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Útdráttur 
 

Mansal flokkast sem skipulögð brotastarfsemi. Mansal er 
nútímaþrælahald þar sem einstaklingar eru hlutgerðir og ganga kaupum 
og sölu víðs vegar um heiminn. Brotið felur í sér mikinn hagnað fyrir litla 
áhættu og virðist sem umfang þess fari vaxandi. Fórnarlömb koma úr 
aðþrengdum ríkjum þar sem stofnanir eru veikburða og efnahagur lakur. 
Hlutverk fórnalamba eru ólík eftir tilgangi gerandans. Flest fórnarlömb 
eru konur og börn, þar sem hlutverk þeirra er að fullnægja eftirspurn í 
kynlífsiðnaði. Þá er algengast að fórnarlömb séu þvinguð til að stunda 
vændi. Alþjóðasamfélagið hefur nú opnað augu sín fyrir mansali og 
sameinast um nauðsyn þess að sporna við slíkri verslun. Ýmsir 
samningar hafa verið gerðir til að draga úr umfangi, samhæfa og efla 
aðgerðir gegn mansali. Hér verður sjónum beint að verslun með konur 
sem seldar eru í vændi, afleiðingum og aðgerðum gegn slíkri verslun. 
Fjallað verður um hlutdeild Íslendinga í baráttunni gegn mansali, ásamt 
því að varpa ljósi á tengsl mansals og vændis í íslenskum veruleika.  
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1 Inngangur 

Með tilkomu hnattvæðingar hefur skipulögð glæpastarfsemi vaxið og dafnað. 

Ágóði þessarar miskunnarlausu starfsemi er mikil. Mansal er að mati Sameinuðu 

þjóðanna sú skipulagða brotastarfsemi sem vex nú hvað hraðast í heiminum 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Verslun með fólk er sívaxandi 

samfélagsmein, starfsemin blómstrar meðan eftirspurn er til staðar eftir þeirri 

þjónustu sem veitt er. Fórnarlömb mansals má finna á ýmsum stöðum til dæmis á 

vinnumarkaði, á heimilum, í hjónaböndum og í kynlífsiðnaðinum. Fórnarlömbum 

er haldið í þrældóm en fáir sjá hlekkina. Starfsemin gengur þvert á landamæri og 

nýtir sér bága stöðu einstaklinga og samfélags (United nations office on drug and 

crime [UNODC], 2008). Vakning hefur orðið innan alþjóðasamfélagsins um mansal 

og ýmsar aðgerðir komið til framkvæmda til að reyna að sporna við því og veita 

fórnarlömbum þess stuðning. Víðs vegar um heiminn hafa þjóðfélög undirritað 

samninga og samþykktir þess efnis að efla samstarfs og samhæfa löggjöf til að 

berjast gegn þessu ógeðfellda broti (United nations global initiative to fight human 

trafficking [UN. GIFT], 2008). Ísland hefur tekið þátt í þessari baráttu meðal annars 

með þátttöku í ályktanagerðum, ráðstefnum og sameiginlegum átaksverkefnum. 

Íslendingar hafa gengið enn lengra í baráttu sinni og gert aðgerðaáætlun til að 

sporna við mansali, fullgilt alþjóðasamning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri 

og skipulagðri glæpastarfsemi ásamt bókun við hann sem fjallar um verslun með 

fólk, einkum konur og börn (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; Hildur 

Jónsdóttir, 2011). 

Í þessari ritgerð verður fjallað með almennum hætti um skipulagða 

glæpastarfsemi og eðli og umfang mansals. Sérstök áhersla verður lögð á verslun 

með konur og stúlkur sem ætlað er að svara eftirspurn eftir vændi. Fjallað verður 

um vændi og tengsl þess við mansal. Þá verður komið inn á afleiðingar þeirrar 

tegundar mansals sem ætlað er að svara eftirspurn í kynlífsþjónustu. Beint verður 

sjónum að íslenskum veruleika og litið til tengsla á milli vændis og mansals á 
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Íslandi. Fjallað verður um aðgerðir í baráttunni gegn mansali, með áherslu á 

aðgerðir á Íslandi og þeim samningum sem Ísland hefur aðild að. Fjallað verður um 

þróun löggjafar vændis og mansals og gerð verður grein fyrir dómi Hæstarrréttar í 

sakfellingu í fyrsta mansalsmálinu hér á landi. Að lokum verður fjallað um 

félagsráðgjöf og starf félagsráðgjafa í tengslum við fórnarlömb mansals.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Eru tengsl á milli vændis og mansals í íslensku samfélagi? 

2. Til hvaða aðgerða hefur komið á Íslandi í baráttunni gegn mansali? 

2 Alþjóðleg skipulögð glæpastarfsemi 

Skipulögð glæpastarfsemi er vaxandi vandamál meðal þjóðfélaga nútímans. 

Starfsemin einkennist af skipulagi, fagmennsku og nær ótakmörkuðum fjárráðum. 

Fyrir tilstilli alþjóðavæðingar, framfara í upplýsingatækni, aukinna viðskipta á 

alþjóðavettvangi og aðgengilegri samgangna ásamt breyttrar landamæravörslu 

hefur starfsumhverfi skipulagðra glæpasamtaka tekið miklum breytingum 

(Þingskjal 16, 2009-2010). 

Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint alþjóðlega skipulagða glæpastarfsemi 

þannig að brot telst alþjóðlegt eða fjölþjóðlegt sé það framið í fleiri en einu ríki, 

framið í einu ríki en undirbúningur þess, áætlanagerð, stefna eða stjórn fer að 

verulegum hluta fram í öðru ríki. Sé brot framið innan eins ríkis en hefur veruleg 

áhrif á annað telst það einnig alþjóðlegt. Skipulögð glæpastarfsemi í hópi er þegar 

þrír eða fleiri sem starfa saman í tiltekin tíma með það að markmiði að fremja eitt 

eða fleiri brot sér til efnahagslegra eða annarra hagsbóta (UNOCD, 2004).  

Alþjóðleg skipulögð glæpastarfsemi er til að mynda mansal, hryðjuverk og 

ólögleg verslun með vopn og eiturlyf, slík starfsemi hefur orðið sífellt þróaðri, 

tæknivæddari og miskunnarlausari. Glæpamenn hafa nýtt sér hnattvæðingu, það 

er opin landamæri, tækniframfarir, frjálsan markað, aukinn hreyfanleika á 

fjármunum, eignum og fleira sem gagnast hefur almenningi og bætt lífskilyrði í 

heiminu. Alþjóðleg skipulögð glæpastarfsemi þrífst í löndum þar sem stofnanir eru 

veikburða og galli er á laga- og stjórnarkerfi, ekki ólíkt hryðjuverkastarfsemi, þar 
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sem miskunnarlausu ofbeldi og hótunum er beitt til að ná sínu fram (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; UNOCD, 2004; Þingskjal 16, 2009-2010; Väyrynen, 

2003). Starfsemin felur í sér mikla hagnaðarvon og eykst ágóði hennar jafnt og þétt 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; Þingskjal 16, 2009-2010). 

2.1 Alþjóðasamþykktir og sáttmálar  

Alþjóðlegir samningar eða samþykktir hafa verið liður í aðgerðum 

alþjóðasamfélagsins í baráttunni gegn mansali. Stjórnvöld á Íslandi hafa til margra 

ára stutt alþjóðlega baráttu gegn mansali, þá sérstaklega á vettvangi Sameinuðu 

þjóðanna, Evrópuráðsins, Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) og 

Norrænu ráðherranefndarinnar. Stuðningurinn hefur verið í formi ályktanagerða 

og ræðuflutninga (Félags-og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Hér á eftir verður 

fjallað stuttlega um nokkra samninga á vegum Sameinuðu þjóðanna og 

Alþjóðavinnumálastofnunar sem tengja má við verslun með fólk. 

Alþjóðasáttmálar eru mannréttindasamningar þar sem ýmsar 

mannréttindareglur hafa verið settar saman í einn þjóðarréttarsamning. Ríki sem 

eru fylgjandi samningi undirrita hann eða fullgilda. Með undirritun samnings 

skuldbindur ríki sig til að tryggja íbúum á yfirráðasvæði sínu þau réttindi sem 

samningur kveður á um. Samningur er ekki lagalega bindandi en undirritun ríkis 

skyldar það að fara eftir ákvæðum samnings og framkvæma ekkert sem gengur 

gegn markmiðum hans (Guðrún Dögg Guðmundsdóttir og Erna Sif Jónsdóttir, 

2009). 

Samningar alþjóðasamfélagsins lúta ýmist að vernd og réttindum kvenna, 

vernd barna, þræla og nauðungarvinnu, aðgerðum gegn vændi og banni gegn 

verslun með fólk í því skyni. Mannréttindayfirlýsingin er alþjóðasamningur sem 

gerður hefur verið innan Sameinuðu þjóðanna. Yfirlýsingin var samþykkt á 

allsherjarþingi árið 1948. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðannar er 

hornsteinn alþjóðlegs mannréttindakerfis og grunnur að öllum samningum og 

sáttmálum Sameinuðu þjóðanna. Þjóðum heimsins ber ávallt að hafa yfirlýsinguna 

í huga. Hún er samansafn grundvallarmannréttinda sem alþjóðasamfélagið hefur 

samþykkt að í heiðri skuli höfð. Ríki skulu reyna að tryggja að ákvæðum hennar sé 
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framfylgt og þau viðurkennd. Í fjórðu grein yfirlýsingarinnar kemur fram bann við 

hverskyns þrælkun og verslun með þræla. Í 13. grein hennar kemur fram að öllum 

skuli frjálst bæði að dvelja og ferðast innan landamæra sem og utan þeirra, ásamt 

því að eiga möguleika á að fara aftur heim til lands síns. (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, 2008; Guðrún Dögg Guðmundsdóttir og Erna Sif Jónsdóttir, 2009).  

Í alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá árinu 1966, er 

lagt fram bann við þrælahaldi, nauðungarvinnu og verslunar með fólk.  

Alþjóðasamningur Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gegn 

konum er frá árinu 1979, en hann leggur áherslu á að vinna gegn verslun með 

konur og gróðastarfsemi vegna vændis kvenna. Þennan samning fullgilti Ísland árið 

1985.  

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og bókun við þann 

samning sem fjallar um sölu á börnum, barnavændi og barnaklám frá árinu 2000, 

fullgilti Ísland árið 2001 (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; Þingskjal 16, 

2009-2010).  

Á síðari árum hefur alþjóðasamfélagið samþykkt ýmsa samninga gegn 

skipulagðri og fjölþjóðlegri glæpastarfsemi og smygli á fólki. Til að mynda samning 

Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi og samning 

Evrópuráðs um aðgerðir gegn mansali, en fjallað verður nánar um þá síðar.  

Fyrstu samningarnir sem Ísland undirritaði gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri 

glæpastarfsemi og smygli á fólki eru samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunar sem 

lúta að afnámi þræla- eða nauðungarvinnu barna og fullorðinna. Þessar samþykktir 

eru: Afnám nauðungarvinnu og skylduvinnu frá árinu 1930, Afnám 

nauðungarvinnu frá árinu 1957, Bann við barnavinnu í sinni verstu mynd og 

tafarlausar aðgerðir til að afnema hana frá árinu 1999 (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Fyrstu alþjóðlegu samþykktirnar sem tóku sérstaklega á málum misnotkunar 

og verslunar með fólk eru tilmæli um hagnýtingu í kynferðislegum tilgangi, klám, 

vændi og mansal barna og ungmenna og var samþykkt af ráðherranefnd 

Evrópuráðsins árið 1991. Síðar voru samþykkt tilmæli sömu nefndar um aðgerðir 

gegn mansali vegna hagnýtingar í kynferðislegum tilgangi árið 2000 og tilmæli um 
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verndun barna gegn hagnýtingu þeirra í kynferðislegum tilgangi árið 2001 

(Þingskjal 16, 2009-2010).  

Nú verður fjallað með sérstökum hætti um samning Sameinuðu þjóðanna 

gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi og bókun við hann um mansal. Þá 

verður einnig fjallað um samning Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. Fjallað 

verður sérsaklega um þessa samningar í ljósi þess að aðgerðaáætlun Íslands gegn 

mansali og mansalsákvæði íslenskra laga byggja á skilgreiningu þessara samninga á 

mansali. 

2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri 

glæpastarfsemi og Palermó bókunin 

Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulegri glæpastarfsemi 

var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 15. nóvember 2000. 

Sama dag voru samþykktar bókanir við samninginn þar á meðal bókun til að 

fyrirbyggja, berjast gegn og refsa fyrir hverskyns verslun með fólk, þá sérstaklega 

konur og börn. Þessi bókun hefur verið nefnd Palermó bókunin. Undirritun 

samningsins markaði tímamót í baráttu gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Í 

bókuninni kom fram fyrsta alþjóðlega og heildstæða skilgreiningin á mansali og var 

í fyrsta skipti með samningnum vikið að því að eftirspurn eftir kynlífsþjónustu leiði 

til mansals. Í samningnum er gert ráð fyrir því að aðildarríki grípi til aðgerða til að 

draga úr eftirspurn á kynlífsmarkaði. Samningurinn gekk í gildi þann 29. september 

2003 en hann var undirritaður af hálfu íslenska ríkisins ásamt Palermó bókuninni 

þann 13. desember 2000 (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; UNOCD, 

2004; Þingskjal 16, 2009-2010). Ísland fullgilti samninginn 13. maí 2010 og Palermó 

bókunina við hann 22. júní 2010 (Hildur Jónsdóttir, 2011). 

 Tilgangur samningsins er að veita aðildarríkjum tækifæri á samvinnu í 

baráttunni gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi með skilvirkari hætti en 

áður. Með alþjóðlegri samvinnu er unnt að draga úr mætti alþjóðlegra 

glæpasamtaka með góðum árangri. Gildissvið samningsins er þríþætt, það er 

varnir gegn, rannsókn á og saksókn vegna þeirra brota. Þá er samningur og 

Palermó bókun tæki til að brúa bilið milli ólíkra réttarkerfa, en það auðveldar 
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samræmingu aðgerða, rannsókna og saksókna þvert á landamæri. Bæði samningur 

og bókunin ná til verndar fórnarlamba og skapa alþjóðlegan lagalegan grundvöll í 

baráttunni gegn mansali (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; UNOCD, 

2004). Vernd fórnarlamba mansals og aðstoð við þau er einn af meginþáttum 

Palermó bókunarinnar. Tekið er sérstaklega fram að fórnalamb þurfi ekki að sýna 

fram á að það hafi verið beitt ofbeldi eða þvingunum sé bág staða einstaklings nýtt 

til að ná fram samþykki hans. Þá skiptir ekki máli hvort fórnarlamb hafi gefið 

samþykki sitt (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

2.3 Samningur Evrópuráðs um aðgerðir gegn mansali 

Helstu markmið Evrópuráðs eru mannréttindi og mannleg reisn. Aðgerðir gegn 

mansali er einn þáttur í baráttu Evrópuráðs fyrir markmiðum sínum (Þingskjal 16, 

2009-2010). Uppruna Evrópuráðssamningsins má rekja til fundar Evrópuráðs, 

Öryggis- og framfarastofnunar Evrópu (ÖSE) og Sameinuðu þjóðanna í Genf í 

febrúar árið 2003 (Council of Europe, 2005). Samningur Evrópuráðs um aðgerðir 

gegn mansali var samþykktur af ráðherranefnd ráðsins 3. maí 2005 og lagður til 

undirritunar í Varsjá 16. maí sama ár. Samningurinn liggur til undirritunar fyrir 

aðildarríki innan Evrópuráðsins, Evrópusambandsins og annarra ríkja sem tóku 

þátt í samningu hans. Ísland undirritaði samninginn sama dag og hann var lagður 

til undirritunar en hann bíður enn fullgildingar. Samningurinn var fullgildur meðal 

25 ríkja í júní 2009 (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; Þingskjal 16, 2009-

2010). Með frumvarpi til laga frá árinu 2009 voru gerðar breytingar á almennum 

hegningarlögum með tilliti til þess að gera nauðsynlegar ráðstafanir svo hægt væri 

að fullgilda samning Evrópuráðs um aðgerðir gegn mansali, með þeim fyrirvara að 

efni samningsins kallaði á enn frekari lagabreytingar (Þingskjal 16, 2009-2010). 

Samningurinn styðst að mörgu leyti við Palermó bókun Sameinuðu þjóðanna, 

en er frábrugðinn henni að því leyti til að hann gerir ráð fyrir mansali bæði innan 

ríkja og milli landa. Palermó bókunin fjallar aðeins um mansal milli landa fyrir 

tilstilli glæpahópa. Evrópuráðssamningurinn viðurkennir mansal burtséð frá því 

hvort brotasamtök standa að baki því eða ekki. Samningurinn er ítarlegri og gengur 

lengra varðandi vernd fórnarlamba mansals, til að mynda eru ákvæði í 
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samningnum um vitna- og upplýsingavernd. Slíka vernd er ekki að finna í Palermó 

bókuninni. Í samningnum er fjallað um aðstoð við fórnarlömb og felur hún meðal 

annars í sér lögfræðiaðstoð, ráðgjöf, túlkaþjónustu, framfærsluaðstoð og aðgang 

að heilsugæslu. Þá er tekið fram að þjónusta við fórnarlömb sé ekki bundin 

skilyrðum, til dæmis að fórnarlamb vitni gegn geranda í mansali (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Þingskjal 16, 2009-2010).  

3 Mansal 

Mansal líkt og önnur skipulögð glæpastarfsemi er sveigjanlegt, síbreytilegt og nýtir 

sér bágar aðstæður einstaklinga og ríkja á krepputímum. Gerendur eru margir og 

úr ólíkum hópum (UN. GIFT, 2008). Reynst hefur erfitt að skilgreina hugtakið en 

það hefur verið notað sem regnhlífarhugtak yfir ferli á flutningum manna innan 

eða milli landa í misjöfnum tilgangi (Davidson, 2008). Mansal var álitið það sama 

og ólöglegur innflutningur eða smygl á fólki þar til í byrjun níunda áratugarins. 

Mansal var svo skilgreint í Palermó bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn 

alþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi árið 2000 (Flosi H. Sigurðsson, 2011; 

Laczko. og Gramegna, 2003).  

Skilgreining Sameinuðu þjóðanna á mansali er þríþætt, hún tekur til 

verknaðar, aðferða og tilgangs. Skilgreiningin felur í sér að: skipuleggja flutning, 

flytja, hýsa eða taka við einstakling þar sem notast er við valdbeitingu eða annars 

konar nauðung og hótanir. Brottnám, svik, blekkingar eða þegar nýtt er bág staða 

einstaklings. Þegar einstaklingur býður eða þiggur greiðslur eða önnur hlunnindi til 

að ná fram samþykki þess sem fer með stjórn annarrar manneskju í þeim tilgangi 

að misnota hana telst það til mansals. Misnotkun felur í sér hagnýtingu á vændi 

eða annarri kynferðislegri misnotkun á aðila, nauðungarvinnu eða þjónustu, 

þrælahaldi, ánauð og brottnámi líffæra. Telst það jafnframt til mansals veiti 

einstaklingur samþykki sitt og er fluttur til dæmis vegna blekkingar eða annarra 

aðferða sem nefndar voru að ofan. Að ráða, flytja, hýsa eða taka við barni undir 18 

ára í þeim tilgangi að misnota eða njóta hags af felur í sér mansal, burt séð frá því 

hvort eitthvert ofantalinna atriða hafi átt sér stað (United Nations, 2000). Mansal 
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felur í sér að misnota fórnarlamb sem býr við bág kjör og hefur fá eða engin úrræði 

til að takast á við aðstæður hjálparlaust. Sökum þessa skiptir ekki máli hvort kona 

sé seld í vændi með hennar vitneskju, nýti einhver sér bága stöðu hennar til 

samþykkis. Bág staða getur til að mynda verið fátækt, úrræðaleysi eða fíkn í 

eiturlyf (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009; Margrét Steinarsdóttir, e.d.; United 

Nations, 2000).  

3.1 Fórnalömb – uppruni - áfangastaðir og ólík hlutverk 

Samkvæmt tölum úr skýrslu Sameinuðu þjóðanna eru upprunalönd margra 

fórnarlamba mansals lönd innan Evrópu, en þó síst í Vestur-Evrópu. Lönd innan 

Vestur-Afríku og Suðaustur-Asíu eru einnig algeng upprunalönd fórnarlamba. Flest 

lönd innan Evrópu hafa verið skráð sem viðkomu- eða gegnumstreymislönd. 

Viðkomulönd eru þau lönd sem fórnarlömb ferðast í gegnum á leið sinni á 

áfangastað. Viðkomulönd fórnarlamba mansals utan Evrópu eru Suður-Asía, Mið-

Ameríka og Vestur-Afríka. Helstu áfangastaðir eru lönd Vestur-Evrópu, Norður-

Ameríku og Asíu, þá einkum Vestur-Asíu (UN. GIFT, 2008). 

 Af þessu má sjá að fórnarlömb er flutt úr fátækari ríkjum heims og til ríkari 

samfélaga þar sem þau eru notuð til að sinna fyrirfram ákveðinni þjónustu. Í 

Vestur- og Mið-Afríku hefur mansal innan ríkis verið falið bakvið málefni um 

fjölþjóðlegt mansal. Nokkur ríki á þessu svæði eru þannig bæði upprunalönd og 

áfangastaður fórnarlamba. Efnaðari ríki innan svæðisins hafa verslað með og flutt 

fólk frá dreifbýli til þéttbýlis til starfa í vændi og nauðungarvinnu. Konur og stúlkur 

innan þessa svæðis eru bæði seldar innan og milli ríkja í kynferðislegum tilgangi. 

Helstu áfangastaðir þeirra sem seldir eru frá þessu svæði eru Vestur-Evrópa, 

Suður-Afríka og Mið-Austurlönd. Lönd innan Asíu hafa borið þess merki að vera 

upprunalönd, viðkomulönd og áfangastaður fórnarlamba mansal. Í Asíu eru merki 

þess að verslun með konur hefur aukist og fer hún gjarnan fram á milli landa innan 

svæðisins. Einnig eru flutningar á fólki til annarra landa þaðan, þá sérstaklega til 

Mið-Austurlanda (UN. GIFT, 2008). Fórnarlömb mansals eru oft ekki aðeins seld á 

einn áfangastað, þau ganga kaupum og sölu meðan hægt er að græða á þeim. 

Fórnarlömb eru sett í skuldaánauð þar sem þau eru krafin um greiðslu vegna 
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ferðakostnaðar þegar þau eru flutt á milli landa eða svæða, skuldirnar aukast eftir 

því sem fórnarlamb er flutt á milli staða og njóta fórnarlömb sjaldan einhvers 

ábata (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Eins og áður sagði hefur mansal verið notað sem regnhlífarhugtak yfir verslun 

með fólk í misjöfnum tilgangi með ábata að markmiði. Því er hugsanlegt að finna 

fórnarlömb þess á fjölbreyttum stöðum eða hlutverkum svo sem í kynlífsiðnaði, á 

vinnumarkaði, á sviði líffæraviðskipta, í hernaði, vopnuðum átökum, 

glæpastarfsemi, þvinguðum hjónaböndum og fólksflutningum með börn. 

Fólksflutningar barna fela í sér ólöglegar ættleiðingar, að börn séu notuð í 

kynferðislegum tilgangi, til að betla, stela eða sem ólöglegt vinnuafl (Barnaheill, 

e.d.; Davidson, 2008; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; UN. GIFT, 2008).  

Sum þeirra hlutverka sem fórnarlömb mansals skipa eru félagslega samþykkt 

og viðurkennd af löggjafanum eins og störf á almennum vinnumarkaði. Önnur eru 

félagslega og/eða pólitískt umdeild, líkt og klám, vændi og önnur kynlífsþjónusta. 

Mansals á við í þeim tilvikum þegar þvingun er beitt til hagnýtingar eða þegar 

brotið er með grófum hætti á félagslega viðurkenndum viðmiðum (Davidson, 

2008). Mansal er sérstakt að því leyti að það brýtur með grófum hætti gegn 

mannréttindum einstaklings sem er misnotaður á einhvern hátt við komu á 

áfangastað (UNODC, 2008).  

3.2 Gerendur og ágóði mansals 

Mansal veitir skipulögðum glæpasamtökum stöðugleika og mikla innkomu fyrir 

brot sem felur í sér litla áhættu, brotið telst áhættulítið þar sem það er dulið og 

auðvelt hefur verið að misnota glufur í löggjöf, erfitt hefur verið að sækja gerendur 

mansals til saka. Mansal er fremur nýtt hugtak og samræming aðgerða vegna þess 

hafa verið að skornum skammti og ekki skilað tilætluðum árangri. Auðveldar það 

slíkum samtökum að mynda fleiri glæpahópa sem eiga þátttöku í annarskonar 

glæpastarfsemi (UNODC, 2004, 2008). Leiðir að einstaklingum eru margvíslegar 

eftir því í hvaða tilgangi mansalið þjónar. Til að lokka einstakling sem er svo seldur 

eða notfærður með einhverjum hætti verða gerendur að blekkja, þvinga, ræna, 

kaupa eða sannfæra fórnarlamb til þess að yfirgefa sitt nánasta umhverfi. 



12 

Fórnarlömb eru svo hneppt í ánauð með hótunum, blekkingum og valdbeitingu í 

ýmsum myndum, bæði gagnvart þeim sjálfum og fjölskyldum þeirra. Bein kaup 

fara oftast fram þegar fórnarlamb er barn. Brotamenn misnota sér aðstæður 

fórnarlamba, þeir nota hálfsannleik um það sem bíður þeirra. Þeir ljúga um 

lögmæti starfs eða flutnings inn í land svo eitthvað sé nefnt. Þeir sem stunda 

mansal leita eftir áhugasömum körlum og konum á börum, kaffihúsum og öðrum 

opinberum stöðum til vinnu sem aukið getur lífsgæði þeirra. Þeir sem stunda 

mansal nota fjölskyldur og vini fórnarlamba, til að mynda eru börn keypt af 

foreldrum. Samkvæmt Alþjóðlegu fólksflutningastofnuninni þekkja tæp helmingur 

fórnarlamba þann sem fyrst tælir þau í mansalshringi meðan 54% eru tæld eða er 

rænt af ókunnum einstaklingum. Í upphafi mansals, það er að ná fórnarlambi, eru 

karlmenn sýnu fleiri en konur en þær hafa einnig stundað að ná til fórnarlamba og 

mynda þannig fyrsta hlekk mansalskeðjunnar. Gerendur starfa oft bakvið falskar 

vinnumiðlanir eða stofnanir sem bjóða störf, námstækifæri eða ferðalög til útlanda 

og fölsk hjónabönd. Fórnarlömb eru oft auðveld bráð þar sem gerendur í mansali 

velja sér einstaklinga á jaðrinum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; UN. 

GIFT, 2008).  

Alþjóðavinnumálastofnun (ILO) áætlar að 12,3 milljónir manna víða um 

heiminn stundi nauðungarvinnu þar af 2,4 milljónir sem seldar hafa verið mansali. 

Ólíkt smygli á einstaklingum sem felur í sér hagnað í eitt skipti er hagnaður af 

mansali falinn í endurnýtingu fórnarlambs sem veitir geranda stöðuga innkomu 

tekna. Alþjóðavinnumálastofnun telur hagnað vegna mansals á heimsvísu vera um 

32 milljarðar Bandaríkjadala. Ætla má að árlegur hagnaður vegna hvers 

fórnarlambs sé um 13 þúsund Bandaríkjadala miða við þann fjölda fórnarlamba 

sem nefndur var hér að ofan (UN. GIFT, 2008). Mansal er það gróðvænlegt 

fyrirbrigði að hagnaður þess kemst næst hagnaði af ólöglegri vopna- og 

fíkniefnasölu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Innan áfangastaða 

fórnarlamba mansals er hagnaður mest áberandi í kynlífiðnaðinum (UN. GIFT, 

2008). Samkvæmt félags- og tryggingamálaráðuneyti Íslands kemur um helmingur 

hagnaðar vegna mansals frá Vesturlöndum, en þar er höfuðtilgangur þess að svara 

eftirspurn eftir vændi og annarri kynlífsþjónustu (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2009). Samkvæmt skýrslu Alþjóðlegu 
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fólksflutningastofnunarinnar (IOM) frá árinu 2005 er ábati vegna sölu á konum og 

stúlkum í kynferðislegum tilgangi 16 milljarðar Bandaríkjadala á ári. Sameinuðu 

þjóðirnar áætla hagnað í kynlífsþjónustu og tengdum brotum þar sem 

vændiskonur eru einnig nýttar við innflutning og sölu fíkniefna skipta sex til 12 

milljörðum Bandaríkjadala árlega. Nemur það tæpum helming hagnaðar af mansali 

almennt (U.S. Department of state, 2006; UNODC, 2008). Í Hollandi veltir 

kynlífsiðnaðurinn um einum milljarði Bandaríkjadala árlega. Landið er vinsæll 

áfangastaður fórnarlamba mansals þar sem um 68% af þeim 30.000 kvenna sem 

starfa í vændi í Hollandi eru af erlendum uppruna. Í Þýskalandi er gróði vegna 

vændis um 18 milljarðar Bandaríkjadala árlega þar sem 400.000 vændiskonur 

þjónusta rúmlega milljón vændiskaupendur daglega. Í úthverfum London eru rekin 

um 1000 vændishús af skipulögðum hópum. Hagnaður er talin nema tæpum 92 

milljónum Bandaríkjadala á ársgrundvelli (Thompson, 2005). 

Verslun með fólk eykst í þrengingum. Harðara landamæraeftirlit gerir lönd 

meira aðlaðandi, sjá til dæmis landamæri Bandaríkja og Mexíco. Við hert 

landamæreftirlit þurfa einstaklingar sem hyggjast koma með ólöglegum hætti inn 

til lands, í von um vinnu og betra líf, að setja sig í samband við menn sem stunda 

smygl á fólki yfir landamæri. Við það missa einstaklinga oft tökin á aðstæðum 

sínum og eiga í frekari hættu á að verða fórnarlömb mansals. Þá eykst hætta á 

verslun með fólk, óviðunandi aðstæðum og ofbeldi við flutning fórnarlamba yfir 

landamæri. Ágóði smyglara felst í því að koma mönnum yfir landamærin og er 

aðeins sá gróði fyrir augum þeirra sem þá flytja. Þeir sem stunda smygl á fólki huga 

ekki að því hvað verður um þá einstaklinga sem þeir flytja. Flutningur yfir 

landamæri er annaðhvort augljós eða falinn, hann er löglegur eða ólöglegur. Oft 

tengjast önnur brot en mansal tilfærslu manna milli staða svo sem brot gegn 

lögum um útlendinga og skjalafals. Flutningsleiðir og aðferðir eru háðar 

landfræðilegum aðstæðum. Fórnarlömb eru ferjuð á ýmsa vegu til dæmis með bát, 

skipi, flugvél, bíl eða jafnvel fótgangandi (Väyrynen, 2003; UN. GIFT, 2008). 

Breytingar hafa orðið á skipulegri glæpastarfsemi þar sem henni hefur tekist 

að þróast, aðgerðir glæpastarfsemi er nú dreifðari, til að mynda þvert á landamæri 

og umfang fjölbreyttara. Hagnaður vegna mansals hefur ýtt undir og fjármagnað 

útrás alþjóðlegra, staðbundinna glæpasamtaka og með því stuðlað að spillingu. 
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Þannig er grafið undan löggæslu og lögum. Ágóði skipulagðrar brotastarfsemi 

eykst jafnt og þétt og ógnar með því ríkisvaldi og samfélagi með þeim hætti að 

brotamenn festa illa fengið fé sitt í löglegri starfsemi (peningaþvætti) og þannig 

eykst hætta á spillingu sem er miðlægur þáttur í mansali. Spilling hjálpar til við að 

koma fórnarlömbum yfir landamæri, spilltir landamæraverðir eða löggæsluaðilar 

þiggja mútur eða fé fyrir að líta framhjá fölsuðum vegabréfum og fleiru þess 

háttar. Við fjölþjóðlegt mansal er samstarf milli landa og starfsemin er mjög 

skipulögð. Uppbygging og stærð skipulagðra glæpasamtaka sem stunda mansal 

nær allt frá staðbundnum samtökum til fjölþjóðlegra stofnana. Ágóðans njóta 

ýmsir aðilar svo sem gerendur, skjalafalsarar, eigendur hóruhúsa, innheimtumenn, 

forstjórar, eigendur vinnumiðla, spilltir embættismenn, starfsmenn sendiráða, 

fulltrúar löggæslustofnana og landamæraverðir. Þannig hefur verið bent á að 

mansal ógni bæði ríki og notfæri það (Väyrynen, 2003; UNOCD, 2008). Til að 

viðhalda lýðræðisþjóðfélagi er nauðsynlegt að beiting réttarríkis sé skilvirk og 

hlutlaus. Spilling og ójöfnuður sökum mansals grefur undan ríkisstjórnum, dregur 

úr skilvirkni réttarríkis og leiðir til ójöfnuðar á þjónustu og úrræðum innan 

samfélaga. Því hefur verið haldið fram að sumstaðar í heiminum hafi hagnaður 

vegna skipulegrar glæpastarfsemi svo sem mansals verið nýttur sem fjárframlög til 

stjórnmálaflokka og kosningaherferða. Dregur það úr og hefur áhrif á traust 

almennings á lýðræði. Skipulögð glæpastarfsemi grefur undan viðleitni til 

löggæslu, spornar við efnahagslegum vexti og raskar markaðsbúskap. Ógnin felur í 

sér að mansal dregur úr trausti til ríkja, en mansal notfærir sér glufur í löggjöf og 

ríki þar sem spilltir ríkisstarfsmenn starfa meðal gerenda í mansali (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Väyrynen, 2003; UNODC, 2008). 

4 Umfang mansals 

Síðastliðin ár hefur orðið vitundarvakning um mansal en erfitt hefur reynst að 

greina umfang þess í heiminum, þá sérstaklega vegna þess að skilgreining 

hugtaksins hefur verið á flökti. Reynt hefur verið að meta umfang þess en skort 

hefur tölur byggðar á áreiðanlegum fyrirliggjandi gögnum og upplýsingum. Þær 
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tölur sem birst hafa eru mat á ástandinu, en erfitt hefur þótt að greina frá því 

hvernig tölurnar er fengnar. Gögnum er safnað af mismunandi stofnunum sem 

styðjast ekki við sömu skilgreiningar á mansali. Tölurnar hafa aðallega verið 

notaðar sem málsvörn eða til fjáröflunar. Upplýsingar um eðli og alvarleika 

mansals hefur vantað (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009; UN. GIFT, 2008). 

Samkvæmt þeim aðilum sem reynt hafa að meta umfang og birtingarmyndir 

mansals telja að árlega séu um fjórar milljónir manna seldar mansali, 80% 

fórnarlamba eru konur og allt að helmingur börn (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Rósa Erlingsdóttir, 2003).  

Aðeins fjórar stofnanir hafa gagnagrunna um mansal. Þær eru 

Alþjóðavinnumálastofnun (ILO) og bandarísk stjórnvöld (e. U.S. Department of 

State) sem áætla fjölda fórnarlamba á heimsvísu. Alþjóðlega 

fólksflutningastofnunin (IOM) safnar gögnum um aðstoð við fórnarlömb mansals. 

Skrifstofa Sameinuðu þjóðanna um eiturlyf og afbrot (UNODC) hefur haldið út 

gagnagrunni þar sem rekinn er uppruni helstu fórnarlamba mansals (UN. GIFT, 

2008).  

Bandarísk stjórnvöld telja að um 800.000 þúsund einstaklingar séu fluttir yfir 

landamæri vegna mansals árlega, það er fyrir utan þær milljónir sem fluttar eru 

innan landamæra. Samkvæmt áætlunum Alþjóðavinnumálastofnunar eru 

fórnarlömb mansal rúmar tvær milljónir á hverjum tíma í nauðungarvinnu þar með 

talið í kynlífsiðnaðinum. Flest fórnarlamba, eða rúm milljón, eru staðsett í Asíu og 

á Kyrrahafinu, 270.000 þúsund á Vesturlöndum, 250.000 þúsund í Suður-Ameríku 

og í Karabíahafinu, 230.000 þúsund í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku, 200.000 

þúsund í fyrrum Austur-Evrópu, það er Tékkland, Litháen, Slóvenía og fleiri. Að 

lokum eru 130.000 þúsund í löndum sunnan Sahara (UN. GIFT, 2008). Öryggis- og 

samvinnustofnun Evrópu telur ástæðu þess að umfang mansals sé með skornum 

skammti vera þekkingarleysi í málaflokknum sem endurspeglast í aðgerðum ríkja 

gegn mansali og stefnumótun. Fórnarlömb mansals fá ófullnægjandi stuðning og 

eru ekki skráð sem fórnarlömb, eins hafa tölur um gerendur mansals verið lágar 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Við rannsókn mansalsmála hjá lögreglu og við 

málsmeðferð fyrir dómi eru fórnarlömb mansals á sama tíma brotaþolar og vitni. 

Fórnarlömb óttast þá sem hnepptu þau í ánauð og hafa verið með stjórn yfir vegna 
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hefndaraðgerða bæði gagnvart þeim sjálfum og hugsanlega fjölskyldu og vinum. 

Fórnarlömb mansals eru oft ekki skilgreind sem fórnarlömb þar sem vera þeirra í 

landinu er ólögleg. Fórnarlömb hafa því oft verið send úr landi sem ólöglegir 

innflytjendur án þess að hafa notið einhverjar aðstoðar eða stuðnings eða fengið 

möguleika á því að bera vitni gegn gerendum þeirra. Sakfelling í mansals málum 

byggir á vitnum og þegar fórnarlambi hefur verið vísað úr landi eða það óttast að 

vitna gegn brotamönnum er erfitt að ná lögum yfir gerendur og fá með því skýrari 

mynd af umfangi mansals í landinu. Til að öðlast skýrari mynd af umfangi mansals 

innan ríkja verður að efla fræðslu um eðli þess (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009; 

International Organization for Migration, e.d.).  

5 Mansal og vændi  

Mansal þar sem fórnarlömb eru nýtt í kynlífsiðnaði er fjölbreytt. Einstaklingar eru 

notfærðir á marga vegu svo sem til klámmyndargerðar, börn seld barnaníðingum, 

kynskiptir karlmenn eru seldir á vændismarkað og fleira því um líkt (Monzini, 

2005). Hér verður aðeins fjallað um konur sem haldið er í ánauð og seldar í vændi. 

Monzini (2005) bendir á að þar sem konur og stúlkur eru álitnar jafngildar á 

vændismarkaði sé hægt að nota orðin kona og stúlka án aðgreiningar, þó beri alltaf 

að hafa hugfast alvarleika á misnotkun barna (Monzini, 2005). Barn er skilgreint 

samkvæmt íslenskum lögum og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins einstaklingur undir 18 ára (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns nr. 18/1992). Á Íslandi er refsivert að 

stunda samræði eða önnur kynferðismök við barn sem er undir 15 ára samkvæmt 

almennum hegningarlögum nr 19. 1940.  

Verslun með konur og börn til kynlífsþrælkunar er ein birtingarmynd aukinnar 

fátæktar, skipulagðrar glæpastarfsemi og pólitískrar mismununar gagnvart konum 

(Rósa Erlingsdóttir, 2003). Slík verslun er kynbundinn glæpur sem hindrar jafnrétti 

kynjanna í öllum þjóðfélögum (UNODC, 2008). Konur hafa löngum verið seldar 

karlmönnum og er mansal ekki nýtt af nálinni þrátt fyrir þá vitundarvakningu sem 

hefur átt sér stað á síðustu misserum. Konur eru ekki aðeins seldar í vændi heldur 
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eru þær einnig seldar af foreldrum sínum, eða keyptar af mönnum til hjónabands. 

Sumir femínistar hafa talað um hjónaband sem elsta vændissáttmálann þar sem 

hjónaband er skilgetið afkvæmi feðraveldis, þegar foreldri selur dóttur sína fyrir 

brúðarverð. Konan verður eign mannsins sem selur aðgang að henni, heldur henni 

í nauðungarvinnu og hefur sjálfur ótakmarkaðan aðgang að líkama hennar. 

Kynferðislegur aðgangur eiginmanns að konu sinni er enn víða óheftur og nauðgun 

innan hjónabands ekki til í lagalegum skilningi (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Helgi Gunnlaugsson, 2008; Monzini, 2005). 

Mansal til að svara eftirspurn í vændi var í lok 19. aldar og upphafi 20. aldar 

þekkt sem „viðskipti með hvíta þræla“ (e. White slave trade) en þá voru konur 

sendar sem hálfgerðir þrælar í vændishús til Vesturálfunnar (e.Western colonies). 

Líkt og í dag voru konur aðallega seldar til að svara eftirspurn á botni 

vændismarkaðarins (Monzini, 2005). Neðst í virðingarstiga vændismarkarðar trónir 

til að mynda götuvændi en þar verða vændiskonur frekar fyrir ofbeldi en þær sem 

starfa ofar í virðingarstiganum, til að mynda á nuddstofum (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). Hugtakið „viðskipti með hvíta þræla“ (e. White slave trade) varð til á tímum 

þar sem menn upplifðu miklar félags- og efnahagslegar breytingar í kjölfar seinni 

iðnbyltingarinnar. Mikið bar á mönnum frá Evrópu í Suðaustur-Asíu og Suður-

Ameríku í leit að útrás fyrir kynferðislega þörf sína og sköpuðu með því eftirspurn 

eftir vændi (Monzini, 2005).  

Eins og áður sagði eru um 80% fórnarlamba mansals sem flutt eru yfir 

alþjóðleg landamæri konur og stúlkur sem seldar eru til starfa á kynlífsmarkaði 

(U.S. Department of State, 2006). Að sögn Monzini verða þessar konur félagslega 

rótlausar, óöruggar, hlaðnar skuldum og misnotaðar kynferðislega (Monzini, 

2005). Þeir sem stunda mansal vita innan hvaða hópa kvenna vænlegast sé að leita 

fórnarlamba. Fórnarlömb þessa mansals eru konur sem flestar tilheyra hópum á 

jaðrinum. Þær hafa upplifað mikla fátækt og kúgun og margar þeirra eru fyrrum 

fórnarlömb ofbeldis. Algengt er að fórnarlömb séu seld til vændishúsa sem rekin 

eru af skipulegum glæpahringjum. Fyrsti aðili er þá oft ættingi, kærasti eða 

starfsmannaskrifstofur sem svo senda fórnarlamb til milliliða sem selur það svo 

áfram til vændishúsa. Erfitt getur verið að greina á milli fórnarlamba mansals í 

vændi og vændiskvenna, þá sérstaklega þegar flutningur er innan ríkja til dæmis 
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frá dreifbýli til vændishúsa í stórborgum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009; UNODC, 2008). Vændismarkaðurinn hefur lítið breyst í eðli sínu, þar sem 

flestar konur eru þvingaðar með einum eða öðrum hætti til vændis. Ekki eru þó 

allar konur seldar mansali eða þvingaðar í vændi af skipulögðum samtökum eða 

einstaklingum. Þvingun getur líka falið í sér val. Konur eru 70% fátækra í 

heiminum, þær er tveir þriðju hlutar ólæsra í heiminum. Staða þeirra sem kvenna 

er ekki eins og góð og staða karla. Konur „velja“ að starfa í vændi eða við súludans 

vegna takmarkaðra möguleika innan samfélagsins. Hægt er að líta á val þessara 

kvenna sem „þvingað val“, konur sem hafa tækifæri á menntun eða atvinnu velja 

ekki að starfa við vændi eða súludans (Ingólfur V. Gíslason, 2003). Uppruni flestra 

kvenna á vændismarkaði er eins og áður sagði úr fátækari ríkjum heims. Þær 

þjónusta menn frá ríkari löndum annaðhvort innan þeirra ríkja eða í sínu landi þar 

sem menn ferðast til að kaupa vændi (e. Sex tourism). Markaðurinn fer stækkandi 

og eftirspurnin er mikil, en stór hluti vændis fer huldu höfði innan samfélaga. Þær 

tölur sem birst hafa taka mið af þeim konum sem starfa á yfirborðinu og segir það 

aðeins hálfa sögu. Niðurstöður erlendra rannsókna á kaupendum vændis sýna að 

flestir þeirra sem kaupa vændi eru karlmenn í góðum stöðum sem hafa hlotið 

menntun og eru fjárhagslega vel stæðir. Flestir þeirra sækjast eftir konum undir 25 

ára, 22% karlmanna kjósa stúlkur undir 16 ára en fæstir þeirra vilja konur sem hafa 

náð þrítugsaldri (Ingólfur V. Gíslason, 2003; Monzini, 2005).  

Eins og fram hefur komið eru tengsl mansals og vændis sterk. Í vændi eru 

konur neysluvara. Mansal er strangt til tekið verslun með einstaklinga. Verslun 

sem brýtur gegn mannréttindum, konur og börn missa gildi sitt sem manneskjur. 

Konur eru hlutgerðar, þær ganga kaupum og sölu sem hlutur sem ætlað er að 

fullnægja eftirspurn. Kynlífsmarkaðurinn er stór og eftirspurnin mikil sem og ágóði 

við kaup og sölu á konum. Mansal í tengslum við vændi eða annarrar 

kynlífsþjónustu er nútímaþrælahald þar sem einstaklingar eru beittir valdi og 

þvingunum. Notast er við valbeitingu til að fara með stjórn þeirra kvenna sem 

hnepptar hafa verið ánauð. Þeim er ógnað og hótað með þeim hætti að þær láta 

undan stjórn og ef ekki bíða þeirra alvarlegar afleiðingar. Fórnarlömbum er haldið í 

ánauð og þau misnotuð, þeim er stjórnað með ýmsum aðferðum eins og innilokun, 

svelti, þvingaðri neyslu á fíkniefnum, nauðgunum og hópnauðgunum, líkamlegu 



19 

ofbeldi og/eða hótunum um slíkt, bæði gagnvart þeim sjálfum, fjölskyldu og 

vinum. Skömm er einnig tæki sem notað er til að stjórna fórnarlambi, hótanir um 

að fletta ofan af „starfi“ fórnarlamba fyrir framan fjölskyldu og vini (U.S. 

Department of health and human service, e.d.).  

Konur og stúlkur í ánauð búa oft við ítrekað ofbeldi, bæði andlegt, líkamlegt 

og kynferðislegt. Eins og gefur að skilja hefur slíkt ofbeldi alvarlegar afleiðingar í 

för með sér. 

5.1 Mansal og vændi íslenskur veruleiki 

Baráttan gegn mansali á Íslandi hefur farið saman við baráttuna gegn vændi (Fríða 

Rós Valdimarsdóttir, 2009). Grunur um mansal hefur löngum verið tengdur við 

vændi og starfsemi nektardansstaða (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Kynlífsiðnaður á Íslandi er í blóma og sannanir þess að vændi sé hluti af íslenskum 

veruleika blasa við almenning meðal annars í fjölmiðlum. Kaupgetan er mikil, 

tengsl við erlend glæpasamtök eru fyrir hendi og Ísland tilheyrir þeim hluta 

heimsins þar sem vændi er hvað ábótasamast (Drífa Snædal, 2006). Stjórnvöld 

hafa lýst yfir áhyggjum sínum af mögulegum tengslum íslenskra nektardansstaða 

og vændis, eins eru dansarar oft frá ríkjum sem þekkt eru fyrir að vera 

upprunalönd mansals (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Vændi hefur lítið verið rannsakað á Íslandi. Hansína B. Einarsdóttir (1985) 

rannsakaði aðstæður þeirra sem leiðast út í vændi. Niðurstöður rannsóknar leiddu 

í ljós að vændi á Íslandi var þríþætt, vændi meðal ungs fólk í fíkniefnaneyslu, 

skipulagt vændi og auglýst vændi þar sem ungar stúlkur auglýsa þjónustu sína í 

smáauglýsingum dagblaða. Aðrar rannsóknir hafa sýnt skíra stéttarskiptingu í 

vændi, þar sem reynsla vændiskvenna er með misjöfnum hætti eftir því hvort þær 

starfi í götuvændi, á börum, nektardansstöðum, nuddstofum eða í einkarekstri 

(Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003; Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Skilgreining rannsakenda á vændi er ófullnægjandi en við hana hefur engu að 

síður lengi verið stuðst. Hún hljóðar á þann veg að vændi feli það í sér að 

einstaklingur bjóði ókunnugum einstaklingi kynlífsþjónustu af ýmsu tagi fyrir gæði 

sem reidd eru fram við það tækifæri. Þessi skilgreining er fremur breið og tekur 
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hún til athafna sem þykja bæði löglegar og ólöglegar. Löglegar athafnir eru til að 

mynda símakynlífsþjónusta, nektardans og klám (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Íslensk rannsókn á vændi og félagslegu umhverfi þess skilgreindi vændi með þeim 

hætti að einstaklingur skipti á kynmökum í staðinn fyrir pening, greiða eða 

vímuefni. Þar var ekki tekið fram að sá sem keypti þjónustuna þyrfti að vera 

ókunnur (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydia Ellertsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2001).  

Ísland hefur þótt ríkt land, lífsskilyrðin vekja von margra um betra líf, á landinu 

eru öll skilyrði til mansals til staðar (Drífa Snædal, 2006). Samkvæmt nútíma 

skilgreiningu á mansali hefur það sennilega viðgengist hér til lengri tíma ef marka 

má rannsókn á vændi og félagslegu umhverfi þess. Ástæða er til þess að skoða fyrri 

niðurstöður rannsóknar á vændi og félagslegu umhverfi þess, þar sem fram kemur 

að einstaklingar nýta sér bága stöðu ungmenna undir 18 ára aldri þar sem þeir 

selja að þeim kynferðislegan aðgang (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Þar kemur einnig fram að vændi sé fyrir hendi á Íslandi með skipulögðum hætti þar 

sem einstaklingur hefur milligöngu þess sem selur sig og þess sem kaupir 

þjónustuna. Niðurstöður rannsóknarinnar benda á fjórar tegundir vændissala eftir 

tengslum við þann sem þeir selja, það eru kærastar, þeir sem eiga í 

kynlífssambandi við þann sem þeir selja, aðilar sem selja fleiri en einn einstakling, 

til að mynda í vændishúsum eða þartilgerðum íbúðum, og vændissalar tengdir 

nektardansstöðum (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001). Niðurstöður 

rannsóknar á vændi og félagslegu umhverfi þess og niðurstöður rannsóknar 

Hansínu B. Einarsdóttur eru með svipuðum hætti, þar sem fram kemur að vændi er 

með skipulögðum hætti, það auglýst og bág staða ungmenna í fíkniefnaneyslu er 

notuð til svara eftirspurn eftir vændi. Þessar niðurstöður geta vísað til mansals án 

þess þó að það sé staðfest. Velferðaráðuneytið telur að það geti verið ástæða til 

að skoða hjónabönd íslenskra karlmanna við konur utan Evrópska 

efnahagssvæðisins þar sem þær eru krafnar um greiðslu í formi vændis eða 

annarrar kynlífsþjónustu eða nauðungavinnu í ljósi ákvæða almennra 

hegningarlaga um mansal og vændi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Lögreglumenn í Noregi hafa nokkurra ára reynslu af rannsóknum vegna 

mansals. Sérfræðingar á vegum norsku lögreglunnar komu til Íslands og greindu 
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aðstæður og fyrirliggjandi gögn lögreglu og töldu þeir að á Íslandi væri mansal 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Í matsskýrslu ríkislögreglustjóra á skipulagðri 

glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum frá árinu 2009 kemur fram að skipulögð 

vændisstarfsemi fari fram hérlendis. Í skýrslunni upplýsir lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu að erlendar vændiskonur starfi hér á landi. Þær senda stóran 

hluta tekna sinna úr landi. Þessi starfsemi er oft talin tengjast fíkniefnaheiminum. 

Lögreglan hefur eins í mörgum tilvikum haft afskipti af erlendum vændiskonum 

sem starfa á íslenskum hótelum. Yfirvöld hafa þó ekki náð að leiða í ljós hvort 

utanaðkomandi aðili hafi hagnast á vændinu þar sem konurnar hverfa af landi 

brott skömmu eftir afskipti lögreglu. Starfsemin er skipulögð, heimsóknir eru 

fyrirfram ákveðnar í gegnum veraldarvefinn og smáskilaboðum í farsíma. 

Starfsemin bendir til þess að að glæpasamtök standi að baki starfseminni með 

aðstoð innlendra aðila. Því er ekki hægt að útiloka að erlendu vændiskonur séu 

fórnarlömb mansals sem sendar hafa verið hingað til lands til að stunda vændi 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Samkvæmt áfangaskýrslu um vændi á 

Íslandi og félagslegt umhverfi þess kom fram að bæði óskipulagt og skipulagt 

vændi færi fram innan nektardansstaða og eins í húsnæði sem rekið var af eiganda 

eins dansstaðarins. Fram kom að þær konur sem stunduðu skipulagt vændi á tveim 

stöðum af þrem voru af erlendum uppruna, annað hvort frá Asíu eða 

Austantjaldslöndunum, til að mynda frá borginni Bangkok og Eistlandi (Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir, o.fl., 2001) Bæði þessi svæði eru þekkt upprunalönd 

fórnarlamba mansals (UN. GIFT, 2008). Fram kom að eigandi staðarins tæki hlut 

ágóðans en dansarar fengu lítinn hlut í sinn vasa. Konur af þessu svæðum hafa 

verið fluttar inn til landsins þar sem bakrunnur þeirra er bágur og lífsbaráttan 

hörð. Auðvelt er að nálgast konur frá þessum svæðum þar sem hægt er að hafa 

samband við umboðsskrifstofu fyrir nektardansmeyjar og biðja sérstaklega um 

stúlkur sem eru tilbúnar að stunda vændi sé þess þörf (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

o.fl., 2001). Niðurstöður þessar vísa til mansals, konur sem seldar eru til 

innflutnings frá umboðsaðila, uppruni þeirra frá þekktum upprunalöndum mansals 

og þær eru gerðar út af eiganda staðarins sem tekur stóran hluta af ágóðanum. 

Íslensk stjórnvöld eru sannfærð um að mansal teygi anga sína hingað til lands. 

Reynsla landamæravarða, lögreglu, ýmissa stofnana og frjálsra félagasamtaka 



22 

hefur staðfest þá sannfæringu. Ísland er þá annaðhvort viðkomuland manseljanda 

eða áfangastaður. Þau tilvik sem ofantaldir aðilar telja benda til mansals eru mörg 

tengd kynlífsþjónustu og í fáum tilfellum nauðungarvinnu, engin vitneskja er um 

mansal í öðrum tilgangi. Umfangið hefur ekki verið staðfest með rannsóknum, en 

byggir á kynnum félagasamtaka á hugsanlegum fórnarlömbum sem leita aðstoðar 

þeirra. Árið 2007 skýrðu fulltrúar ýmissa félagasamtaka til að mynda Alþjóðahúss, 

Stígamóta, Kvennaathvarfs, lögreglu og Félagsþjónustu að á undangengnu ári hafi 

þeir komist í kynni við þrjú og upp í 20 hugsanleg fórnarlömb mansals. Alþjóðahús 

skýrði frá því að það hafi komist í návígi við nokkra tugi fórnarlamba þeirrar 

tegundar mansals sem felur í sér nauðungavinnu, einnig tilvik þar sem erlendar 

eiginkonur íslenskra karlmanna voru krafðar um kynlífsþjónustu og 

nauðungarvinnu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; Margrét 

Steinarsdóttir, e.d.). Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins frá árinu 2009 kemur fram að 

þjónusta við brotaþola mansals var meiri það árið en nokkru sinni fyrr (Samtök um 

kvennaathvarf, 2009). Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir (munnleg heimild, 2. 

september 2011) skýrir frá því að um 30 einstaklingar hafa leitað til Stígamóta 

síðustu ár vegna kláms og vændis, eins segir Steinunn að íslensk stjórnvöld hafi 

fengist við tug mála þar sem grunur lék á mansali þó aðeins einn dómur í slíku máli 

hafi fallið hér á landi. Starfskonur Stígamóta telja mikla eftirspurn eftir vændi á 

landinu þar sem þær hafa kynnt sér helstu miðla þar sem vændi er auglýst. Þar 

hafa þær sett inn auglýsingar um vændisþjónustu og komist að þeirri niðurstöðu 

að litlu máli skipti hvort kona sem bjóði vændi sé fullorðin eða aðeins 15 ára barn 

pósthólfin fylltust og síminn hringdi látlaust (Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir 

munnleg heimild, 2. september 2011). 

6 Afleiðingar mansals og vændis 

Verslun með fólk hefur verið áhyggjuefni í heiminum, áhyggjurnar hafa þó ekki 

verið í samræmi við þær gríðarlegu afleiðingar sem hún hefur í för með sér. Það að 

barn tapi æskuárunum, kona eða maður séu svipt frelsi sínu og höfð að tóli í 

nauðungarvinnu eða til að svara eftirspurn í kynlífiðnaði er óásættanlegt (UNODC, 
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2008). Þegar fjalla á um afleiðingar mansals verður að gera skýran greinarmun á 

mansali, smygli á fólki og ólöglegum innflytjendum. Hugtökin eru svipuð og fela öll 

í sér flutning manna milli svæða eða landa. Þessir þættir hafa ólíkar pólitískar og 

lagalegar afleiðingar. Við hefbundið smygl á fólki til landa þar sem fólk kemur 

ólöglega til lands í von um vinnu á viðurkenndum vinnumarkaði gilda önnur lög en 

um þá sem flytja inn fólk sem verða fórnarlömb sem haldið í ánauð og þau notuð í 

ýmsum tilgangi. Smygl er ekki álitið eins alvarlegt þar sem ekki er brotið á 

mannréttindum einstaklings. Við smygl á fólki er brotið á landslögum um 

innflutning og ólöglega viðveru inn í landinu. Brotið felur ekki í sér ofbeldi og er 

ekki næstum því eins gróft og verslun með fólk. Verslun með fólk brýtur gegn bæði 

landslögum í lögum um útlendinga og eins er brotið gegn hegningarlögum þar sem 

einstaklingar eru beittir ofbeldi og sviptir rétti sínum til að skapa líf á eigin 

forsendum. Fórnarlömb verða eign þess sem þau kaupa og verða oft fyrir miklu 

ofbeldi. Eins er álitið að smygl á fólki sé gert til að bæta líf þeirra, einstaklingar 

hafa von um betra líf. Í  mansali er einstaklingur fórnarlamb sem hefur ekki frjálsan 

vilja og fer verslun ekki fram til að bæta líf viðkomandi (Zimmerman o.fl., 2003). 

Það sem aðgreinir þessi hugtök er aðferð og tilgangur flutninganna. Mansal er 

þrældómur þar sem gróflega er brotið á grundvallarmannréttindum. Eins og áður 

hefur komið fram verða fórnarlömb mansals fyrir margskonar misnotkun í gegnum 

allt flutnings- og söluferlið, þar sem aðferðir gerenda til að ná stjórn á 

fórnarlömbum sínum fela í sér líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi, hótanir 

og kúgun (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; UNOCD, 2008). Vert er að 

nefna að ekki eru allar konur í vændi fórnarlömb mansals. Þær afleiðingar sem 

fjallað er um hér eftir einskorðast við þær konur sem seldar eru mansali. 

Obeldisglæpir geta haft veruleg áhrif á líf og velferð fórnarlamba. Fórnarlömb 

mansals verða fyrir langvarandi og ítrekaðri misnotkun sem aðgreinir þau frá 

fórnarlömbum einstaka ofbeldisverknaða. Áhrifin verða oft afdrifaríkari á þá 

einstaklinga sem eru viðkvæmir fyrir, það er valdalausir, félagslega einangraðir og 

búa við fátækt. Eins eru þeir sem orðið hafa fyrir misnotkun eða ofbeldi í aukinni 

hættu þess að verða fórnarlömb þar sem fórnarlömb eru valin út frá lífsskilyrðum 

þeirra (UNOCD, 2008). Ekki er þó öll fórnarlömb mansals illa menntaðir og fátækir 

einstaklingar. Þekkst hefur til dæmis í Úkraínu og Rússlandi að þeir sem stunda 
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mansal sæki fremur eftir betur menntuðum einstaklingum sem hafa meiri tök á 

erlendum tungumálum heldur en ómenntuðum fátækum einstaklingum (Breuil, 

Siegel, Reenen, Beijer og Roos, 2011).  

Fórnarlömb kynlífsþrælkunar eru í margskonar hættu vegna heilsu sinnar. 

Afleiðingarnar eru líkamlegar jafnt sem andlegar. Óvíst er að konur sem ná að 

brjótast úr slíkum aðstæðum nái sér nokkru sinni aftur, margar horfast í augu við 

áframhaldandi hættu og ótta við hefndir. Við heimkomu upplifa margar þeirra 

þekkingarleysi samfélagins, finna til misréttis, eru einangraðar og varnalausar 

(UNOCD, 2008; U.S. Department of health and human service, 2003).  

Þær líkamlegu afleiðingar sem kynlífsþrælkun felur í sér eru með ýmsu móti. 

Má þar fyrst nefna þá áhættu sem þvingun á neyslu fíkniefna felur í sér. Afleiðingar 

fíkniefnaneyslu eru líffæraskemmdir, sýkingar af völdum nála og dauði vegna of 

stórra skammta. Líkamleg meiðsl eru hluti þeirra afleiðinga sem fórnarlömb glíma 

við. Þessi meiðsli eru til að mynda beinbrot, áverkar á kynfærum og endaþarmi, 

bruni og heilahristingur. Áverkar á heila geta haft þau áhrif að fórnarlömb þjáist af 

minnistapi, svima og stöðugum höfuðverkjum. Konur horfast í augu við auknar 

líkur á ýmsum sjúkdómum, þá sérstaklega kynsjúkdómum. Má þar nefna HIV, 

flatlús, lekanda og sárasótt. Nýlegar rannsóknir á konum og HIV í vændishúsum í 

Suður-Asíu sýna að rúm 20% kvenna sem seldar hafa verið mansali eru HIV 

smitaðar. Konur eru neyddar til fóstureyðinga, þær kljást við tíðavandamál, 

ófrjósemi, fósturlát og aðra sjúkdóma á borð við lifrarbólgu og malaríu (U.S. 

Department of health and human service, 2003; UNOCD, 2008).  

Konur sem seldar hafa verið í kynlífsþrælkun hljóta mikinn sálrænan skaða. 

Sjálfsvíg og sjálfsvígshugsanir eru einkennandi fyrir fórnarlömb, ásamt sjálfshatri 

og stöðugum ótta. Fórnarlömb eru í aukinni áhættu á að þróa með sér 

áfallastreituröskun. Fórnarlömb eru mjög þjáð, þau upplifa mikla skömm, kvíða, 

þunglyndi og svefnraskanir (U.S. Department of health and human service, 2003). 

Fórnarlömb upplifa gríðalega sorg og ráðaleysi. Framtíð þeirra er óljós, þau eru 

uppfull af reiði og sýna gjarnan árásahneigð (UNOCD, 2008).  

Vegna langvarandi ofbeldis og síendurtekinna áfalla skerðist geta fórnarlamba 

og skilningur þeirra á þeirri misnotkun sem þau hafa orðið fyrir. Þau eiga erfitt með 

að gera grein fyrir reynslu sinni. Eins eiga þau erfitt með að greina hverslags 
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aðstoð og stuðningur væri hjálplegur til að takast á við þá reynslu sem þau hafa 

upplifað. Slík skerðing hefur áhrif á saksókn mála þar sem fórnarlömb eiga til að 

gera lítið úr reynslu sinni við vitnisburð (UNOCD, 2008). 

6.1 Rannsóknir 

 Árið 2006 var gerð ítarleg tölfræðirannsókn þar sem skoðuð var heilsa 207 kvenna 

frá 14 ólíkum löndum sem seldar voru mansali, flestar til kynlífsþrælkunar. 

Niðurstöður sýndu að ríflega helmingur þessara kvenna höfðu orðið fyrir 

einhverskonar ofbeldi áður en þær voru seldar í vændi. Nánast allir viðmælendur 

eða 95% höfðu orðið fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi í mansalsferlinu, 

þrjár af hverjum fjórum konum voru meiddar líkamlega og 90% voru beittar 

kynferðisofbeldi. Flestum viðmælendum var hótað með ofbeldi og þvingaðir til 

kynferðislegra athafna. Þátttakendur glímdu við ýmsa líkamlega kvilla á borð við 

höfuðverk, síþreytu, þyngdartap, magaverki, sársauka í baki, brjósti, grindarholi og 

leggöngum. Meirihluti svarenda kvartaði undan stöðugri útferð og 

ómeðhöndluðum sýkingum í móðurlífi. Niðurstöður þessarar rannsóknar er 

sambærileg mati á fyrirætluðum afleiðingum kvenna sem seldar eru til 

kynlífsþrælkunar (UNOCD, 2008). 

Framkvæmd var rannsókn innan landa Evrópusambandsins á áhættu og 

afleiðingum verslunar með konur og ungmenni. Rannsóknin var fyrst sinnar 

tegundar þar sem fjallað er um afleiðingar verslunar með fólk á þessu tiltekna 

svæði. Rannsóknin tók til tveggja ára, viðmælendur voru 28 konur sem seldar voru 

mansali, 25 þeirra í kynlífsþjónustu. Allar voru þær undir 30 ára, þriðjungur þeirra 

undir 21 árs og fimm þeirra undir 18 ára. Meðal annarra viðmælenda voru fulltrúar 

innan heilbrigðiskerfisins, löggæslunnar og embættismenn ásamt fulltrúum frjálsra 

félagasamtaka sem vinna gegn mansali. Rannsóknarviðtöl fóru fram í Albaníu, 

Bretlandi, Ítalíu, Hollandi og Thailandi. Rannsóknin var gerð af London School of 

Hygiene og Tropical Medicine í Bretlandi, Háskólanum í Padova, Alþjóðasamtökum 

gegn verslun með konur (CAATW) og fleirum. Hér verða dregnar saman helstu 

niðurstöður.  
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Afleiðingar mansals eru margvíslegar, konur upplifa fjölþætta misnotkun svo 

sem líkamlega, kynferðislega og andlega. Þær eru þvingaðar til þess að innbyrgða 

áfengi og önnur fíkniefni til að geta „þjónustað“ fleiri kaupendur og gera hluti sem 

þær annars telja of áhættusama. Margar kjósa að drekka eða neyta vímuefna til að 

komast í gegnum þann sársauka sem þær upplifa við að þjónusta kaupendur. Þeim 

er haldið í ánauð og hafa oft ekki lagaleg réttindi sem aftur skapar mikið óöryggi til 

dæmis ef konur eru fluttar ólöglega inn til lands, þá skortir þær þau réttindi sem 

öðrum íbúum eru sjálfgefin. Þær hafa takmarkað félagslegt og fjárhagslegt öryggi. 

Konur eru oft beittar ofbeldi og þeim nauðgað áður en komið er á áfangastað. Þær 

upplifa mikil og ítrekuð áföll sem skapað geta áfallastreitu sem aftur hefur áhrif á 

minni og afturkall minninga. Slík áföll geta orsakað að konur eiga erfitt með að 

treysta löggæslu- og/eða embættismönnum. Þær óttast að vitna gegn 

brotamönnum og taka þátt í málsmeðferð fyrir dómi. Sjálfsásakanir voru algengar 

meðal viðmælenda, slíkar ásakanir draga úr sjálfsmati og skapa erfiðleika við traust 

í garð annarra. Því grófara ofbeldi sem konur eru beittar þeim mun alvarlegri eru 

afleiðingarnar (Zimmerman o.fl., 2003). Ríflega helmingur viðmælenda töluðu um 

líkamlegar afleiðingar, svo sem brotin bein, háan hita, meltingartruflanir, 

höfuðverk, þyngdartap, fylgikvilla vegna fóstureyðinga og fleira þess háttar. Þær 

höfðu allar verið misnotaðar kynferðislega og þvingaðar til kynlífsathafna svo sem 

til endaþarmsmaka, munngælna, þeim verið nauðgað af hóp manna og 

einstaklinga. Margar höfðu orðið þungaðar og ein lá fyrir dauðanum vegna 

ólölegrar fóstureyðingar. Sumum var haldið í einangrun, aðrar voru undir eftirliti 

en engin var frjáls ferða sinna (Zimmerman o.fl., 2003). 

Niðurstöður þessara tveggja rannsókna er með svipuðu móti þar sem flestir 

þátttakendur beggja rannsóknanna tala um að hafa orðið fyrir líkamlegu og 

kynferðislegu obeldi í mansalsferlinu og við komu á áfangastað. Þær hafa verið 

þvingaðar til kynlífsathafna og þeim hafði flestum verið nauðgað. Viðmælendur 

beggja rannsóknanna upplifa líkamlega kvilla og langvarandi afleiðingar sökum 

þess að hafa verið fórnarlömb mansals. Niðurstöður sýna að afleiðingar mansals 

eru fjölþættar, þær eru jafnt líkamlegar sem tilfinningalegar og félagslegar.  



27 

7 Baráttan gegn mansali 

Ríki heims hafa um langt skeið barist gegn ýmsum birtingarmyndum mansals 

(Þingskjal 896, 2009-2010). Mansal ógnar grundvallargildum og mannréttindum í 

lýðræðisþjóðfélögum og hafa því aðgerðir gegn slíkri glæpastarfsemi hlotið mikla 

athygli (Þingskjal 16, 2009-2010). Mansal er þverþjóðlegt vandamál, til að gera 

baráttuna gegn mansali skilvirkari verður að vera samræmi milli þjóða um 

skilgreiningar og þær aðferðir sem notast er við (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).  

Hefðbundnar aðgerðir gegn mansali hafa verið að reyna að stöðva mansal, 

aðstoða þá er fyrir því verða og koma lögum yfir þá sem það stunda (UNODC, 

2008). Eigi barátta gegn mansali að skila árangri krefst fjölþættrar 

alþjóðasamvinnu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Samræma þarf 

viðeigandi ákvæði í landslögum ríkja og gæta þess að þeim sé beitt með 

samstilltum og árangursríkum hætti (Þingskjal 16, 2009-2010). Undanfarin ár hafa 

verið framfarir á samhæfingu aðskilinna stofnana, hvort sem er innan svæða, á 

landsvísu eða á alþjóðavettvangi. Ýmsar milliríkjastofnanir á borð við Samband 

Suðaustur-Asíuþjóða (ASEAN), Efnahagsbandalag Vestur-Afríkuríkja (ECOWAS) og 

Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) hafa gert og samþykkt yfirlýsingar og 

aðrar áætlanir gegn mansali. Með það að markmiði að efla samstarf og 

samhæfingu aðildarríkja til að stöðva mansal (UNODC, 2008).  

Aðferðir og tækni til að bera kennsl á og sækja til saka gerendur ásamt því að 

greina fórnarlömb mansals og nauðsynlega umönnun þeirra hefur aukist verulega 

frá árinu 2000. Skýrslur um handtökur og dóma gegn brotamönnum hafa verið 

tíðari. Þrátt fyrir það er mansal enn talið eitt gróðvænlegasta brot á sviði 

fjölþjóðlegrar skipulagðrar glæpastarfsemi sem bendir til þess að gera þarf enn 

betur í baráttunni gegn slíku alþjóðameini. Fjölmargir gerendur mansals starfa enn 

án dóms og laga þar sem saksókn vegna slíkra brota er enn mjög erfið, samræming 

löggjafar milli landa, aðferðir og tækni til að taka á vandamálinu eru enn ný á 

nálinni. Gerðar hafa verið tilraunir til að þróa lágmarkstaðla um viðbrögð 

réttarkerfisins í mansalstilvikum. Samband Suðaustur-Asíuþjóða (ASEAN) gerði 

gátlista árið 2006 fyrir aðildaríki sín. Þar er að finna átta helstu þætti áhrifaríks 

réttarvörslukerfis í mansalsmálum. Í gátlistanum er lögð áhersla á að mansal sé 
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margþætt brot og gott sé að mynda sérfræðiteymi í hverju landi sem sjá um 

rannsóknir á mansali. Þá er fjallað um skilvirkni réttarkerfisins og stofnana innan 

þess, það er að stofnanir í einu landi geti unnið með hliðstæðum stofnunum 

annarra landa. ASEAN telja að skilvirkni refsivörslukerfisins feli í sér að bera kennsl 

á fórnarlömb mansals fljótt og örugglega og til að hindra frekari misnotkun á 

fórnarlömbum og mæta þörfum þeirra (UNODC, 2008). 

Gátlistar hafa verið gerðir til að bera kennsl á fórnarlömb mansals ýmist af 

löggæsluaðilum landamæra eða útlendingastofnunum (UNODC, 2008). Rosa Hjelp 

vekefni sem starfrækt hefur verið frá árinu 2005 í Noregi og sér um að að taka á 

móti og þjónusta fórnarlömb mansals. Samtökin hafa útbúið gátlista til að bera 

kennsl á fórnarlömb mansals. Gátlistinn er ekki tæmandi, honum er ætlað að vera 

til hliðsjónar við greiningu á aðstæðum fórnarlamba þegar og þar sem þeir leita sér 

hjálpar, til að mynda hjá heilbrigðiskerfinu, frjálsum félagasamtökum og lögreglu 

svo eitthvað sé nefnt. Í gátlistanum eru tilgreind fimm atriði til að greina stöðu 

fórnarlambs, samkvæmt skilgreiningu Evrópuráðssamningsins. Skiptir þar ekki máli 

hvort aðili hafi verið fluttur yfir landamæri, verið seldur fyrir tilstilli skipulagðrar 

starfsemi, veitt samþykki sitt, hversu mikið hann hefur verið misnotaður eða hvort 

hann vilji starfa með lögreglu að því að koma lögum yfir gerendur. Gátlistinn hefur 

að geyma fjóra þætti sem gefa vísbendingu um hvort einstaklingur hafi verið 

seldur mansali.  

1) Ferðir og dvalarstaður viðkomandi. Sé ferðasaga einstaklings gloppótt og 

hann ekki talinn ráða ferðum sínum sjálfur er það vísbending um mansal. Eins ef 

einstaklingur kemur ólöglega inn til landsins með fölsk skilríki og hefur ekki umráð 

með vegabréfi sínu.  

2) Andleg og líkamleg heilsa. Sé aðgangur einstaklings að heilbrigðisþjónustu 

skertur eða undir eftirliti ber það merki þess að ekki sé allt með felldu. Andlegri 

heilsu fórnarlamba er oft ábótavant, þau er þjökuð ótta og oft árásargjörn. Önnur 

einkenni andlegrar heilsu þeirra eru: þunglyndi, einbeitingarskortur, almennt 

tillitsleysi, sjálfsmeiðingar og sjálfsmorðstilraunir. Fórnarlömb bera gjarnan 

líkamlega áverka á borð við ör og marbletti í kjölfar líkamsmeiðinga og 

kynferðislegs ofbeldis. Þá eru fórnarlömb oft smituð af kynsjúkdómum, finna til 

margskonar verkja eða upplifa lömun.  
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 3) Hegðun. Fórnarlömb mansals forðast að vera í samskiptum við opinbera 

aðila á borð við lögreglu. Frásagnir þeirra virðast vera lærðar. Hegðun þeirra er 

fáskiptin og kuldaleg. Fórnarlömb eiga það til að slíta skyndilega öll samskipti við 

fólk, þeim virðist vera stjórnað af öðrum þar sem þau fá ítrekuð smáskilaboð og 

símhringingar.  

4) Vændi. Í gátlistanum er hér farið í helstu einkenni og afleiðingar vændis 

ásamt því hvernig fórnarlömb mansals geta flækst inn í heim vændis (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009).  

Hér verður fjallað með sérstökum hætti um forvarnir gegn mansali og úrræði 

fyrir fórnarlömb mansals. 

7.1 Forvarnir  

Forvarnir eru mikilvægur þáttur í aðgerðum gegn mansali. Með rannsókn sem gerð 

var á vegum Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu um aðgerðir gegn mansali var 

bent á þörf þess að efla forvarnir gegn slíku samfélagsmeini (UNODC, 2008). 

Forvörnum er almennt skipt í þrjú stig þar sem fyrsta stig forvörn miðar að 

heilbrigðu fólki í áhættuhópum og leiðum til að fyrirbyggja hugsanlegan vanda. 

Annars stigs forvörn eru þær aðgerðir sem gripið er til á frumstigi vanda, 

framkvæmdar til að sporna við áframhaldandi þróun eða til að uppræta vanda og 

þriðja stigs forvörn miðar að því að endurhæfa þá sem orðið hafa fyrir skaða 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu telur eftirfarandi 

þrjú stig forvarnaraðgerða nauðsynlegar til að skapa alhliða forvarnastarfsemi í 

baráttunni gegn mansali. Forvarnir í tengslum við mansal  samkvæmt aðildarríkjum 

Sameinuðu þjóðanna fela í sér að efla vitund almennings með auknum 

upplýsingum um mansal og að tilgreina hugsanlega áhættuhópa, það er hverjir eru 

í hættu á að verða fórnarlamb mansals. Auknar upplýsingar og fræðsla eru 

forvarnir gegn mansali á fyrsta stigi. Annars stigs forvörn gegn mansali felur í sér 

að efla rannsóknir og gagnasöfnun í því skyni að skilja eðli og umfang mansals og 

þriðja stigs forvörn felur  í sér að virkja og þróa efnahagsleg- og félagsleg úrræði 

eða aðgerðir til að sporna gegn mansali með því að þróa ákveðin úrræði fyrir 

fórnarlömb og einstaklinga í áhættuhóp (UNODC, 2008).  
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Ýmsar forvarnaaðgerðir eru mögulegar til að sporna við mansali. Samvinna 

aðila og hliðstæðra stofnana um að tryggja lögmæti ferða- og persónuskilríkja er til 

dæmis nauðsynleg forvörn þar sem fórnarlömb mansals eru oft með fölsuð eða 

ólögmæt skilríki (Þingskjal 16, 2009-2010). Með slíku eftirliti er með betra móti 

hægt að koma auga á hugsanleg fórnalömb með skjótari hætti en annars.  

Fjárveitingar til forvarnastarfa meðal áhættuhópa í upprunalöndum 

fórnarlamba mansals hafa verið veittar (Félags- og tryggingmálaráðuneytið, 2009), 

en þá oft til sérstakra verkefna til að mynda vegna mansals á börnum. Fjárveitingar 

til sérstakra átáksverkefna eins og gegn mansali barna orsaka það að skipulagning 

forvarna vegna annarra málaflokka mansals verða eftir. Fjárveitingar til 

forvarnarverkefna vegna mansali á börnum eru hvað vinsælastar, forvarnir vegna 

mansals , til að draga úr eftirspurn eftir nauðungavinnu, kynlífsþjónustu, ánauð, 

þrælahaldi eða brottnámi líffæra, liggja því oftar milli hluta við skipulagningu 

forvarnastarfs (UNODC, 2008, Þingskjal 16, 2009-2010). Í alþjóðasamningum er 

mælt fyrir um að draga úr eftirspurn með því að gera refsivert að nýta framleiðni á 

þjónustu við mansal. Til dæmis væri refsivert að ráða einstakling til vinnu sem 

seldur hefur verið mansali. Með tilliti til þessa voru kaup á vændi gerð refsiverð á 

Íslandi (Þingskjal 16, 2009-2010). 

Nauðsynlegt er að efla fræðslu um tengsl milli mansals, kláms, vændis og 

annarrar kynlífsþjónustu. Fræða þarf unga karlmenn um þessi tengsl til að koma í 

veg fyrir að þeir gerist hugsanlegir kaupendur á kynlífsmarkaði. Karlmenn marka 

stóran hlut af vændismarkaðnum. Konur selja sig karlmönnum og eins eru 

karlmenn í vændi en þeir selja sig aðallega til annarra karlmanna. Karlmenn eru 

þar af leiðandi í miklum meirihluta kaupenda kynlífsþjónustu, eins eru margir 

karlmenn í kringum hverja vændiskonu, til dæmis vændissalar (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Fræðsluherferðir nágrannalanda Íslands hafa sýnt árangur 

þar sem karlmenn hafa í auknu mæli lýst opinberlega yfir andúð sinni á 

kynlífsmarkaðnum. Viðhorf Íslendinga hafa verið fremur jákvæð gagnvart því að 

gera kaup á vændi refsiverð ef marka má könnun Capacent Gallup frá árinu 2007 

þar sem um 70% voru hlynnt því að gera kaup á slíkri þjónustu refsiverð (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Sífellt fleiri erlendar viðhorfmælingar sýna einnig 

mikla andstöðu gagnvart kaupum á vændi og annarri kynlífsþjónustu. Þrátt fyrir 
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það er markaðurinn vaxandi og veltir árlega milljónum Bandaríkjadala. Þetta þykir 

mjög athyglisverð mótsögn og bilið milli þessara ólíku hópa er greinilega mjög 

breitt. Þar sem þeir sem lýsa andstöðu sinni gegn slíkri þjónustu telji hana grafa 

undan siðferði og gildum fjölskyldunnar meðan þeir sem eru hlynntir slíkri 

þjónustu benda á þá eftirspurn sem er fyrir hendi, henni verði að sinna og að 

atvinnugreinin sé mjög ábótasöm (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

8 Ísland 

Ísland hefur ekki tekið með nægjanlega góðum hætti á kynbundnu ofbeldi. 

Eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna um afnám mismununar gagnvart konum birti 

íslenskum stjórnvöldum tilmæli árið 2008 um efnið. Þar lýsti nefndin áhyggjum 

sínum af vægum refsingum í kynferðisbrotamálum, skorti á upplýsingum um 

mansal, af framkvæmd banns við mansali og lögleiðingu vændis. Nefndin lýsti 

einnig áhyggjum af nektarklúbbum landsins, þar sem þeir geti stuðlað að auknu 

mansali og misnotkun í tengslum við vændi. Nefndin hvatti Ísland til að auka 

alþjóðasamstarf í baráttunni gegn mansali, koma á fót úrræðum til verndar 

fórnarlamba og vitnavernd. Þá mældi nefndin fyrir um að gera heildstæða athugun 

á skilvirkni íslenska réttarkerfisins í málum vegna ofbeldisbrota gegn konum 

(Guðrún Dögg Guðmundsdóttir og Erna Sif Jónsdóttir, 2009). Síðan 2008 hefur 

mikið vatn runnið til sjávar í íslensku samfélagi þar sem stjórnvöld hafa tileinkað 

sér tilmæli nefndarinnar og gert kaup á vændi refsiverð með lögum nr. 19 frá 1940 

með áorðnum breytingum frá árinu 2009, fullgilt alþjóðasamning Sameinuðu 

þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi árið 2010 (Hildur 

Jónsdóttir, 2011) og bætt ákvæði í lögum um mansal árið 2009. Eins hefur verið 

gerð rannsókn á mansali á Íslandi árið 2009 og íslensk stjórnvöld lögðu fram 

aðgerðaáætlun gegn mansali sama ár (Þingskjal 583, 2008-2009; Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009; Þingskjal 16, 2009-2010; Félag- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009).  
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Áður en fjallað verður um aðgerðaáætlun íslensku ríkistjórnarinnar til að 

berjast gegn mansali og hvort sú áætlun hafi í raun komið til framkvæmda verður 

fjallað um nokkrar aðgerðir Íslendinga sem heyra undir málaflokkinn.  

Árið 2003 hélt dóms- og félagsmálaráðuneytið ráðstefnu undir yfirskriftinni 

Átak gegn verslun með konur. Þetta var gert í kjölfar tillögu um sameiginlega 

baráttu Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna gegn verslun með konur 

(Innanríkisráðuneytið, 2003). Fulltrúar stjórnvalda, lögreglu og frjálsra 

félagasamtaka voru á mælendaskrá ásamt sérfræðingi í baráttu gegn mansali frá 

Svíþjóð. Lögreglan fékk einnig sérfræðinga frá Osló til liðs við sig og var haldið 

námskeið fyrir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2003 var haldið málþing þar 

sem fram komu sérfræðingar í mansalsmálum sem sögðu frá reynslu í heimalandi 

sínu. Málþingið bar heitið Skuggahliðar fólksflutninga. Fulltrúar ýmissa stofnana og 

félagasamtaka hlýddu á þessa sérfræðinga á lokuðum fundi (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009).  

Ísland tók þátt í verkefni Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna sem hleypt 

var af stokknum árið 2002 í Tallin með þriggja daga ráðstefnu (Nordic Baltic, 2004). 

Verkefnið fékk heitið Nordic-Baltic Campaign against trafficking in Women. 

Markmið verkefnisins var að koma á fót aðgerðum til stuðnings við fórnarlömb 

mansals. Á Íslandi var komið á tengslaneti í kjölfar verkefnisins og hlutdeild í því 

hafa fulltrúar stofnana og félagasamtaka sem koma að vinnu með fórnarlömb 

mansals (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009; Nordic Baltic, 2004).  

16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi er verkefni frá árinu 1991, markmið 

þess er að draga kynbundið ofbeldi fram í dagsljósið sem og brot á 

mannréttindum. Átakið hefur um allan heim verið notað til að krefjast stuðnings 

fyrir fórnarlömb ofbeldis, þrýsta á löggjafa og hvetja til forvarna. Ýmis frjáls 

félagasamtök á Íslandi koma að verkefninu, til að mynda Kvennaathvarfið, 

Stígamót, Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi svo eitthvað sé nefnt. Árið 

2007 var átakið tileinkað mansali, 16 félagasamtök og stofnanir stóðu fyrir átakinu. 

Í kjölfar átaksins var lögð fram áskorun frá tæplega 1700 Íslendingum til 

stjórnvalda um að setja heildstæða aðgerðaáætlun gegn mansali á Íslandi. Með 

áskoruninni fylgdu tillögur að gerð áætlunar og buðu fulltrúar þeirra samtaka sem 
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stóðu að 16 daga átakinu fram krafta sína til að vinna í samvinnu við stjórnvöld að 

gerð slíkrar áætlunar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.a-b). 

Stígamót, grasrótarhreyfing gegn kynferðislegu ofbeldi, hafa tekið mikinn þátt 

í aðgerðum gegn mansali. Þau hafa til að mynda boðið sérfræðingum í mansals 

málum, sem vinna með fórnarlömbum mansals bæði í Danmörku og í Noregi, til 

landsins (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009), hjálpað konum út þar sem engin úrræði 

voru fyrir þær á landinu og opnað síma fyrir einstaklinga sem veita kynlífsþjónustu 

(Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir munnleg heimild, 2. september 2011). Stígamót 

hafa einnig opnað Kristínarhús sem sérstaklega er hugsað fyrir konur á leið úr 

vændi og/eða mansali, Kristínarhús hefur tvöfalt hlutverk það er neyðarathvarf 

fyrir konur sem eru að koma úr vændi eða mansali og svo athvarf sem konur geta 

verið til lengri tíma til að endurskipuleggja líf sitt. Húsið var opnað í september 

2011 og er heimilisfang athvarfsins leynilegt. Konur geta dvalið þar í þrjá til sex 

mánuði og lengur ef þörf þykir, mikið næði er fyrir konurnar þar sem gert er ráð 

fyrir herbergi handa hverri og einni. Þjónustan í Kristínarhúsi er einstaklingsmiðuð, 

þar sem gerður er samningur við hverja konu um hvernig best sé að haga úrræðum 

og þjónustu. Konur fara í vikuleg viðtöl á Stígamót til að vinna í sjálfsmynd sinni 

ásamt því að fá notið þjónustu annarra aðila á borð við hjúkraunarfræðinga, 

lögfræðinga og félagsráðgjafa svo eitthvað sé nefnt (Stígamót, e.d.; Steinunn 

Gyðu- og Guðjónsdóttir munnleg heimild, 2. september 2011). 

Árið 2008 boðuðu samtökin Allar heimsins konur til ráðstefnu um 

hnattvæðingu og nútímafólksflutninga. Markmið hennar var að vekja umræðu um 

stöðu kvenna á tímum hnattvæðingar, eins að heyra raddir kvenna af erlendum 

uppruna á Íslandi. Á ráðstefnunni var fjallað um skuggahliðar fólksflutninga þar á 

meðal mansal. Fjöldi kvenna var á mælendaskrá á ráðstefnunni þar á meðal konur 

af erlendum uppruna. Leikkonur fluttu sögur kvenna í ánauð á Íslandi. Að 

samstarfshópnum komu til að mynda fulltrúar frá Reykjavíkurborg, Rauða krossi 

Íslands, ASÍ og Sambandi kvenna af erlendum uppruna (Reykjavíkurborg, e.d.a-b; 

Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).  

Stóra systir er neðanjarðarhreyfing íslenskra kvenna sem berjast gegn 

vændiskaupum á Íslandi. Meðlimir hópsins kjósa að láta ekki til nafn síns getið svo 

aðeins sé horft á þann mikilvæga málstað sem þær berjast fyrir. Innan hópsins eru 
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konur úr öllum áttum, háskólanemar, lögfræðingar, húsmæður og fleira. Samtökin 

berjast gegn aðgerðaleysi yfirvalda gagnvart vændi og mansali í íslensku samfélagi. 

Þær telja að löggjöfin sé til fyrirmyndar en höfð að engu þegar kaupendur á 

kynlífsþjónustu gera það með þegjandi samþykki stjórnvalda. Samtökin hafa verið 

mjög áberandi í samfélaginu undanfarið og hafa þau fært lögreglu lista yfir menn 

sem óskað hafa eftir því að kaupa vændi. Stóra systir hlaut viðurkenningu 

Stígamóta árið 2011 (Stígamót, e.d.; Stóra Systir, e.d.a-b; Knúz, e.d.). 

8.1 Aðgerðaáætlun gegn mansali 

Á fundi utanríkisráðherra Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna árið 2002 um 

mansal fjölluðu íslensk stjórnvöld fyrst opinberlega um mansal sem vandamál á 

Íslandi. Ári síðar undirrituðu félags- og dómsmálaráðherrar Norðurlandanna 

yfirlýsingu þess efnis að mansal skyldi vera pólitískt forgangsefni. Hverju landi bar 

að útbúa aðgerðaáætlun um efnið (Nordic Baltic, 2004). Skipaður var starfshópur 

sem gefið var það hlutverk að fjalla um með hvaða hætti mætti standa að gerð 

framkvæmdar á heildstæðri áætlun um aðgerðir á Íslandi gegn mansali. Árið 2007 

samþykkti ríkisstjórn Íslands framkvæmd aðgerðaáætlunar gegn mansali að 

fengnum tillögum frá félags- og tryggingamálaráðherra sem og dómsmálaráðherra. 

(Jafnréttisstofa, e.d ; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Á öllum Norðurlöndum öðrum en Íslandi hafði verið gerð aðgerðaáætlun til 

aðstoðar fórnarlamba mansals. Brýnt þykir að veita fórnarlömbum mansals aðstoð 

og vernd. Fram kemur í 6. grein Palermó bókunarinnar að stjórnvöld skuli í samráði 

við frjáls félagasamtök og aðrar stofnanir tryggja fórnarlömbum mansals ráðgjöf 

og upplýsingar um réttarstöðu þeirra á því tungumáli sem þau skilja. Ísland var því 

ekki í stakk búið að veita slíka vernd né tryggja fórnarlömbum mansals raunhæf 

stuðningsúrræði (Margrét Steinarsdóttir, e.d.)  

Aðgerðaáætlun Íslands gegn mansali var samþykkt af ríkisstjórn í mars 2009 

og kemur hún til endurskoðunar árið 2012. Í áætluninni er að finna 25 afmarkaðar 

aðgerðir sem skipt er í fjóra flokka:  

1) Forvarnir sem fela í sér rannsóknir og fræðslu  

2) Aðstoð við fórnarlömb sem felur í sér vernd og stuðningsúrræði  
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3) Viðbúnaður lögreglu  

4) Samstarf sem felur í sér teymisvinnu.  

Aðgerðir innan áætlunar eru á ábyrgð ýmissa aðila eftir markmiðum, svo sem 

félags- og tryggingarmálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti og dómsmálaráðuneyti 

svo eitthvað sé nefnt (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; Hildur Jónsdóttir, 

2011).  

Helstu markmið áætlunarinnar eru:  

 Að koma á fót nauðsynlegum lagabreytingum svo Ísland megi og geti 

fullgilt þá alþjóðasamninga og sáttmála sem snúa að mansali. 

  Að koma á fót skipulagi nauðsynlegra aðgerða til að fyrirbyggja 

mansal, ásamt því að finna aðgerðir sem miða að forvörnum og 

fræðslu um málefnið.  

 Að efla rannsóknir innan málaflokksins.  

 Að tryggja fórnarlömbum mansals vernd og aðstoð.  

 Að koma lögum yfir gerendur í mansalsmálum.  

 Að íslensk stjórnvöld vinni markvisst að því að koma í veg fyrir mansal 

á alþjóðavettvangi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Margar þessara aðgerða hafa komið til framkvæmda, má þar nefna aðlögun 

íslenskrar löggjafar til þess að fullgilda alþjóðasamninga. Sú aðgerð hefur komið til 

framkvæmda þar sem samningur um fjölþjóðlega og skipulagða glæpastarfsemi 

ásamt bókun við hann var fullgilt árið 2010. Breytingar hafa verið gerðar á lögum 

um útlendinga með það að markmiði að fullgilda samning Evrópuráðs um aðgerðir 

gegn mansali (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Þær breytingar voru 

tvennskonar og ætlað að tryggja hagsmuni fórnarlamba samkvæmt 

Evrópuráðssamningnum. Breytingarnar eru tveir nýjir dvalarleyfisflokkar annars 

vegar tímabundið dvalarleyfi til fórnarlamba á umþóttunartíma og hins vegar 

endurnýjanlegt tímabundið dvalarleyfi (Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir munnleg 

heimild, 14. október 2011).   

Sérfræði- og samhæfingarteymi var komið á fót árið 2009 þar sem sitja 

fulltrúar innanríkis-, utanríkis- og velferðarráðuneytis auk fulltrúa frá 

ríkislögreglustjóra, útlendingastofnun, Stígamótum og Samtökum um 
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kvennaathvarf. Teymið er tilraunarverkefni sem kemur til endurskoðunar árið 

2012 þremur árum eftir stofnun þess en teymið fundar aðra hverja viku (Steinunn 

Gyðu- og Guðjónsdóttir munnleg heimild, 14. október 2011). Teymið útvegar 

úrræði vegna einstakra fórnarlamba. Neyðarteymi hefur verið komið á fót en því 

er ætlað að svara brýnni þörf fórnarlamba, teyminu á að vera fært að geta brugðist 

við vanda fórnarlamba á innan við sólarhring. Teymið veitir neyðarþjónustu til að 

mynda öruggt skjól, þjónustu túlks og lögfræðiráðgjöf. Aðilar frá ólíkum stéttum 

eru kallaðir til eftir atvikum máls á hverjum tíma (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Hildur Jónsdóttir, 2011). Teymið hefur verið kallað 

saman og hefur fórnalömbum sem og vitnum hefur verið veitt heilbrigðisþjónusta 

og örugg athvörf undir vernd lögreglunnar, eins hafa frjálsfélagasamtök og 

fulltrúar viðkomandi sveitarfélaga staðið að þjónustu og úrræðum í þeim tilvikum 

sem upp hafa komið á landinu (Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir munnleg heimild, 

14. október 2011). Stjórnvöld hafa gert samstarfsamninga við velferðasvið 

Reykjavíkurborgar þar sem fórnarlambi mansals er tryggð fjárhags- og félagsleg 

aðstoð. Ákvæði í reglugerð um heilbrigðisþjónustu hefur verið breytt í þágu 

fórnarlamba mansals þar sem fórnarlambi er veitt heilbrigðisþjónusta þrátt fyrir að 

hafa ekki dvalarleyfi eða ríkisborgararétt (Hildur Jónsdóttir, 2011).  

Fræðsla til fagstétta innan sem hafa aðkomu að mansalsmálum er á ábyrgð 

viðkomandi fagráðuneyta. Fáar aðgerðir hafa komið til framkvæmda en samvinna 

við lögregluskólann er hafin og eins samvinna við fjarskiptamiðstöð lögreglunnar. Í 

desember 2009 var haldið námskeið fyrir lögreglumenn um mansal, námskeiðið 

var samvinnuverkefni Lögregluskólans, Ríkislögreglustjóra, lögreglustjórans á 

Suðurnesjum og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.  Lögreglan hefur sett sér 

ítarlegar og vandaðar verklagsreglur og leitaði meðal annars álita hjá 

sérfræðiteyminu við samningu reglanna (Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir 

munnleg heimild, 14. október 2011; Hildur Jónsdóttir, 2011; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Undirbúningur á fjórum fræðslubæklingum er hafin ásamt stofnun heimasíðu 

(Hildur Jónsdóttir, 2011). Fræðslubæklingarnir eru ætlaðir fórnarlömbum mansals 

annars vegar og almennrar fræðslu hinsvegar. Þessi aðgerð hefur verið óbreytt 

síðan í febrúar 2011 þar sem nauðsynlegt þykir að skilgreina betur til hvers 
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fræðslan á að ná hvaða tilgangi hún skal þjóna og hvaða árangri hún eigi að skila, 

eins þar að gera heildarkostnaðaráætlun vegna fræðsluáætlunar (Steinunn Gyðu- 

og Guðjónsdóttir munnleg heimild, 14. október 2011).  

Opnað hefur verið athvarf fyrir konur á leið úr vændi og/eða mansali af 

Stígamótun. Samvinnu hefur verið komið á fót við Alþjóða fólksflutningastofnunina 

(e. International Organization for Migration) þar sem leitast var eftir að veita 

fórnarlambi örugga heimkomu og er það til athugunar að koma á samningi við 

stofnunina. Veittur hefur verið réttargæslumaður, heimildir verið nýttar til að 

senda sakborning úr sal meðan vitnað er og eins hefur verið veitt vitnavernd þar 

sem vitni hafa verið send til annarra Norðurlanda og tryggð nafnleynd til að tryggja 

aðstoð í réttarvörslukerfinu á meðan á málsókn stendur. Kaup á vændi voru gerð 

refsiverð með lögum árið 2009. Á Alþingi árið 2010 var samþykkt að leggja fram 

frumvarp sem beinist gegn nektardanstöðum. Þær aðgerðir sem birtar voru í 

áætlun gegn mansali og hafa ekki komið til framkvæmda er fræðsluherferð sem 

beinist gegn kaupendum á kynlífsmarkaði, aukið eftirlit með þeim sem hafa ágóða 

af vændi með óbeinum hætti, sérhæft lögregluteymi vegna vændis og 

mansalsmála, verkferla sem styðja við fórnarlömb undir 18 ára, skráningarkerfi 

mansalsmála og kynning á neyðarnúmerum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009; Hildur Jónsdóttir, 2011; Stígamót, e.d.).  

9 Íslenskt lagaumhverfi 

Breytingar á íslenskri löggjöf eru liður í baráttu Íslendinga til að sporna við mansali. 

Eins og áður hefur komið fram nýta brotamenn skipulagðrar glæpastarfsemi glufur 

í löggjöf þeirra landa þar sem þeir starfa. Starfsemin er ekki bundin landamærum 

og eykur það enn fremur á alþjóðasamstarf lögreglu, pólitíska samstöðu um 

áherslu á upprætingu slíkra brota ásamt því að samræma löggjöf milli ríkja 

(Þingskjal 16, 2009-2010). 
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9.1 Þróun löggjafar - mansal 

Mansalsákvæðið á uppruna sinn í alþjóðasamning Sameinuðu þjóðanna um 

skipulagða glæpastarfsemi og bókana við hann. Lögfesting ákvæðis var liður 

stjórnvalda í að uppfylla þjóðarréttarlega skuldbindingar vegna samning 

Sameinuðu þjóðanna gegn alþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi. Við lýsingu á 

broti í ákvæðinu var höfð hliðsjón af þriðju grein Palermó bókunarinnar og bendir 

löggjafinn á að túlka skuli ákvæði í samræmi við ákvæði bókunarinnar (Flosi H. 

Sigurðsson, 2011; Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 2002-2003).  

Árið 2003 var mansal fyrst gert refsivert með lögum á Íslandi. Lagaákvæðið er 

sett sem viðbót við 227. grein almennra hegningalaga nr. 19/1940 (Þingskjal 1217, 

2002-2003). Ákvæðið segir að sá sem gerist sekur um einn eða fleiri verknaði í 

þeim tilgangi að misnota mann kynferðislega, til nauðungarvinnu eða til að nema á 

brott líffæri hans skal sæta fangelsi allt að átta árum (Þingskjal 16, 2009-2010). Til 

að brot teljist sem mansal og hægt sé að sakfella fyrir fullframið brot verða þrír 

þættir að vera til staðar; það er verknaður, aðferð og tilgangur. Undantekning er 

gerð þegar brot beinist gegn barni en þá skiptir ekki máli hvaða aðferðum er beitt 

við brotið (Þingskjal 16, 2009-2010; Flosi H. Sigurðsson, 2011). Þrátt fyrir að 

mansal hafi fyrst verið gert refsivert með lögum árið 2003 hafa einstaka þættir 

þessa margslungna brots lengi verið refsiverðir svo sem frelsissvipting, ólögmæt 

nauðung, blekkingar og hótanir (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Með 

því að setja inn heildstætt ákvæði samkvæmt alþjóðasamningum er lögð áhersla á 

aukna vernd löggjafans vegna slíkra brota (Þingskjal 918, 2002-2003).  

Aðeins tvisvar hefur verið ákært fyrir brot gegn ákvæði um mansal á Íslandi 

(Flosi H. Sigurðsson, 2011) þar sem sýknað var í fyrri ákæru (Hæstiréttur, 

105/2010) en sakfellt fyrir brot gegn fyrsta tölulið ákvæðisins í seinna skipti er brot 

gegn ákvæðinu kom til framkvæmda (Hæstiréttur, 224/2010). 

9.2 Þróun löggjafar - vændi 

Vændi hefur lengi verið skilgreint refsivert í íslenskum lögum, konur sem stunduðu 

vændi sér til framfærslu gátu átt von á tveggja ára fangelsisdóm eða þurft að 
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greiða sektir. Kaup á vændi voru refsilaus og ekki minnst á kaupandann í ákvæðum 

laganna. Aðkoma þriðja aðila vegna vændis er og hefur verið saknæmt í íslensku 

samfélagi (Þingskjal 20, 2006-2007). Eftir langan aðdraganda og mörg frumvörp 

sem ekki náðu fram að ganga um að gera vændi að refsilausum verknaði gerðu 

íslensk stjórnvöld kaup á vændi refsiverð árið 2009 að fyrirmynd Svía, oft kölluð 

sænska leiðin. Sænska leiðin gengur út að það að eitt af hlutverkum löggjafans feli 

í sér að sporna við sölu á kynlífi, enda skuli ekki horft á mannslíkamann sem 

söluvöru. Þá er einnig vilji fyrir því að líta á þann aðstöðumun sem er á milli 

kaupanda og seljanda á kynlífsmarkaði, ábyrgðin hvílir því á kaupanda þar sem 

hann í krafti peninga eða annarrar vöru hefur val um að kaupa sér þjónustuna eða 

ekki. Með innleiðingu þessara laga gáfu íslensk stjórnvöld vísbendingu um að litið 

sé á kaup á vændi og hverkyns kynlífsþjónustu sem kynferðislegan ofbeldisverknað 

og ekki sé leyfilegt að nýta sér neyð annarra í kynferðislegum tilgangi. Vændi er því 

álitið þvingun eða neyðarúrræði en ekki frjálst val einstaklinga (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; Þingskjal 583, 

2008-2009; Þingskjal 20, 2006-2007).  

9.3 Hæstaréttardómur 224/2010 - Hagnýting bágrar stöðu 

Þann 16. júni 2010 var tekið fyrir mál í hæstarétti þar sem sex menn voru ákærðir 

fyrir mansal þar af fimm Litháar og einn Íslendingur. Íslendingurinn var sýknaður 

en hann var eingöngu ákærður fyrir að hafa útvega hinum ákærðu íbúð þar sem 

stúlkan var hýst og ekki talinn vita af fyrirhugaðri meðferð á stúlkunni. 

Fimmenningarnir voru sakfelldir fyrir hlutdeild að broti samkvæmt 1. tölulið 1. 

mgr. 227.gr. almennra hegningalaga og hlutu fjórir þeirra fjöggurra ára dóm og 

einn fimm ára. Hæstiréttur staðfesti dóm Héraðsdóms en með öðrum rökum 

ásamt því að dómur fjögurra þeirra var styttur úr fimm árum í fjögur. Talið var 

sannað að þeir hafi hver og einn beitt hana ólögmætri nauðung, svipt hana frelsi 

og notast við aðrar ótilhlýðilegar aðferðir í þeim tilgangi að notfæra sér hana 

kynferðislega í vændisstarfsemi sinni. Stúlkan var 19 ára og frá Litháen, henni hafði 

verið gefið falsað vegabréf og útliti hennar breytt fyrir komuna til landsins. Stúlkan 

var handtekin á Keflavíkurflugvelli eftir að hafa ærst í flugvélinni. Henni var í kjölfar 
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þessa komið fyrir í húsnæði félagsmálayfirvalda í Reykjanesbæ. Stúlkan leitaði til 

ákærðu vegna ótta við lögregluyfirvöld sökum þess að vegabréf og skilríki hennar 

voru fölsuð. Ákærðu fluttu hana í íbúð sína í Hafnarfirði, þar sem hún var spurð 

hve mikið fé hún vildi fyrir vinnu sína í landi, ásamt því að tveir ákærðu höfðu við 

hana kynferðismök samkvæmt framburði hennar. Framburður stúlkunnar þótti 

mjög trúverðugur og var studdur rannsóknargögnum, skýrslum lögregluyfirvalda, 

framburði lögreglumanna í Litháen og systur stúlkunnar. Stúlkan var beitt nauðung 

og ótilhlýðilegri meðferð fyrir ferð sína til Íslands. Hæstiréttur telur 

fimmenningana hafa í það minnsta vitað að svo væri. Þar sem einn þeirra keypti 

farmiða hennar til landsins, en hún ferðaðist á fölsuðum skilríkjum, nokkuð sem 

hann gat ekki vitað nema að vera í samráði við skipuleggjendur flutnings hennar í 

Litháen. Eins kom fram að hann hafi rætt komu stúlkunnar hingað til lands við hina 

ákærðu áður en stúlkan sjálf vissi að ferðinni væri heitið til Íslands. Símanotkun 

tveggja sýndi að þeir hafi verið í miklum samskiptum við þá aðila sem stúlkan sagði 

að hafi beitt sig nauðung í Litháen. Framburðir ákærðu voru þar að auki 

ótrúverðugir og nær ekkert samræmi í sögum þeirra (Hæstiréttur, 224/ 2010). 

Hér skal tekið fram að ekki var sakfellt fyrir fullframið brot þar sem mál var 

höfðað fyrir breytingu lagaákvæðis um mansal en ákvæðið var skilyrt fyrir 

breytingu með þeim hætti að gerandi nýti sér brotaþola persónulega. 

Dómsúrskurður Hæstaréttar er fordæmi fyrir því hvernig dómstólar muni túlka 

ákvæði laga um mansal í tengslum við hagnýtingu á bágri stöðu fórnarlambs (Flosi 

H. Sigurðsson, 2011; Hæstiréttur, 224/2010). 

10 Félagsráðgjöf og mansal 

Félagsráðgjöf er ung fræðigrein. Hún á rætur sínar að rekja til góðgerðarsamtaka 

og aðstoð við fátæka á síðari hluta 18. aldar. Þörf fyrir félagslega aðstoð jókst með 

tilkomu iðnbyltingarinnar, fljótlega var þörf á skipulagðri þjónustu einstaklinga 

sem höfðu lokið einhverri menntun á sviðinu. Við upphaf 19. aldar þegar farið var 

að fræða sjálfboðaliða hlaut félagsráðgjöf starfsheiti sitt (Farley, Smith og Boyle, 

2009; Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  
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Félagsráðgjöf byggir á vinnu með einstaklinga, hópa og samfélagið sjálft. 

Forsendur félagsráðgjafar eru lausnamiðuð nálgun og valdefling þar sem þörfum 

einstaklings er mætt og þeim hjálpað að efla með sér getu til sjálfshjálpar (Farley, 

Smith og Boyle, 2009). Allt frá upphafi félagsráðgjafar hefur áhersla verið lögð á 

heildarsýn, unnið hefur verið frá ólíkum áherslum, það er við umbreytingarstarf í 

þágu samfélagsins og meðferðarvinna með einstaklinga og hópa. Heildarsýn er 

sérkenni fagsins og gerir hún félagsráðgjöfum kleift að sjá og skilja vanda 

einstaklingsins í ljósi samfélagsþátta, eins að geta spornað við framþróun 

samfélagsvanda með þekkingu á hvernig sá vandi birtist í misjöfnum lífsaðstæður 

einstaklinga og smærri hópa (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Þar sem áhersla félagsráðgjafa í starfi byggir á heildarsýn eru þeir vel til þess 

fallnir að starfa með fórnarlömbum mansals. Menntun þeirra er með þeim hætti 

að félagsráðgjafar geta metið þörf á úrræðum og samfélagsvinnu sem borið getur 

árangur í baráttunni gegn mansali. 

Samkvæmt aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda gegn mansali skal fórnarlambi 

vera veitt félagsleg aðstoð á sex mánaðar umþóttunartíma. Umþóttunartími er sá 

tími sem fórnarlamb mansals hefur tímabundið til dvalar í landinu, nær hann frá 

minnst 30 dögum og upp til 6 mánaða. Þetta er sá tími sem fórnarlambi mansals er 

gefinn til að ná bata og losna undan áhrifum þeirra sem stunda mansal. 

Fórnarlambi er veitt þjónusta á tímabilinu og er þeirri þjónustu ætlað að hjálpa 

fórnarlambi að fóta sig að nýju. Fórnarlamb hefur tímann til að gera upp hug sinn 

varðandi framtíðardvalarstað og samstarf við lögreglu (Þingskjal 896, 2009-2010). 

Samkvæmt aðgerðaráætlun íslenskra stjórnvalda gegn mansali kemur fram að 

félagsrágjafar í samvinnu við sérfræði- og samhæfingarteymi meti þörf á þjónustu 

og aðstoð við fórnarlömb á umþóttunartíma. Félagsráðgjafar í samvinnu við 

sérfræði- og samhæfingarteymi eiga að tryggja örugga endurkomu fórnarlamba til 

heimalands óski þau eftir því. Eins er stefnt að því að hafa fræðslu um mansal 

hluta af grunnnámi félagsráðgjafa og eins í endurmenntun þeirra sem lokið hafa 

námi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Félagsráðgjafa bíður stórt hlutverk í íslensku samfélagi í vinnu með 

fórnarlömbum mansals, bæði á einstaklingsstigi og svo við þróun úrræða og mat á 

þörf á þjónustu.  



42 

11 Umræða  

Alþjóðleg skipuleg glæpastarfsemi hefur farið ört vaxandi. Með tilkomu 

hnattvæðingar hefur starfsemin orðið umfangsmeiri í aðgerðum sínum og eykst 

ágóði hennar jafnt og þétt. Mansal er sú glæpastarfsemi sem hefur vaxið hvað 

hraðast á undanförnum árum. Mansal er verslun með fólk og eru konur og börn í 

miklum meirihluta fórnarlamba. Síðastliðin ár hefur orðið vitundarvakning um 

mansal og alþjóðsamfélagið hefur reynt að sporna við slíkri verslun með ýmsum 

aðgerðum til að mynda samningsgerðum. Samningar alþjóðasamfélagsins hafa það 

að markmiði að efla samvinnu um aðgerðir og aðstoð við fórnarlömb milli landa. 

Nauðsynlegt er að brúa bil milli réttarkerfa og samhæfa löggjöf þar sem gerendur í 

mansali hafa nýtt sér glufur í löggjöf landa og nánast starfað án dóms og laga. 

Fórnarlömb mansals koma flest úr fátækari ríkjum heims, þau eru úr jaðarhópum 

og auðveld bráð þeirra sem stunda mansal. Fórnarlömb eru kúguð, þeim rænt eða 

þau tæld með gylliboðum þar sem þeim er lofað betra lífi í öðru landi en svo er 

raunin önnur, þau eru beitt miskunnarlausu ofbeldi og haldið í einangrun. Þau 

verða þrælar og hafa ekki stjórn á eigin lífi. Fórnarlömb missa gildi sitt sem 

mannlegar verur þau eru seld af konum og mönnum milli landa og svæða og keypt 

af fólki sem notar þau líkt og hverja aðra neysluvöru. Fórnalömb eru ítrekað keypt 

og seld á meðan hægt er að græða á þeim. Mansal er brot sem felur í sér litla 

áhættu en mikinn hagnað og veitir geranda stöðuga innkomu tekna.  

Margar stofnanir hafa reynt að meta umfang mansals en skilgreining 

hugtaksins hefur verið á flökti þar til árið 2000 þegar það var skilgreint í Palermó 

bókun Sameinuðu þjóðanna. Þær stofnanir sem metið hafa umfangið telja að um 

fjórar milljónir manna séu seldar mansali árlega og hagnaður vegna þess er talinn 

nema um 32 milljörðum Bandaríkjadala árlega. Eftir samningu Palermó 

bókunarinnar og undirritun aðildarríkja hefur samhæfing aðgerða og laga milli ríkja 

í tengslum við mansal aukist til muna. Stofnanir og frjáls félagasamtök innan ólíkra 

landa hafa þýtt og notast við alþjóðlega gátlista sem settir hafa verið og ætlað er til 

hliðsjónar þegar borin eru kennsl á fórnarlömb mansals.  

Stjórnvöld eru sannfærð um að mansal þrífist á Íslandi og er sú sannfæring 

staðfest af fulltrúum ýmissa félagasamtaka sem vinna með fórnarlömbum 
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mansals. Ísland hefur gert ýmislegt bæði á erlendum sem og innlendum vettvangi í 

tengslum við mansal. Íslensk stjórnvöld gerðu aðgerðaáætlun gegn mansali árið 

2009 sem inniheldur 25 afmarkaðar aðgerðir og kemur hún til endurskoðunar árið 

2012. Flestar aðgerðir áætlunarinnar hafa nú þegar komið til framkvæmda, til að 

mynda hefur Palermó samningur  Sameinuðu þjóðanna ásamt Palermó bókun við 

hann verið fullgiltur. Sérfræði- og samhæfingarteymi var komið á fót og innan þess 

starfa fulltrúar félagsamtaka og viðeigandi ráðuneyta. Teymið hefur unnið að 

aðgerðum til að tryggja fórnarlömbum mansals aðstoð og úrræði. Til að tryggja 

fórnarlömbum tíma umþóttunar sem ætlaður er að mæta fórnarlömbum meðan 

að þau ná bata og að slíta sig frá þeim er seldi þau mansali hafa verið gerðar 

breytingar á lögum um útlendinga þar sem tilgreindir voru tveir nýjir flokkar 

dvalarleyfa sérstaklega ætlaðir til að mæta þörfum fórnarlamba mansals. Eins 

hefur reglugerð tengd heilbrigðismálum verið sniðin að þörfum fórnarlamba 

mansals þar sem þau fá notið heilbrigðisþjónustu þrátt fyrir að hafa ekki 

ríkisborgararétt eða dvalarleyfi. Á Íslandi er starfandi  neyðarteymi þar sem 

mögulegt er að kalla til ýmissa fagaðila þegar mæta þarf brýnni þörf fórnarlamba. 

Opnað hefur verið athvarf fyrir konur á leið úr vændi og mansali, hlutverk þess er 

tvíþætt þar sem það sinnir fyrsta stig þjónustu og býður upp á langtíma dvöl með 

stuðningi á meðan á viðveru stendur. Til að tryggja fórnarlömbum félagslegan 

stuðning og fjárhagsaðstoð meðan á dvöl þeirra stendur hafa verið gerðir 

starfssamningar á vegum ríkis og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, neyðarmóttöku 

nauðgana og fleiri viðeigandi stofnana. Íslendingar hafa lagt sitt að mörkum til að 

reyna að tryggja fórnarlömbum örugga heimkomu. Samvinnu hefur verið komið á 

við Alþjóðlegu fólksflutningastofnunina (e. International Organization of 

Migration), unnið er að því að koma á fót samning við þá stofnun. Dómstólar á 

Íslandai hafa tekið tillit til fórnarlamba mansals á meðan málsmeðferð fyrir dómi 

stendur, þar sem nýttar eru reglur í lögum um málsmeðferð og sakborningi vísað 

úr dómssal við skýrslutökur vitna, úthlutaður réttargæslumaður og eins hefur 

nafnleynd verið veitt. Notast hefur verið við samráð við Norðurlöndin þar sem 

einstaklingar hafa farið utan í vitnavernd.  
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Forvarnir og fræðsla er grundvallaratriði til að sporna við eftirspurn eftir 

vændi og annarri kynlífsþjónustu, eins er brýnt að efla fræðslu um mannréttindi 

almennt og nauðsyn þess að virða þau. Vændi væri ekki vandamál væri engin 

eftispurn eftir því, með því að sporna við eftirspurn eftir vændi má draga úr 

umfangi mansals. Klámvæðingin hefur verið mikil bæði hérlendis og erlendis í 

fjölmiðlum. Konur eru birtar sem kyntákn og enn virðist eima af því að konur séu 

eign karla og að karlmenn hafi sjálfgefinn rétt á aðgangi að líkama kvenna. Upplýsa 

þarf almenning um tengsl vændis og mansals og tengsl þessarra tveggja þátta við 

ofbeldi, þar sem viðhorf almennings til þeirra sem selja líkama sinn hefur lengi 

verið litað af þeirri hugmynd að um val sé að ræða. Sumar konur „velja“ vændi en 

eiga þessar konur annarra kosta völ, hafa þær tækifæri til menntunar eða starfa 

eða eru þær þvingaðar af völdum ójöfnuðar og aðbúnað í samfélaginu? Ungir 

karlmenn mótast af samtímanum og mikil þörf er á viðhorfsbreytingu til 

kynferðisafbrota, nauðgana og kaupa á vændi. Fáfræði um stöðu kvenna í vændi 

viðheldur eftirspurn og ungir karlmenn gera sér oft ekki grein fyrir því að konum er 

haldið nauðugum, þær misnotaðar, beittar ofbeldi og seldar og því er vænlegt að 

beina fræðsluherferð til ungra manna í samfélaginu. Vanhagar mjög um slíka 

fræðslu í samfélaginu, í aðgerðaráætlun íslenska ríkisins gegn mansali er aðgerð 

sem felur í sér fræðsluherferð sem beinist gegn kaupendum vændis, kláms og 

annarrar kynlífsþjónustu. Sú aðgerð hefur ekki enn ekki komið til framkvæmda, 

ekki hefur verið fjallað um undirbúning slíkrar herferðar í samfélaginu. Mansal 

þrífst á Íslandi og eins og annarsstaðar eru, tengsl milli mansals og vændis sterk. Á 

Íslandi eru vænleg skilyrði til vændis, kaupgeta er mikil og eins eftirspurn eftir 

vændi, margar vísbendingar hafa verið um mansal hérlendis og þá sérstaklega í 

tengslum við vændi. Íslenskur löggjafi hefur sett skýr ákvæði í lög gegn mansali og 

vændi. Löggjöfin hefur verið hert en ekki er nægilegt að herða löggjöf ef ekki á að 

fylgja henni eftir með löggæslu og skilvísri virkni í réttarkerfinu. Kaup á vændi hafa 

verið gerð refsiverð en mál tengd vændi hafa ekki verið í forgangi löggæslunnar til 

að mynda hefur sú aðgerð ekki komið til framkvæmd í aðgerðaáætlun 

ríkistjórnarinnar að setja á sérstakt lögreglu teymi sem sér um rannsókn og 

vettvangseftirlit með mansali og skipulögðu vændi, en löggæsluyfirvöld hafa sett 
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sér vel útilátnar verklagsreglur ásamt því að hefja samvinnu við lögregluskólann og 

fjarskiptastöð lögreglu.   

Vændi er auglýst í blöðum fyrir augum landsmanna allt árið um kring og á 

einum vinsælasta stefnumótavef landsins (Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir 

munnleg heimild, 2. september 2011). Enn hefur ekkert aðhafst í aðgerð áætlunar 

ríkistjórnarinnar þar sem fjallað er um eftirlit og rannsóknir á skipuleggjendum, 

auglýsendum og öðrum sem hafa beinan eða óbeinan ábata vegna vændis þar sem 

markmið er að sækja þessa aðila til saka. Lögin eru höfð að engu þar sem 

eftirfylgni samræmist ekki reglum laganna og  virðist sem lagaákvæðið sé aðeins til 

sýnis enn sem komið er. Á þeim skamma tíma sem ákvæði um mansal hefur verið í 

lögum hefur verið sakfellt í einu máli fyrir dómi. Þar var fórnarlamb flutt nauðugt 

frá Litháen og ætlað að starfa í vændi á Íslandi. Þrír dómar hafa fallið eftir að 

vændi var gert refsivert með lögum, en kaupendur sem sakfelldir voru nutu 

nafnleyndar og var þeim gert að greiða sektir sem numu því að kaupa vændi í þrjú 

skipti (Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir munnleg heimild, 2. september 2011).  

Á Íslandi hefur skort rannsóknir á mansali bæði tengdu nauðungarvinnu og 

kynlífsþjónustu, en þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við vændi 

leiða í ljós vísbendingar um mansal. Erlendar konur hafa komið til landsins og 

starfað á hótelum í skipulagðri vændisþjónustu, svo virðist að þessar konur séu í 

eign stærri samtaka sem njóta aðstoða innlendra aðila við að skipuleggja vændi 

þeirra á Íslandi. Hópar manna í afbrotum á Íslandi hafa tengsl við erlend 

glæpasamtök. Nektardansstaðir hafa gert út konur af erlendum uppruna frá 

þekktum upprunalöndum mansals í skipulagðri vændisstarfsemi, þær eru fluttar 

inn og njóta takmarkaðs gróða af þeirri þjónustu sem þær veita. Árið 2010 var 

samþykkt að leggja fyrir Alþingi frumvarp gegn starfsemi nektardansstaða en 

rannsóknir sýna tengsl vændis við þá staði og möguleg fórnarlömb mansals sem 

starfa innan þessara dansstaða.  

Bágstödd íslensk ungmenni í fíkniefnaneyslu hafa verið seld af þriðja aðila til 

að veita kynlífsþjónustu á Íslandi. Þá eru Íslenskir aðilar sem nýta sér bága stöðu 

þessara ungmenna sér til góða, þeir misnota sér stöðumun á milli sín og fíkinna 

barna bæði með því að selja að þeim aðgang til annarra eða nota þau sjálf og 

greiða þeim í formi ölmusu af ýmsu tagi. Það má því segja að vert sé að skoða enn 
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frekar vændi á Íslandi og með skilgreiningu alþjóðasamfélagsins á mansali, þar sem 

konur úr fátækjum ríkjum heims eru fluttar til lands til að svara eftirspurn eftir 

kynlífsþjónustu og ungmenni undir 18 ára eru bæði seld af þriðja aðila og þeim 

sjálfum. Ef börn undir 18 ára eru notuð til kynlífsathafna eða eru keypt af aðila 

telst það undantekningarlaust til mansals samkvæmt alþjóðasamningum og 

núverandi skilgreiningu á hugtakinu. Þar sem íslenskar rannsóknir á vændi meðal 

ungmenna og vændi og félagslegu umhverfi þess sýna að íslensk börn í bágri stöðu 

eru keypt og seld er nauðsynlegt að aðgerð ríkistjórnarinnar um bætta verkferla til 

að greina og styðja fórnarlömb mansals undir 18 ára aldri komi til framkvæmda, en  

sú aðgerð hefur ekki komið til framkvæmda né heldur hefur hafist nein vinna 

vegna framkvæmdar á þeirri aðgerð (Steinunn Gyða- Guðjónsdóttir munnleg 

heimild, 14. október 2011). Íslendingar hafa reynt ýmislegt í baráttu gegn mansali, 

en nauðsynlegt er að loka ekki augunum fyrir vandamálinu hér á landi, efla þarf 

rannsóknir og fræðslu til fagstétta um viðbrögð og viðbúnað vegna mansals. 

Meðan á ritgerðarskrifum stóð var birt í fréttum uppræting tveggja 

mansalshringja í Kína, 608 manns voru handteknir og tæp 200 börn frelsuð úr 

ánauð. Annar mansalshringurinn var í samstarfi með 26 glæpagengjum víðs vegar 

um heiminn (Vísir, 7. desember 2011). Fréttin varpar ljósi á þann gríðarlega fjölda 

sem er viðloðinn mansal og fjölda fórnarlamba á hverjum tíma.  
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