur undan grundvallarmannréttindum og fer illa með líf 

fórnarlamba sinna. Ríki verða þó vör við mansal á mismunandi vegu. Sum ríki sjá 

unga þegna sína vera neydd til að yfirgefa heimkynni sín til starfa í kynlífsþrælkun, á 

meðan önnur ríki taka á móti fjölda kvenna sem ætlaðar eru til nota í 
                                                        
52 Europol, Trafficking Human Beings in the European Union: A Europol Perspective 
(Europol, 2007), 2-3. 
53 Sama heimild. 
54 Europol, Trafficking Human Beings in the European Union: A Europol Perspective 
(Europol, 2007), 4. 
55 Sama heimild. 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kynlífsþrælkun.56         

 Mansal er alþjóðlegt vandamál og er það ætlun Interpol að auka og bæta 

lagalegt umhverfi er varðar samvinnu við að koma í veg fyrir útbreiðslu þess. Interpol 

leitar í alþjóðlega sáttmála í starfsemi sinni gegn útbreiðslu mansals, og þá m.a. í 

Palermo bókun Sameinuðu þjóðanna. Starfsmenn Interpol aðstoða jafnframt ríki við 

að semja löggjöf varðandi mansal og kynlífsþrælkun.57    

 Interpol hvetur til frekari samvinnu ríkja heims við að koma í veg fyrir mansal 

til kynlífsþrælkunar. Hvatt er til frekara landamæraeftirlits, þar sem vegabréf og 

ferðagögn kvenna eru rækilega skoðuð og það kannað hvort gögnin eigi raunverulega 

við um þær. Interpol leggur að auki sérstaka áherslu á að rannsaka þær leiðir sem 

skipulagðir glæpahringir notfæra sér þegar kemur að mansali og sölu á 

kynlífsþjónustu.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
56 Interpol, Trafficking in Women (Interpol, 2009), 
http://www.interpol.int/Public/THB/Women/Default.asp (sótt 24. október 2009). 
57 Sama heimild. 
58 Sama heimild. 
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4. Hlutverk fjölmiðla  

Í ríkjum heims er talið að fjölmiðlar geti spilað margvísleg hlutverk. Hlutlausir 

fjölmiðlar geta veitt almenningi mikilvægar upplýsingar og veitt þeim rödd þegar 

einhverju þarf að koma á framfæri. Með nýrri tækni hefur tegundum fjölmiðlunar 

fjölgað. Internetið er í dag ein helsta upplýsingaveita almennings og útgáfa dagblaða 

hefur aukist frá því sem áður var. Fjölbreyttir sjónvarps- og fréttaþættir varpa skýrari 

ljósi en áður á málefni samtímans og flestir telja það almenningi til heilla. Fleiri hafa 

möguleika á því að fylgjast með stjórnmálum, bæði í heimalandi sínu og á 

alþjóðavettvangi.  

 

4.1. Fjölmiðlar sem upplýsingaveita 

Fréttamiðlar gegna mikilvægu hlutverki í lýðræðisþjóðfélögum við að upplýsa 

almenning um málefni líðandi stundar. Fjölmiðlar hafa margir hverjir tækifæri til að 

hafa áhrif á stefnumótun stjórnvalda með umfjöllun sinni um einstaka málefni. 

Fjölmiðlar hafa tækifæri til þess að ná eyrum og augum almennings um einstaka 

málefni.59          

 Þar sem stór hluti mansals og tengdrar skipulagðri glæpastarfsemi er hulinn 

yfirborðinu hefur fjölmiðlum reynst erfitt að fjalla um málaflokkinn. Að auki getur 

fjölmiðlum reynst það erfitt að fá þau fórnarlömb, sem þeir ná til, að ræða opinskátt 

um reynslu sína og upplifanir. Mörg fórnarlamba finna til ótta gagnvart stjórnendum 

mansalshringja og vændismiðlurum á meðan önnur finna til niðurlægingar vegna 

upplifana sinna. Umfjöllun um mansal og kynlífsþrælkun í fjölmiðlum hefur þó aukist 

lítið eitt á undanförnum árum. Samanburður á fjölmiðlaumfjöllun áranna 2000 og 

2005 sýnir aukningu í umfjöllun um mansalsmál. Umfjöllunin hefur þó einna helst 

byggt á aðgerðum stjórnvalda, lagasetningum og umræðum um nauðsyn þess að 

uppræta skipulagða glæpastarfsemi og bæta lagalega umgjörð. Eitt af hlutverkum 

fjölmiðla er að einfalda og skýra upplýsingar sem þeir flytja almenningi og í tilfelli 

                                                        
59 Girish J. Gulati, „Media Representation of Human Trafficking in Three Liberal Media 
System,” Allacademic Research (2008), 
http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/8/0/3/5/pages280352/p28
0352-1.php (sótt 23. október 2009). 
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mansalsmála geta afleiðingarnar verið neikvæðar.60     

 Fjölmiðlar í mörgum ríkjum nýta ekki tækifæri sín til að upplýsa almenning, 

vekja þá til vitundar og hvetja þá til aðgerða gegn útbreiðslu mansals og kaupum á 

kynlífsþjónustu og vændi. Rannsókn sem gerð var á Indlandi leiddi í ljós að fjölmiðlar 

þar í landi hafa að mörgu leyti brugðist þessu hlutverki sínu, þ.e. að nýta þau tækifæri 

sem þeir hafa við að koma einstaka málaflokkum á framfæri við almenning. Að auki 

reyndust fjölmiðlar ekki skilvirkir við að þrýsta á stjórnvöld til aðgerða gegn 

útbreiðslu mansals og kaupum á kynlífsþjónustu og vændi.61   

    

4.2. Fjölmiðlar sem þrýstiafl á stjórnvöld og stofnanir 

Fjölmiðlar gegna ekki eingöngu hlutverki við að upplýsa hinn almenna borgara. 

Fjölmiðlar geta nýtt sér aðstöðu sína og unnið sem þrýstiafl á stjórnvöld, þ.e. hvatt 

þau til aðgerða. Mansal og sala á kynlífsþjónustu kvenna eru málefni þar sem hlutverk 

fjölmiðla getur reynst mikilvægt, þ.e. að fjölmiðlar nýti tækifæri sín til að ná til 

almennings og stjórnvalda. Blaðamenn geta upplýst eða tekið til umfjöllunar fréttir og 

frásagnir sem leiða til breytinga varðandi mansalsmál, hvort sem um ræðir breytingar 

á lagaumhverfi hins opinbera eða hvatt til frekari umræðna innan samfélaga. Þrátt 

fyrir að fjölmiðlar séu í þeirri stöðu að geta þrýst á stjórnvöld til aðgerða, þá telst 

umfjöllun um mansal og sölu á kynlífsþjónustu almennt ekki vera mikil, þrátt fyrir að 

lítil  aukning hafi orðið í umfjöllun á árunum 2000 og 2005. Málefnið er því að mörgu 

leyti hulið hinum almenna borgara.62       

 Í sumum ríkjum standa blaðamenn frammi fyrir þeim vanda að ákveðin 

samfélagsleg einkenni eru inngróin í starfsemi stjórnvalda. Rannsókn sem gerð var á 

Indlandi, og minnst er á hér að framan, leiddi í ljós að blaðamönnum reynist erfitt að 

þrýsta á stjórnvöld til aðgerða gegn mansali. Á Indlandi er stéttaskipting samfélagsins 

hluti af lagaumhverfi landsins og því erfitt fyrir fjölmiðla að þrýsta beint á stjórnvöld 

um breytingar. Hinn almenni borgari ber að auki þann skilning í brjósti að lægri 

samfélagsstéttum sé ætlað að þjóna þeim æðri. Til lægstu samfélagsstétta tilheyra t.d. 

                                                        
60 Gulati, „Media Representation of Human Trafficking in Three Liberal Media System,” 
Allacademic Research (2008). 
61 Lofs Grjebine, Communication and Society (UNESCO, 1986), 
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000772/077215eo.pdf (sótt 1. nóvember 2009). 
62 Sama heimild. 



 

29 

vændiskonur, stéttleysingjar og þeir sem fátækastir eru. Að sama skapi er skilningur 

almennings sá að konur selji líkama sinn karlmönnum í von um peninga og betra líf. 

Sala á kynlífsþjónustu sé því að einhverju leyti til góða fyrir konurnar sjálfar, þær eiga 

möguleika á að græða peninga sem þær gætu kannski ekki með öðrum leiðum. 

Blaðamenn á Indlandi hafa af þessum sökum átt erfitt með að uppfylla það hlutverk 

sitt að þrýsta á stjórnvöld um breytingar, þar sem erfitt er að fá hinn almenna borgara 

með sér í lið.63 

 

4.3. Auglýsingar í fjölmiðlum varðandi sölu á kynlífsþjónustu og vændi 

Í þeim löndum þar sem vændi og sala á kynlífsþjónustu hefur verið lögleidd, líkt og í 

Hollandi og Þýskalandi, geta lög varðandi auglýsingar verið mismunandi. 

Auglýsingar um vændi eru t.d. bannaðar í Þýskalandi en leyfðar í Hollandi. Þær 

aðferðir sem notaðar eru til auglýsinga eru nokkrar: 

1. Með auglýsingamiðum á almenningssalernum og í símaklefum. 

2. Með auglýsingum á erótísku nuddi og slökunaraðferðum í dagblöðum og 

tímaritum. 

3. Í sérstökum auglýsingabæklingum fyrirtækja og einstaklinga sem vinna við sölu á 

kynlífsþjónustu og vændi. 

4. Á internetinu.64  

Auglýsingatekjur dagblaða og almennra tímarita geta verið miklar á ársgrundvelli. Í 

skýrslu frá Nationellt Råd för Kvinnofrid frá árinu 2003 kemur fram að klámi er í 

auknum mæli dreift á internetinu og það auglýst í gegnum fjölmiðla. Þá nýta þeir sem 

kaupa vændi sér fjölmiðla og internetið í þeim tilgangi. Að mati ráðsins vantar 

þekkingu um það sem gerist á internetinu og í fjölmiðlum.65 

 

 
                                                        
63 Grjebine, Communication and Society (UNESCO, 1986).  
64 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 
vænd o.fl. á Norðurlöndunum og víðar (Reykjavík, 2006), 14-15. 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/DKM_vaendi_feb2006.pdf (sótt 8. 
nóvember 2009). 
65 Sama heimild. 
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5. Viðbrögð stjórnvalda einstakra ríkja við mansali 

Stjórnvöld ríkja heims hafa brugðist við á ólíka vegu við útbreiðslu mansals. 

Mismunandi löggjöfum hefur verið komið á og hafa ríki jafnvel leitað til hvers annars 

eftir reynslu af löggjöfum. Norðurlöndin hafa litið mikið til hvers annars og að mörgu 

leyti brugðist við á líkan hátt við útbreiðslu mansals. Svíþjóð er enn, í dag, eina 

Norðurlandaþjóðin sem hefur gert refsivert að stunda mansal og sölu á 

kynlífsþjónustu. Hvað veldur því að önnur Norðurlönd hafa ekki fylgt fordæmi 

Svíþjóðar? 

 

5.1. Hvað hefur verið gert í Svíþjóð? 

Svíar voru fyrstir Norðurlandaþjóðanna til að festa í lög refsiákvæði er varða bann við 

kaupum á vændi. Lögin tóku gildi þann 1.janúar 1999 og urðu þá hluti af lagabálki 

stjórnarskrár landsins. Þrír meginþættir lágu til grundvallar lagasetningunni. Í fyrsta 

lagi var ætlunin að sporna við ofbeldi gegn konum með því að undirstrika að 

misnotkun og kynferðislegt ofbeldi væri óviðunandi háttsemi innan samfélagsins. Í 

öðru lagi var ætlunin að efla fyrirbyggjandi þætti, efla forvarnarstarf og beina því 

sérstaklega að meintum ofbeldismönnum í samfélaginu. Í þriðja lagi átti að tryggja að 

þær konur sem hefðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi fengju nauðsynlega aðstoð frá 

yfirvöldum. Þann 1.apríl 2005 urðu lögin hluti af 6.kafla sænsku hegningarlaganna, 

þar sem kaup á vændi var gert refsivert.66     

 Markmið sænskra stjórnvalda með löggjöfinni eru nokkur. Stjórnvöld telja 

mikilvægt að hvetja þá sem selja vændi að leita sér hjálpar, skaðsemi vændis sé 

óumdeilanleg bæði fyrir einstaklinga og samfélagið í heild. Í tengslum við vændi sé 

yfirleitt umfangsmikil ólögleg glæpastarfsemi sem mikilvægt er að komast að og 

uppræta. Stjórnvöld telja einnig að sá einstaklingur sem stundar vændi sé yfirleitt í 

erfiðri stöðu félagslega. Með því að gera kaup á vændi refsiverð er sænska samfélagið 

því að stíga stórt skref í átt að því að fordæma slíka háttasemi. Með löggjöfinni gefast 

betri möguleikar á að berjast gegn mansali, vændi og útbreiðslu þeirrar skipulögðu 

                                                        
66 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 
vænd o.fl. á Norðurlöndunum og víðar (Reykjavík, 2006), 14-18. 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/DKM_vaendi_feb2006.pdf (sótt 8. 
nóvember 2009). 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glæpastarfsemi sem býr að baki í flestum tilfellum. Að auki telja stjórnvöld að 

refsiákvæðið hafi varnaðaráhrif, þ.e. hættan á lögreglurannsókn dregur úr löngun 

margra sem ætla sér að festa kaup á kynlífsþjónustu. Umfang sölu vændis og 

eftirspurn muni því minnka þar sem draga muni úr eftirspurn á markaðnum með 

lagasetningunni. Stjórnvöld hafa þó ekki lagt það til að refsivert verði að selja 

vændi.67          

 Áhrifin af lagasetningunni munu, að mati stjórnvalda, teygja sig til annarra 

ríkja og ná til hins alþjóðlega kynlífsiðnaðar. Svíþjóð sé með þessu að gera afstöðu 

sína sýnilega og setja fordæmi fyrir önnur ríki sem eru að vinna gegn mansali og 

útbreiðslu vændis. Með því að gera kaup á vændi refisverð mun, að mati stjórnvalda, 

áhuginn minnka á því að koma á fót skipulagðri glæpastarfsemi í Svíþjóð.68 

 Áhrif lagasetningarinnar hafa verið augljós í Svíþjóð. Verulega hefur dregið úr 

sýnilegu vændi, þ.e. götuvændi, og skipulagðri glæpastarfsemi því tengdri. 

Kaupendum kynlífsþjónustu hefur fækkað og nokkuð dregið úr aðdráttarafli Svíþjóðar 

sem vettvangs skipulagðrar glæpastarfsemi. Samkvæmt niðurstöðum skýrslu 

Norðurlandaráðs um vændi á Norðurlöndum eru í dag um 300 konur sem stunda 

götuvændi í Svíþjóð á degi hverjum. Aðrar 300 konur auglýsa kynlífsþjónustu sína á 

internetinu.69          

 Mansal er, að mati sænskra stjórnvalda, staðreynd í Svíþjóð og hefur beina 

tengingu við skipulagða glæpastarfsemi. Því hefur stjórnvöldum verið ráðlagt að 

rannsaka sambandið milli skerðingar á friðhelgi kvenna og kynlífsvæðingar, þ.e. 

kláms og vændis.70         

 Talið er að þær konur sem seldar eru mansali til Svíþjóðar komi að mestu leyti 

frá löndum Balkansskagans, austur-Evrópu og Rússlandi. Lögregluyfirvöld í Svíþjóð 

áætla að um 400-600 fórnarlömb mansals sé að finna í Svíþjóð á ári hverju. Þeim er 

smyglað til höfuðborgarinnar, Stokkhólms, af vændismiðlurum sem staðsettir eru í 

Svíþjóð. Fórnarlömbunum er einkum smyglað með ferjum sem ganga milli Svíþjóðar, 

                                                        
67 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 
vænd o.fl. á Norðurlöndunum og víðar (Reykjavík, 2006), 14-18. 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/DKM_vaendi_feb2006.pdf (sótt 8. 
nóvember 2009). 
68 Sama heimild. 
69 Norden, Prostitution i Norden; konferencerapport (Stockholm, 2008), 
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2008-739/at_download/publicationfile 
(sótt 22. nóvember 2009). 
70 Sama heimild. 
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Eystrasaltsríkjanna og Balkansskagans. Frá Svíþjóð eru konurnar annaðhvort seldar 

innan Norðurlandanna eða þeim haldið innan höfuðborgarinnar þar sem þær eru 

þvingaðar til að stunda vændi.71 

 

5.2. Hvað hefur verið gert í Noregi? 

Norska dómsmálaráðuneytið lét vinna skýrslu sem sérstaklega var ætlað að bera 

saman og meta reynslu af sænsku löggjöfinni annarsvegar og reynslu Hollendinga 

hinsvegar, en rekstur á vændishúsum var lögleiddur þar í landi árið 2000. Bornir voru 

saman kostir og gallar beggja leiða og sú hugmyndafræði sem býr að baki hvorri leið. 

Í skýrslunni eru áhrif sænsku lagasetningarinnar m.a. rakin. Skýrsluhöfundar telja það 

ljóst að sænsku lögin hafi veitt ákveðið aðhald. Refsingar hafi verið algengar en þó 

hafi fá mál verið leidd til sakfellingar þar sem erfitt hefur verið að sanna kaup á vændi 

á hugsanlega brotaaðila. Einnig hefur reynst erfitt að gera skýran greinarmun á 

kaupum á vændi og eðlilegum skyndikynnum. Reynsla lögreglunnar í Svíþjóð hefur 

því verið sú að áhrifaríkast sé að grípa ekki inn í ferlið fyrr en eftir að 

kynlífsþjónustan hefur í raun verið innt af hendi. Þar hefur eitt af markmiðum 

lagasetningarinnar fallið um sjálft sig, þar sem þannig tekst ekki að koma í veg fyrir 

að sala á kynlífsþjónustu eigi sér stað.72      

 Í framhaldi af ofangreindum niðurstöðum skýrslu norska 

dómsmálaráðuneytisins tók norska ríkisstjórnin þá ákvörðun að beita sér ekki fyrir því 

að kaup á vændi yrðu gerð refsiverð í bili. Ríkisstjórnin gaf í framhaldi út 

aðgerðaáætlun gegn mansali árið 2005, þar sem rækilega var farið yfir tengsl mansals 

og vændis. Aðgerðaáætlunin tekur til viðbragða norskra stjórnvalda við mansali, en 

meðal viðbragða er að aðstoða fórnarlömb mansals og vændis og leggja þeim lið við 

að koma undir sig fótunum í samfélaginu að nýju. Aðgerðaáætluninni var ætlað að ná 

                                                        
71 Kajsa Claude, Sweden battles human trafficking (Sweden, 2007), 
http://www.sweden.se/eng/Home/Work-Live/Government-politics/Reading/Sweden-targets-
demand-in-the-battle-against-human-trafficking/ (sótt 8. nóvember 2009). 
72 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 
vænd o.fl. á Norðurlöndunum og víðar (Reykjavík, 2006), 21-22. 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/DKM_vaendi_feb2006.pdf (sótt 8. 
nóvember 2009). 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til áranna 2006 til 2009.73      

 Fórnarlömb mansals í Noregi koma einkum frá ríkjum á borð við Nígeríu, 

Rússland, Úkraínu, ríkjum á Balkansskaganum og frá ríkjum suðaustur-Asíu. Talið er 

að fórnarlömbin komi til Noregs einkum í gegnum Svíþjóð, Danmörk og Ítalíu. Skv. 

skýrslu Norðurlandaráðsins um vændi á Norðurlöndunum er talið að árið 2007 hafi 

2.654 konur stundað vændi í Noregi. Hefur þeim fjölgað hratt á undanförnum árum.74

 Noregur hefur undirritað Palermo bókun Sameinuðu þjóðanna gegn útbreiðslu 

mansals sem og ályktun Evrópuráðsins. Norsk stjórnvöld tóku að auki þátt í samstarfi 

Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna gegn mansali, sem lauk árið 2008. Norsk 

stjórnvöld hafa hvatt ítrekað til náinnar alþjóðlegrar samvinnu í baráttunni gegn 

útbreiðslu mansals, þar sem þau telja að mansal sé málefni sem ríki geta ekki tekist á 

við eitt og sér. Í ljósi þess hafa norsk stjórnvöld tekið þátt í að aðstoða fórnarlömb 

mansals sem koma frá ríkjum Balkansskagans og séð til þess að þau geti snúið aftur 

til síns heima í öruggt skjól. Stjórnvöld hafa einnig tekið þátt í starfi Öryggis-og 

samvinnustofnunar Evrópu sem greint var frá að ofan.75    

 Í lok ársins 2008 var sænska leiðin loks lögfest í Noregi og kaup á vændi gerð 

refsiverð. Norsk stjórnvöld festu um leið í sessi hvað varðar kaup á vændi barns undir 

18 ára aldri, þ.e. að það varði helmingi þyngri refsingu en ef um fullorðinn einstakling 

væri að ræða. Lagaumhverfi í Noregi bannar að auki mansal. Þá sem gerast sekir um 

mansal er hægt að dæma í allt að 5 ára fangelsi.76  

 

 

 

                                                        
73 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 
vænd o.fl. á Norðurlöndunum og víðar (Reykjavík, 2006), 21-22. 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/DKM_vaendi_feb2006.pdf (sótt 8. 
nóvember 2009). 
74 Norden, Prostitution i Norden; konferencerapport (Stockholm, 2008), 
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2008-739/at_download/publicationfile 
(sótt 22. nóvember 2009). 
75 Royal Norwegian Embassy in Vilnius, „Human Trafficking,” (Norway, 2009), 
http://www.norvegija.lt/TO-BE-DELETED/TIL-
SLETTING/policy/gender/trafficking/humantrafficking/ (sótt 8. nóvember 2009). 
76 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari 
breytingum. Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/133/s/0644.html (sótt 15. 
nóvember 2009). 
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5.4. Hvað hefur verið gert í Danmörku? 

Árið 2004 var gefin út skýrsla í Danmörku á vegum Viden- og Formidlingscentret for 

Socialt Udsatte um vændi og mansal þar í landi og er þar m.a. að finna umfjöllun um 

hvernig sé hægt að gera kaup á vændi og kynlífsþjónustu refsiverð. Skýrsluhöfundar 

leggja mat sitt á áhrif sænsku löggjafarinnar og hvaða lærdóm megi af henni draga. 

Telja skýrsluhöfundar að ástæður þess að götuvændi hafi minnkað í Svíþjóð megi 

ekki einvörðungu rekja til lagasetningarinnar. Tækninýjungar, internetið og farsímar, 

hafi breytt sambandinu milli kaupenda og seljenda vændis. Að auki sé hlutfall 

kaupenda vændis svipað í Danmörku og í Svíþjóð, en ef áhrif lagasetningarinnar væru 

samkvæmt settum markmiðum sænskra stjórnvalda þá ættu kaupendurnir að vera mun 

færri í Svíþjóð en í Danmörku. Í dönsku skýrslunni er því mælt gegn því að kaup á 

vændi verði gerð refsiverð í Danmörku og frekar lagt til að gerðar verði félagslegar 

úrbætur. Félagsmálayfirvöld áætla að fjölga störfum með það að markmiði að aðstoða 

fórnarlömb mansals. Einnig er áætlað að fjölga þeim verkefnum sem lúta að bættri 

aðstöðu, bættri eftirfylgni lagasetninga og almennri aðstoð við fórnarlömb mansals og 

vændis. Danska ríkisstjórnin hefur því ekki, svo kunnugt sé, áform um að gera kaup á 

vændi refsiverð. Að mati Lene Espersen, dómsmálaráðherra Dana árið 2003, væru 

vandkvæði bundin við slíka lagasetningu. Vændið myndi færast neðanjarðar og 

erfiðara yrði fyrir félagsmálayfirvöld að komast í samband við fórnarlömb mansals og 

vændis og veita þeim þá hjálp sem þau þurfa.77    

 Danska ríkisstjórnin gaf út, í desember árið 2002, aðgerðaáætlun gegn 

mansali. Í aðgerðaáætluninni kemur fram að reikna megi með því að fjöldi 

fórnarlamba mansals og vændiskvenna hafi fjölgað tífalt á árunum um og fyrir 

aldamótin árið 2000. Fjölgunin sé mest meðal kvenna frá þróunarlöndunum og ríkjum 

Austur-Evrópu. Aðgerðaáætlunin gerir ráð fyrir því að danska ríkisstjórnin setji fram 

tillögur um félagslega aðstoð við fórnarlömb mansals með það að markmiði að losa 

þau úr vændinu og undan áhrifum þeirra sem stunda verslun með fólk.78  

 Fjöldi vændiskvenna í Danmörku er áætlaður um sex þúsund og er talið að 

þriðjungur þeirra séu af erlendu bergi brotnar. Talið er að helmingur erlendu 

                                                        
77 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 
vænd o.fl. á Norðurlöndunum og víðar (Reykjavík, 2006), 22-23. 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/DKM_vaendi_feb2006.pdf (sótt 8. 
nóvember 2009). 
78 Sama heimild. 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vændiskvennanna komi frá Austur-Evrópu, þá aðallega ríkjum Balkansskagans, 

Úkraínu og Rússlandi. Talið er að vændiskonurnar komi til landsins á svokölluðum 

ferðamannaleyfum sem gilda í þrjá mánuði í senn. Einnig er talið að hluta kvennana 

sé ætlað að ganga nauðugar í hjónabönd eða þeim ætlað að giftast mönnum sem láti 

þær svo starfa sem vændiskonur innan veggja heimilisins.79   

 Ríkisstjórn Danmerkur telur alþjóðlega samvinnu mikilvæga í baráttunni gegn 

útbreiðslu mansals. Danmörk hefur undirritað Palermo bókun Sameinuðu þjóðanna 

gegn útbreiðslu mansals, er þátttakandi í úrræðum Europol, þátttakandi í samstarfi 

Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna varðandi mansal og hefur að auki tekið virkan 

þátt í samstarfi Evrópusambandsríkja er viðkemur mansalsmálum.80 

 

5.4. Hvað hefur verið gert í Finnlandi? 

Sænska lagasetningin gegn banni við kaupum á vændi hefur einnig verið til skoðunar 

í Finnlandi og árið 2003 voru sett í lög ákvæði um bann við því að bjóða greiðslu fyrir 

kynlífsþjónustu á almannafæri. Starfshópur, sem finnski dómsmálaráðherrann skipaði 

til að fjalla um mansal og vændi, lagði til að vændiskaup yrðu almennt gerð refsiverð í 

lögum. Ekki náðist þó samstaða innan finnsku ríkisstjórnarinnar um að sú leið yrði 

farin. Talið var nauðsynlegt að fylgjast frekar með áhrifum sænsku lagasetningarinnar 

og alþjóðlegri þróun í mansalsmálum.81      

 Þann 22. desember árið 2005 lagði finnska ríkisstjórnin hinsvegar fram 

frumvarp um að fara sænsku leiðina. Samkvæmt frumvarpinu átti hver sá maður að 

vera sekur sem keypti kynlífsþjónustu eða fengi einhvern til samræðis við sig með því 

að greiða fyrir. Einnig var það gert refsivert að greiða vændismiðlara fyrir að hafa 

milligöngu um sölu á kynlífsþjónustunni. Frumvarpið nær einnig til kaupa og sölu á 

vændi í gegnum síma, fjölmiðla og internet. Frumvarpið hefur þó enn ekki verið fest í 
                                                        
79 Department of Gender Equality, The Danish Government´s action plan to compat 
trafficking in women (Denmark: Copenhagen, 2002), 
http://webapps01.un.org/vawdatabase/uploads/Denmark%20-
%20Action%20plan%20to%20combat%20trafficking%20in%20women%202003-2005.pdf 
(sótt 8. nóvember 2009). 
80 Sama heimild. 
81 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 
vænd o.fl. á Norðurlöndunum og víðar (Reykjavík, 2006), 23-24. 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/DKM_vaendi_feb2006.pdf (sótt 8. 
nóvember 2009). 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lög en Finnar hafa þó nú þegar lögleitt ákvæði sem gerir það refisvert að kaupa vændi 

af einstaklingum yngri en 18 ára.82 

 

5.5. Hvað hefur verið gert í Hollandi? 

Hollensk stjórnvöld hafa farið allt aðra leið, en t.d. stjórnvöld í Svíþjóð og Noregi. Að 

baki býr önnur hugmyndafræði og önnur skilgreining á vændi. Í Hollandi var ákveðið 

að fara þá leið að líta á vændi sem hluta af samfélaginu og er vændi því viðurkennd 

starfsgrein hjá einstaklingum eldri en 18 ára. Samkvæmt lögum er ekki refsivert að 

hafa milligöngu um kaup og sölu á vændi, þ.e. stunda vændismiðlun.83  

 Í Hollandi eru ítarlegar reglur í gildi um hagnýtingu vændis þegar um þvingað 

vændi er að ræða, þ.e. mansal. Gripið var til þess ráðs að setja reglur um rekstur 

vændishúsa, þann 1. október árið 2000, til að stemma stigu við óæskilegri þróun 

varðandi útbreiðslu mansals og þvingaðs vændis. Rekstur vændishúsa var gerður 

leyfilegur, að uppfylltum ströngum skilyrðum. Sveitarfélög fara með eftirlit með því 

að reglunum og skilyrðunum sé fylgt. Yfirvöld í Hollandi halda því fram að þetta 

fyrirkomulag auðveldi þeim rannsókn á þeim mansalsmálum sem koma upp í landinu, 

þar sem gagnsæi sé svo mikið. Götuvændi er jafnframt löglegt í Hollandi á ákveðnum 

svæðum, og gildir ákveðinn afgreiðslutími. Þær konur sem stunda vændi og sölu á 

kynlífsþjónustu þurfa að sækja um dvalarleyfi í landinu. Í tilfelli mansalsmála eru það 

yfirleitt vændismiðlarar sem sækja um dvalarleyfin fyrir hönd fórnarlamba sinna sem 

ætlað er að stunda sölu á kynlífsþjónustu í landinu. Hollensk stjórnvöld telja þetta 

skilvirka leið þar sem samhliða dvalarleyfinu fái konurnar ákveðin réttindi s.s. í 

heilbrigðiskerfinu. Þannig telja hollensk stjórnvöld sig gæta að heilsu þeirra kvenna 

sem stunda sölu á kynlífsþjónustu. Þó er vert að benda á að í landinu eru enn að 

störfum fjöldi ólöglegra vændiskvenna sem stunda svokallaða svarta vinnu. Sá hópur 

                                                        
82 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 
vænd o.fl. á Norðurlöndunum og víðar (Reykjavík, 2006), 23-24. 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/DKM_vaendi_feb2006.pdf (sótt 8. 
nóvember 2009). 
83 Sama heimild. 
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er ekki að njóta heilbrigðisþjónustu í landinu eða að greiða skatta af sínum launum.84

   

5.6. Hvað hefur verið gert í Þýskalandi? 

Þýsk stjórnvöld ákváðu að feta í fótspor Hollendinga árið 2000 og gerðu kaup og sölu 

á vændi að löglegri atvinnustarfsemi. Í Þýskalandi eru flestir þeir sem stunda vændi af 

erlendu bergi brotnir og flest fórnarlömb mansals eru talin koma frá löndum fyrrum 

Sovétríkjanna (s.s. Hvíta Rússlandi, Moldóvu og Serbíu). Þeir sem ætla sér að stunda 

vændi í Þýskalandi verða að sækja um dvalarleyfi hjá stjórnvöldum og verða því 

vændismiðlarar að sækja um dvalarleyfi fyrir fórnarlömb sín ef þeim er ætlað að 

stunda sölu á kynlífsþjónustu.85       

 Markaður fyrir vændi tengt mansali í Þýskalandi er gríðarlega stór, líkt og í 

Hollandi. Ekki hefur dregið úr stærð hans þrátt fyrir fyrrgreinda lagasetningu. Eitt af 

markmiðum lagasetningarinnar var að viðurkenna vændi sem starfsgrein í 

samfélaginu og hafa af henni skatttekjur. Með þeirri leið töldu þýsk stjórnvöld að 

hagur vændiskvenna og fórnarlamba mansals væri frekar tryggður, s.s. með aðgangi 

að heilbrigðisþjónustu. Talið var að þessi leið myndi draga úr framboði á 

vændiskonum, þar sem vændismiðlarar sáu hag sínum betur borgið í löndum þar sem 

þeir gætu verið með starfsemi sína í meira lagi hulda yfirborðinu. Slíkt hefur þó ekki 

verið raunin og er einn stærsta markað vændisstarfsemi að finna í Þýskalandi og 

Hollandi.86 

 

 

 

 

 

                                                        
84 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 
vænd o.fl. á Norðurlöndunum og víðar (Reykjavík, 2006), 25. 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/Skyrslur/DKM_vaendi_feb2006.pdf (sótt 8. 
nóvember 2009). 
85 Sama heimild. 
86 Sama heimild. 
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6. Viðbrögð íslenskra stjórnvalda við mansali 

Íslensk stjórnvöld fjölluðu, árið 2002, fyrst opinberlega um mansal sem vandamál á 

Íslandi. Tilefnið var fundur utanríkisráðherra Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna 

um aðgerðir gegn mansali og útbreiðslu þess. Íslensk stjórnvöld voru þátttakendur í 

samstarfi Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna gegn útbreiðslu mansals og 

viðbrögðum ef slík mál kæmu upp. Stofnað var sérstakt tengslanet samstarfsins hér á 

landi, en á meðal stofnana sem tóku þátt í því má nefna Stígamót, Alþjóðahús, 

Ríkislögreglustjóra, dómsmálaráðuneyti, félags-og tryggingamálaráðuneyti, 

Útlendingastofnun, Vinnumálastofnun og Ríkisskattstjóra. Stofnun tengslanetsins 

tengdist þó ekki einungis samstarfi Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna, heldur er 

það einnig í samræmi við alþjóðasamninga á borð við Palermo bókunina og ályktun 

Evrópuráðsins gegn útbreiðslu mansals.87      

 Frjáls félagasamtök á Íslandi hafa verið virk í baráttunni gegn mansali. 

Svokallað 16 daga átak er haldið árlega á vegum Mannréttindaskrifstofu Íslands, 

Rauða Krossins, UNIFEM, Stígamóta og Alþjóðahúss. Markmið átaksins er að vekja 

athygli á alþjóðadegi Sameinuðu þjóðanna gegn kynbundnu ofbeldi. Stéttarfélög hafa 

að auki haldið uppi eftirliti á vinnustöðum með það að markmiði að vinna gegn 

ólöglegri atvinnustarfsemi og slæmum aðbúnaði starfólks.88 

 

6.1. Mansal í íslensku lagaumhverfi 

Á Íslandi er að finna gildandi refsiákvæði varðandi vændi í hinum almennu 

hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari breytingum. Í 206. grein laganna segir: 

 

 

 

 

 

 
                                                        
87 Fríða Rós Valdimarsdóttir, Líka á Íslandi - rannsókn á eðli og umfangi mansals (Rauði 
Kross Íslands, 2009), 
http://redcross.lausn.is/Apps/WebObjects/RedCross.woa/swdocument/1040637/mansalsskyrsl
a.pdf?wosid=false (sótt 15. nóvember 2009).  
88 Sama heimild. 
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[1. mgr.] Hver sem hefur atvinnu eða viðurværi sitt af vændi annarra 
skal sæta fangelsi allt að  
4 árum.  
[2. mgr.] Sömu refsingu varðar það að ginna, hvetja eða aðstoða barn 
yngra en 18 ára til  
vændis.  
[3. mgr.] Sömu refsingu varðar það einnig að stuðla að því að nokkur 
maður flytji úr landi eða  
til landsins í því skyni að hann stundi vændi sér til viðurværis.  
[4. mgr.] Hver sem stuðlar að því með ginningum, hvatningum eða 
milligöngu að aðrir hafi  
samræði eða önnur kynferðismök gegn greiðslu eða hefur tekjur af 
vændi annarra, svo sem  
með útleigu húsnæðis eða öðru, skal sæta fangelsi allt að 4 árum en 
sektum eða fangelsi allt  
að 1 ári ef málsbætur eru.  
[5. mgr.] Hver sem í opinberri augly ́singu by ́ður fram, miðlar eða óskar 
eftir kynmökum við  
annan mann gegn greiðslu skal sæta sektum eða fangelsi allt að 6 
mánuðum.89 

 

Lögunum var breytt árið 2007, helst á þá leið að refsing fyrir að stunda vændi sér til 

framfærslu féll niður. Við bættist þó bann við að óska eftir eða bjóða fram kynmök 

gegn greiðslu með opinberri auglýsingu.90       

 Samkvæmt lögunum er það refsivert að hafa milligöngu um að aðrir hafi 

kynferðismök gegn greiðslu sem og að gera sér lauslæti annarra að tekjulind, s.s. með 

útleigu húsnæðis. Brot á þessari grein getur varðað allt að fjögurra ára fangelsi. Árið 

2007 var lagt til nýtt ákvæði í lögunum sem gerði ráð fyrir banni við opinberum 

auglýsingum á vændi. Fyrirmynd þessa ákvæðis kemur úr norsku hegningarlögunum 

og var markmið þess að draga úr sýnileika vændis. Auglýsing telst opinber ef hún 

birtist í fjölmiðlum eða utanhúss, t.d. á auglýsingaskiltum. Ákvæðið tekur að auki til 

þess að birting auglýsinga um vændi geti verið refsiverð, þ.e. sá sem birtir 

auglýsinguna getur verið refsiverður. Með breytingunum árið 2007 var ákvæðið um 

bann við sölu vændis tekið úr lögunum. Ástæðan var helst sögð vera sú að bann við 

sölu vændis væri ekki í samræmi við nútímaviðhorf, þ.e. að refsa fullorðnum aðilum 

fyrir háttsemi sem hvorugur er þvingaður til. Vændi ætti að vera frjáls og viljabundin 

athöfn útfrá viðskiptalegu sjónarmiði. Að auki var talið að flestir þeir sem stunduðu 

vændi væru illa settir félagslega og því væri skynsamara að veita þeim nauðsynlega 
                                                        
89 Almenn hegningarlög nr. 19/1940.     
90 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari 
breytingum. Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/133/s/0644.html (sótt 15. 
nóvember 2009). 
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félagslega aðstoð heldur en að refsa þeim. Svipar þessari afstöðu mjög til afstöðu 

dönsku ríkisstjórnarinnar sem greint var frá að ofan.91     

 Þann 17. apríl 2009 bættist svo við lögin nýr kafli er fjallar um bann við 

kaupum á vændi og refsingum er við kaupunum liggja. Nýi kafli laganna er 

svohljóðandi: 
    1.  Hver sem greiðir eða heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi 
fyrir vændi skal sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári. 
    2. Hver sem greiðir eða heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi 
fyrir vændi barns undir 18 ára aldri skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 
árum.92      

 

Þrátt fyrir hinn nýja lagakafla um refsiákvæði við kaupum á vændi eða 

kynlífsþjónustu hefur enginn enn verið sakfelldur hér á landi fyrir þessháttar athæfi.  

 Íslensk stjórnvöld hafa verið virkir þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi er varða 

viðbrögð við útbreiðslu mansals. Ísland er aðili að og hefur fullgilt tvo samninga 

Sameinuðu þjóðanna. Annarsvegar er samningur Sameinuðu þjóðanna um afnám 

allrar mismununar gagnvart konum, sem var samþykktur í júlí 1980 og tók gildi fimm 

árum síðar. Hinsvegar er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna frá árinu 

1989. Sá samningur var undirritaður fyrir Íslands hönd þann 26.janúar árið 1990, og 

hlaut fullgildingu frá Alþingi tveimur árum síðar. Í þeim samningi er m.a. fjallað um 

að aðildarríki skuldbindi sig til að vernda börn fyrir hverskonar kynferðislegri 

misnotkun og koma í veg fyrir að börn séu þvinguð til að taka þátt í ólögmætri 

kynferðislegri háttsemi eða þau notuð til vændis.93     

 Ísland er í hópi þeirra ríkja sem hafa undirritað ályktun Evrópuráðsins um 

aðgerðir gegn mansali, sem samþykktur var í Varsjá þann 16.maí 2005. Sá samningur 

hefur þó ekki verið fullgiltur hér á landi ennþá. Íslensk stjórnvöld voru jafnframt 

virkir þátttakendur í samstarfi Norðurlandanna og Eystrarsaltsríkjanna um viðbrögð 

við mansali.94  

 

                                                        
91 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari 
breytingum. Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/133/s/0644.html (sótt 15. 
nóvember 2009).  
92 Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum nr. 5/1989.  
http://www.althingi.is/altext/115/s/0816.html (sótt 8. nóvember 2009). 
93 Sama heimild. 
94 Council of Europe, Handbook for Parliamentarians; The Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings (Strasbourg: Council of Europe, 2006), 9. 
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6.2. Aðgerðaáætlun íslensku ríkisstjórnarinnar gegn mansali 

Aðgerðaáætlun íslensku ríkisstjórnarinnar skiptist í eftirfarandi níu kafla: 
1. Fullgilding alþjo ́ðasa ́ttma ́la og aðlögun i ́slenskrar löggjafar.  
2. Se ́rfræði- og samhæfingarteymi og yfirumsjón mansalsma ́la.  
3. Fræðsla fagste ́tta og opinberra starfsmanna.  
4. Vernd fórnarlamba og aðstoð.  
5. Viðbúnaður lögreglu og rannsókn ætlaðra mansalsma ́la.  
6. Aðgerðir gegn eftirspurn á vændis- og kla ́mmarkaði.  
7. Alþjo ́ðlegt samstarf.  
8. Virk leit og neyðarnúmer.  
9. Skra ́ning upply ́singa og þekkingaröflun.95  

 

Meðal markmiða aðgerðaáætlunarinnar er að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna 

gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi frá árinu 2000, sem og Palermo 

bókunina frá árinu 2005. Einnig er gert ráð fyrir því að ályktun Evrópuráðsins um 

vernd barna gegn kynferðislegri misnotkun frá árinu 2007 verði fullgildur.96 

 Meðal annarra markmiða má nefna samhæfingu á innlendri starfsemi varðandi 

viðbrögð gegn mansali, auka fræðslu meðal fagstétta um mansal og fórnarlömb þess 

og að fórnarlömbum mansals verði veitt viðunandi aðstoð og þjónusta. Einnig að 

gerendur í mansalsmálum verði sóttir til saka, að unnið sé gegn eftirspurn á 

vændismarkaði, eftirlit aukið með vændis- og mansalsstarfsemi og lagaumhverfi bætt. 

Að lokum er það markmið íslenskra stjórnvalda að Ísland verði virkur þátttakandi í 

alþjóðasamstarfi er varðar viðbrögð við mansali og að almenn þekking og vitneskja 

um mansal verði efld.97          

 Stjórnvöld á Íslandi gera sér grein fyrir því að í einhverjum tilvikum teygi 

mansal anga sína til landsins, í þeirri mynd að Ísland sé viðkomuland manseljenda eða 

áfangastaður. Samkvæmt matsskýrslu ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi 

er skipulagðri vændisstarfsemi haldið uppi hér á landi. Í flestum tilfellum er talið að 

vændiskonur og fórnarlömb mansals komi erlendis frá. 98     

 Í aðgerðaáætluninni eru jafnframt lagðar til aðgerðir sem miða að því að sækja 

gerendur í mansalsmálum til saka og auka aðstoð við fórnarlömb. Veita á 

fórnarlömbum dvalarleyfi á Íslandi þar til þau sjálf hafa tekið ákvörðun um 

framtíðardvalarstað. Að auki á að girða fyrir undanþágumöguleika í lögum um 

                                                        
95 Kaup á vændi orðin ólögleg, Morgunblaðið, 17.mars 2009. 
96 Sama heimild. 
97 Sama heimild. 
98 Sama heimild. 
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veitingastaði og banna alfarið starfsemi nektarstaða. Siðareglur verða jafnframt settar 

fyrir Stjórnarráðið og aðrar opinberar stofnanir sem fela í sér bann við kaupum 

opinberra starfsmanna á kynlífsþjónustu. Skilaboð stjórnvalda eru skýr. Mansal 

verður ekki liðið á Íslandi.99         

 Frumvarp um breytingar á hegningarlögunum var samþykkt af Alþingi við 

þinglok vorið 2009. Aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar hefur hinsvegar enn ekki verið 

hrint í framkvæmd.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
99 Kaup á vændi orðin ólögleg, Morgunblaðið, 17.mars 2009. 
100 Sama heimild. 



 

43 

Niðurstöður og lokaorð 

Mansal teygir sig um allan heim og er flókið fyrirbæri. Mansal er raunverulegt 

vandamál sem flest ríki í heiminum eiga sameiginlegt. Innan flestra ríkja er að finna 

mál sem má á einn eða annan hátt tengja mansali, hvort sem um ræðir mansal tengt 

kynlífsþjónustu eða annarskonar þrælkunarvinnu. Mansal er stórt vandamál og 

kannski engin furða að fræðimönnum, stjórnvöldum, félagasamtökum og 

alþjóðastofnunum takist ekki að koma sér saman um eina skilgreiningu á hugtakinu. 

Flestum aðilum virðist þó bera saman um að mansal tengist því að einstaklingur 

misnoti sér bágbornar aðstæður annars einstaklings, í gróðaskyni. Sökum þessa skorts 

á sameiginlegri skilgreiningu hefst ritgerðin á umfjöllun um skilgreiningu á mansali. 

 Talið var nauðsynlegt að skilgreina hugtakið í upphaf ritgerðar fyrir frekari 

umfjöllun. Ritgerðin einblínir einkum á viðbrögð alþjóðasamfélagsins við mansali, 

þ.e. hver eru viðbrögð alþjóðastofnana og stjórnvalda. Að auki var tekið á öðrum 

þáttum sem kunna að hafa áhrif, s.s. fjölmiðlum og gróðahagsmunum vændismiðlara. 

Byrjað var á umfjöllun um framboðs- og eftirspurnarhlið mansals, þ.e. hverjir eru að 

selja kynlífsþjónustu og hverjir eru líklegastir til að kaupa hana. Staða mansals innan 

samfélaga var rædd sem og farið var yfir hverjir væru að græða, og hverjir að tapa á 

mansali tengdu sölu á kynlífsþjónustu. Við umfjöllun á viðbrögðum alþjóðastofnana 

var byrjað á því að fara yfir Palermo bókun Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt henni 

telst öll misnotkun á einstaklingi í gróðatilgangi vera mansal. Samstarf 

Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna í viðbrögðum við mansali og aðstoð við 

fórnarlömb þess var rækilega kannað. Farið var yfir viðbrögð Evrópuráðsins og þá 

ályktun um sameiginleg viðbrögð Evrópuríkja við mansali sem það hefur sett fram. 

Aðgerðaáætlun Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu var að auki til umfjöllunar 

sem og þau úrræði sem stofnunin hefur til handa útbreiðslu mansals.   

 Fjölmiðlar geta margir gegnt veigamiklu hlutverki við að upplýsa almenning 

um ýmis málefni og er mansal þar ekki undanskilið. Farið var yfir möguleika 

fjölmiðla á því að hafa áhrif á almenningsálit sem og möguleika þeirra á að þrýsta á 

stjórnvöld um aðgerðir í mansalsmálum. Stjórnvöld verða fyrir áhrifum frá aðilum 

alls samfélagsins, frá einstaklingum til hagsmunasamtaka. Af þeim sökum þótti 

áhugavert að skoða aðgerðir einstakra stjórnvalda og var þá sérstaklega litið til 

Norðurlandanna og þeirra mismunandi löggjafa um mansal sem þar ríkja. Í síðasta 

kafla ritgerðarinnar var farið yfir aðgerðaáætlun íslensku ríkisstjórnarinnar sem og 
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stöðu mansals innan íslensks lagakerfis.      

 Sú athygli sem mansal hefur fengið innan samfélaga er að miklu leyti tengd 

fórnarlömbum þess. Athyglin á kaupendum, gerendum og vændismiðlurum innan 

mansalshringja þarf þó að aukast svo að mögulegt sé að uppræta þá glæpastarfsemi 

sem er að eiga sér stað. Verslun með konur og líkama þeirra má að mestu leyti rekja 

til karlmanna og karlmannlegra gjörða. Karlmenn eru helstu kaupendurnir, helstu 

stjórnendur mansalshringja og stærstur hluti vændismiðlara. Karlmenn hafa að auki 

verið í helstu stjórnunarstöðum innan alþjóðastofnana og löggæsluyfirvalda. Þörf er á 

breytingu þar á og auka hlut kvenna t.d. innan alþjóðastofnana. Á sama tíma þarf að 

hvetja til aukinnar þekkingar, bæði hjá almenningi og löggæsluyfirvöldum.  

 Mikið af úrræðum og aðgerðaáætlunum eru til, s.s. Palermo bókun Sameinuðu 

þjóðanna og aðgerðaáætlanir einstakra ríkja. Samt sem áður virðist mansal og sala á 

kynlífsþjónustu ennþá þrífast innan nútímasamfélaga. Hugarfarsbreytingar er þörf. 

Það er þörf á því að stöðva þá þróun sem hefur átt sér stað. Þá þróun að karlmenn geti 

í ljósi stöðu sinnar haft efnahagslegan gróða af því að misnota sér bága stöðu kvenna. 

Hugarfarsbreyting er kannski fyrsta skrefið í að stöðva útbreiðslu mansals og þarf hún 

ekki síst að eiga sér stað meðal karlmanna og eftirspurnarhliðs mansals. Að sama 

skapi er þörf á aukinni fræðslu og beina henni einkum að konum og framboðshlið 

mansals. Með þessu samheldna átaki hugarfarsbreytinga og fræðslu má stíga stórt 

skref í baráttunni gegn útbreiðslu mansals.       

 Mansal er mannréttindabrot. Þörf hins opna markaðar þessa heims fyrir 

kynlífsþjónustu eða ókeypis vinnuafli réttlætir þó aldrei frelsissviptingu einstaklings. 

Hagnaður af mansali og sölu á kynlífsþjónustu réttlætir ekki söluna. Löngun til 

kynlífsathafna réttlætir ekki kaup á kynlífsþjónustu. Þörfin til að lifa réttlætir ekki 

sölu á eigin líkama og því síður réttinn til þess að kaupa hann.    

 Mansal hefur þróast með mannkyninu í gegnum aldirnar, allt frá þrælahaldi 

fornalda yfir í að vera ólögleg frelsissvipting sem er fordæmd af stærstum hluta 

alþjóðasamfélagsins. Fórnarlömb mansals má telja í milljónum. Hversu mörg börn 

þurfa að detta í brunninn áður en hann verður byrgður? Hversu mörg líf þarf að skaða 

áður en gróðafíkninni verður fundinn annar farvegur?    

 Mér þykir það skrýtið að árið 2010 sé enn verið að velta því fyrir sér hvort að 

nokkuð geti réttlætt mansal og hvort að öllum þjóðum heims sé ekki örugglega skylt 

að koma í veg fyrir það. Kannski eru undirliggjandi viðskiptahagsmunir, vanmáttur 

löggæsluyfirvalda og karllæg sjónarmið það mikil að það hamli aðgerðum. Það 
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hamlar aðgerðum þó svo að margir tali um að þeirra sé þörf.    

 Að mínu mati tekur almenningur að fullu þátt í að skapa aðstæður fyrir mansal 

og sölu á kynlífsþjónustu. Á opnum markaði er ekkert framboð ef enginn er 

kaupandinn. Ég tel því að meginvandinn liggi í því að kaupandinn er til staðar, það er 

gríðarleg eftirspurn á markaðnum og eftirspurninni er svarað með auknu framboði. 

Afleiðingar mansals fyrir fórnarlömb þess eru að mínu mati aldrei réttlætanlegar. Það 

er ekki réttlátt að svara eftirspurn markaðar fyrir kynlífsþjónustu með því að neyða 

einstaklinga til að selja líkama sinn gegn eigin vilja.     

 Fyrir mig hefur það verið dýrmæt reynsla að vinna að þessu verkefni. Að 

vinna úr þeim atburðum sem ég lenti í á Indlandi á þann hátt að reynsla mín leiði 

eitthvað jákvætt af sér hefur reynst mér bæði gott og græðandi. Það að upplifa að 

einhver aðili hafi getað tekið algera stjórn yfir lífi mínu, og ég misst ákvörðunarrétt 

yfir eigin lífi um tíma,  er bæði erfitt og illskiljanlegt. Með því að segja sögu mína og 

vinna um hana lokaverkefni mitt við Háskóla Íslands finnst mér sem saga mín sé þó 

til einhvers gagns. Að hún sé ekki einungis erfið lífsreynsla sem muni fylgja mér allt 

mitt líf, hún sé líka jákvæð.  
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