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Útdráttur 

Mansal er vaxandi vandamál í heiminum og nær til flest allra landa. Fórnarlömb mansals 

eru oft á tíðum flutt á milli landa og jafnvel heimsálfa. Til þess að berjast gegn mansali 

þarf samvinnu margra þjóða og settu Sameinuðu Þjóðirnar fram hina svokölluðu 

Palermó-bókun árið 2000 sem fjölmörg ríki voru aðilar að. Þessi bókun skilgreinir mansal 

á nýjan hátt og átti að hvetja þjóðir til þess að aðlaga og herða lög sín gegn mansali. 

Palermó-bókunin hefur verið gagnrýnd fyrir það að brjóta á mannréttindum 

vændiskvenna og að leggja of mikla árherslu á ákveðna kafla og of litla á aðra sem geri 

það að verkum að litið er framhjá hluta af fórnarlömbum mansals. Ég skoða þessa bókun 

í samanburði við aðrar skilgreiningar á mansali. Ég skoða jafnframt orðræðu ýmissa 

fræðimanna og samtaka á hugtökunum mansal og vændi og tengi þetta saman við 

baráttuna gegn mansali og skoða hvernig henni miðar áfram. Palermó-bókunin er 

skoðuð í samanburði við aðrar skilgreiningar á orðræðu mansals og vændis og gefur 

innsýn inní hvort gagnsemi hennar sé nægileg í baráttunni gegn mansali. 
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Inngangur  

Með tilkomu hnattvæðingar hefur flæði fólks, vöru og þjónustu á milli landa aukist. 

Þetta flæði hefur einnig opnað möguleika fyrir margskonar glæpastarfsemi.  Í kjölfar 

aukinnar hnattvæðingar hefur í nafni framboðs og eftirspurnar tekið að bera á auknum 

mannréttinabrotum á miklum fjölda fólks. Þessi mannréttindabrot flokkast að miklu 

leyti undir mansal og tengjast málefnin oft á tíðum bæði innflytjendum og 

þróunarlöndum (Gunnar Þór Jóhannsson og Þórður Kristinsson, 2010: 127). Komið hefur 

í ljós að mansal finnst einnig þar sem það tengist hvorki innflytjendum né 

þróunarlöndum. Í hinni upphaflegu umræðu um mansal var það skilgreint sem „nokkurs 

konar nútíma þrælahald þar sem erlent vinnuafl var látið starfa við óviðunandi aðstæður 

fyrir óviðunandi laun, jafnvel undir þvingunum, hótunum eða misbeitingu“ (Gunnar Þór 

Jóhannsson og Þórður Kristinsson, 2010: 127). Síðar meir fékk mansal sterka tengingu 

við kynlífsþrælkun kvenna og barna og hefur sú birtingarmynd mansals hlotið hvað 

mesta umfjöllun í fjölmiðlum og fengið mesta athygli hjá samtökum sem berjast gegn 

mansali (Gunnar Þór Jóhannsson og Þórður Kristinsson, 2010: 128). Fátækustu íbúar 

heimsins eiga oft ekki annarra kosta völ en að yfirgefa heimili sín og heimaland til að 

leita sér að atvinnu í öðrum heimshlutum. Þó fólk leggi upp í slíkt ferðalag er engin 

trygging fyrir því að viðkomandi fái þá vinnu sem hann hélt að hann væri að yfirgefa 

heimili sitt fyrir. Áhættan sem fylgir getur því verið mjög mikil. Þegar á áfangastaðinn er 

komið, oftar en ekki eftir langt og strangt ferðalag, er þetta fólk stundum sett í aðstæður 

sem það féllst ekki á og á sér engrar undankomu auðið (Zarembka, 2002: 144). 

Samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum er árleg velta vegna mansals á bilinu fimm 

til sjö milljarða bandaríkjadala og fórnarlömbin um fjórar milljónir manna um heim allan 

(Raymond, 2002: 492). Þó er mjög erfitt að segja til um nákvæmar tölur fórnarlamba 

mansals vegna þess að starfsemin fer nánast að öllu leyti fram í skuggaheimum 

samfélaga. Samkvæmt upplýsingum frá Interpole græðir melludólgur í vændishúsi í 

Evrópu um 124.000 bandaríkjadali að meðaltali á ári á einni konu í kynlífsánauð (Hodge  

og Lietz, 2007:163-166). 
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Alþjóðleg verslun með fórnarlömb mansals byggist á bæði framboði og eftirspurn. 

Þau lönd sem hafa stóran markað fyrir kynlífsiðnað skapa eftirspurn eftir konum í vændi.  

Framboð fórnarlamba mansals skapast í þeim löndum þar sem bág staða kvenna gerir 

það að verkum að auðvelt er að blekkja þær. Oftast nær búa þessar konur við bágar 

heimilisaðstæður og lélegt hagkerfi. Þær eru því líklegar til að grípa tækifærið ef þeim 

eru boðin betri lífskjör. Í marga áratugi voru það lönd í Asíu t.d. Taíland og Filippseyjar 

sem svöruðu eftirspurn kynlífsiðnaðarins. Með hruni Sovétríkjanna opnaðist gátt til 

kvenna sem auðvelt var að gera að fórnarlömbum og selja. Nú eru það lönd eins og 

Úkraína, Lettland og Rússland sem hafa mjög mikið framboð af fórnarlömbum og í 

undirheimum kynlífsiðnaðarins er vinsælt að kaupa konur frá þessum svæðum (Hughes, 

2000: 1). Rannsóknir sýna að 70 – 80% allra fórnarlamba mansals eru kvenkyns. 50% eru 

börn og 70% allra fórnarlamba eru í kynlífsánauð ( Hodge og Lietz, 2007: 163). 

Markmið þessarar ritsmíðar er að skoða ýmsar skilgreiningar á hugtakinu mansal og 

umfjöllun ólíkra samtaka og fræðimanna um það. Í þessari ritsmíð mun ég fjalla lítillega 

um ólíkar birtingarmyndir mansals. Ég mun taka fyrir hugtökin vinnuánauð, barnamansal 

og kynlífsánauð og skýra þau ásamt því að lýsa mögulegum aðstæðum fórnarlamba í 

þessum ólíku birtingarmyndum mansals.  

Til þess að vinna gegn mansali er nauðsynlegt að styðjast við góða skilgreiningu á 

hugtakinu sem gildir á alþjóðlega vísu.  Ég mun skoða Palermó-bókun Sameinuðu 

þjóðanna, sem undirrituð var árið 2000, ítarlega en sú bókun hefur verið notuð sem 

skilgreining á alþjóðavísu. Bókunin sjálf er vel útlistuð í ritsmíðinni, ásamt þeim 

ákvæðum sem notuð voru til að semja bókunina. Aðrar skilgreiningar og orðræður um 

hugtakið verða skoðaðar með áherslu á gagnrýni á Palermó-bókunina. Spurningin sem 

ég vil freista þess að svara er þessi: Er nægilega mikil gagnsemi af Palermó-bókuninni í 

baráttu gegn mansali? Smæð þessa verkefnis kemur að sjálfsögðu í veg fyrir tæmandi 

umfjöllun. Í lokakafla ritsmíðarinnar skoða ég hvernig verið er að vinna á ólíkan hátt 

gegn mansali víðs vegar um heiminn.   
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Kafli  1 

1.1 Birtingarmyndir mansals 

Þeir miðlar sem velt hafa fram hugmyndum um mannsal hafa ýmist vísvitandi eða 

óafvitandi stýrt því hvernig umræðu um mansal hefur verið háttað og í sumum tilfellum 

afbakað skilning okkar á vandamálinu (Guinn, 2008: 121). Fórnarlömb mansals eru oft 

flutt á milli landa og jafnvel heimsálfa. Það er því augljóst að til að hægt sé að vinna gegn 

mansali á alþjóðavettvangi er nauðsynlegt að hafa til taks skilgreiningu sem er alþjóðleg 

og allar þjóðir geta samsamað sig við og lagað lagasetningu sína að (Guinn, 2008: 122). 

Einnig að mikilvægt að uppbygging kerfisins sé þannig að upplýsingar flæði auðveldlega 

milli staða, landa og heimsálfa (Guinn, 2008: 129).  Í þessum kafla mun ég skoða hvernig 

konur og börn hafa orðið að neyslu- og söluvöru víðsvegar um heiminn. Það má hins 

vegar kasta fram þeirri spurningu hvort ein útfærsla á skilgreiningu nái á raunsæan hátt 

yfir allar gerðir mansals alls staðar heiminum.  Ólík menning og siðir hvers lands spila inn 

í og það sem skilgreint er sem mansal á einum stað getur verið eðlileg samfélagshegðun 

á öðrum. Mansal má flokka í þrjár megin gerðir, þ.e. mansal gegn börnum, mansal á 

konum í þeim tilgangi að misnota þær kynferðislega og mansal í þeim tilgangi að 

hnekkja fólk í vinnuánauð (Guinn, 2008: 123).   Fórnarlömb mansals eru oft konur 

og börn sem er ýtt út í iðnaðinn af efnahagslegum ástæðum. Þessi hópur sér hvorki aðra 

leið til að lifa af né eygir von um betra líf. Þess vegna eru flutningsleiðir fórnalamba 

mansals nær alltaf frá fátækum ríkjum til þeirra ríku eða frá austri til vesturs og frá suðri 

til norðurs. Einnig eru fórnarlömb mansals flutt frá fátækari landssvæðum yfir til ríkari 

og þéttbýlli svæða og úr sveitum í borgir o.s.frv. Stór hluti vandans er einnig 

efnahagslegur kynjamismunur, en í fátækari ríkjum heimsins fá konur almennt mun 

lægri laun en karlmenn (Guinn, 2008: 130). 

Oft er mikil áhersla bæði í fjölmiðlum og annars staðar lögð á mansal kvenna og 

barna í kynlífsánauð. Þetta stafar af því að meirihluti fórnarlamba mansals er í 

kynlífsánauð eða allt að 70% fórnarlamba. Þetta getur gert það að verkum að aðrar 

birtingarmyndir af mansali fá minni umfjöllun og eiga það til að týnast í umfjöllun um 

kynlífsánauð (Hodge og Lietz, 2007: 163). Dæmi um aðrar birtingarmyndir mansals sem 

ekki fá eins mikla umfjöllun eru vinnuánauð eins og t.d. heimilishjálp og barnfóstrur, 



 

4 

 

bágar aðstæður vinnuafls í verksmiðjum og þvinguð gifting þar sem brúðurinn hefur 

verið keypt. Þess má geta að mörg fórnarlambanna í þessum síðasta flokki eru einnig 

misnotuð kynferðislega og enda jafnvel í vændi seinna í ferli mansalsins (Rijken, 2003: 

64). 

Glæpamenn nota ýmsar leiðir til að blekkja fórnarlömb mansals. Sem dæmi um það 

má nefna vinnumiðlanir, fyrirsætumiðlanir og giftingamiðlanir. Fórnarlömbunum er 

lofað betri lífkjörum í ríkara landi en þegar þau koma á áfangastað bíður þeirra ánauðin 

ein. Þessi fórnarlömb ferðast annaðhvort á milli landa með fölsuð vegabréf í farteskinu 

eða á annan ólöglegan hátt eða ferðast löglega á milli landa.  

Einnig er algengt að vændikonum séu boðin betur launuð störf í öðru landi. Þeim er 

þá kunnugt að þær muni ferðast til annars lands til að starfa við kynlífsiðnaðinn en gera 

sér ekki grein fyrir því við hvaða aðstæður þær munu vinna. Þær eru oft á tíðum 

þvingaðar til þess að vinna margar klukkustundir á sólarhring og fá lítinn tíma fyrir hvíld 

eða svefn, alla daga vikunnar fyrir lítið eða ekkert kaup. Þar að auki mega þær ekki neita 

neinum viðskiptavinum um þjónustu af neinu tagi og eru beittar ofbeldi af bæði dólgum 

og viðskiptavinum (Hodge og Lietz, 2007: 167) .  

Í örfáum tilfellum er fórnarlömbum rænt eða fjölskyldur þeirra selja þau í ánauð. 

Þetta eru allt dæmi um aðferðir sem notast er við til að uppfylla eftirspurnina eftir 

fórnarlömbum í mansal. Aðrar leiðir geta einnig verið notaðar eftir því hverjar 

aðstæðurnar eru hverju sinni. Veikari eða viðkvæmir einstaklingar, þeir sem eru andlega 

vanheilir eða ólæsir þegnar í fátækari löndum, verða oft skotmörk glæpamanna því það 

þykir auðveldara að buga þessa einstaklinga og ná valdi yfir þeim (Hodge og Lietz, 2007: 

167).  

 

1.2 Vinnuánauð 

Vinnuánauð kvenna birtist oftast í formi barnfóstrustarfa eða heimilishjálpar. Konur 

yfirgefa heimili sín til þess að freista gæfunnar annars staðar. Þær yfirgefa heimaland 

sitt með það í farteskinu að búið sé að ráða þær í vinnu á nýjum stað. Þær hafa jafnvel 

skrifað undir samning í gegnum vinnumálastofu sem segir til um vinnuhagi, laun, 
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vinnutíma og þess háttar. Þegar á staðinn er komið getur hins vegar allt annar veruleiki 

en þær áttu von á tekið við.  

Þessi veruleiki getur verið á þann veg að nýr vinnuveitandi tekur við fórnarlömbunum 

á flugvellinum og tekur af þeim vegabréf og aðra ferðapappíra. Margar konur finna sig í 

þeirri stöðu að þær eru látnar vinna nánast allan sólarhringinn, sjö daga vikunnar. Nýi 

vinnuveitandinn tilkynnir konunni að hún megi ekki yfirgefa heimilið ein síns liðs, að hún 

megi ekki nota símann, eiga vini eða jafnvel eiga samskipti við nokkrra aðra manneskju 

en vinnuveitandann og hans nánustu fjölskyldu. Sumir vinnuveitendanna beita ofbeldi 

og jafnvel kynferðislegu ofbeldi til að hafa stjórn á konunum og þeim getur verið 

meinaður aðgangur að læknisþjónustu. Í sumum tilfellum hafa konur í þessari stöðu ekki 

einu sinni fengið rúm til að sofa í, heldur hafa þær verið látnar sofa á gólfinu, til dæmis í 

þvottarhúsinu eða kjallara heimilisins. Vinnuveitandinn hótar oftar en ekki að hefna sín 

á fjölskyldumeðlimum konunnar ef hún flýr eða gerir uppreisn (Zarembka, 2002: 144 – 

148). 

Oft er staða konunar litlu skárri þó svo hún nái að flýja. Í flestum tilvikum dvelur hún 

þá orðið ólöglega í landinu vegna þess að annaðhvort kom hún ólöglega inn í landið eða 

hafði bara landvistarleyfi til að vinna hjá þeirri fjölskyldu sem hún starfaði hjá. Margar 

þessa kvenna þjást í þögninni vegna tungumálaörðugleika og vegna þess að þær gera sér 

ekki grein fyrir rétti sínum. Konan hefur lítil sem engin réttindi og er oft send aftur til 

síns heimalands og þá hefur staða hennar lítið breyst frá því sem áður var. Hún er enn 

jafn fátæk og getur ekki séð fyrir fjölskyldu sinni. Þessi gerð af mansali er ólík öðrum 

gerðum þess að því leyti að fórnarlömbin eru ekki í neinum tengslum við önnur 

fórnarlömb. Þau eru alveg einangruð frá öllu og eina fólkið sem þau hitta er 

vinnuveitandinn og fólk í hans nánasta umhverfi. Annað sem er ólíkt er að oft á tíðum er 

þessum fórnarlömbum ekki smyglað inn í löndin heldur koma þau löglega til landsins á 

áritunum í þeim tilgangi að vinna sem heimilishjálp eða barnfóstrur. Af því leiðir að oft 

er erfitt að koma auga á þessi fórnarlömb þegar þau fara yfir landamæri og uppræta 

þessa birtingarmynd af mansali (Zarembka, 2002: 144 – 148). 
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1.3 Barnamansal 

Birtingarmynd mansals barna er margvísleg. Almenn og víð skilgreining á barnamansali 

er brottnám barns, að flytja til börn og hýsa þau til að nýta þau til vinnu, hvort sem það 

er erfiðisvinna eða kynferðisleg misnotkun (De Lange, 2007: 148). 

Undanfarna tvo áratungi hefur færst í aukana að sviðsljós fjölmiðla og ýmissa 

samtaka í Evrópu og Norður-Ameríku sem vinna að því að berjast gegn manssali, beinist 

að misnotkun barna í þriðja heims löndum. Þau vandamál sem fengið hafa mesta 

umfjöllun eru götubörn, nauðungarvinna barna, börn í vændi eða sem eru neydd til að 

vinna í klámiðnaðinum, barnahermenn og börn sem vinna sem heimilishjálp inni á 

heimilum. Einnig hefur verið lögð áhersla á umskurð stúlkna og þær stúlkur sem eru 

þvingaðar til giftingar. Upp úr árinu 2000 var einnig farið að veita því sérstaka athygli 

þegar börn ferðast til Evrópu og Norður-Ameríku með fullorðnum aðilum sem ekki eru 

foreldrar þeirra ( Dottridge,  2008: 14). 

Börn í vesturhluta Afríku eru talin vera í mikilli hættu á að verða fórnarlömb mansals 

vegna þess að þau vinna gjarnan að heiman. Þau vinna til dæmis á veitingastöðum, 

börum, við fiskveiðar, sveitastörf, verslun og fleira. Víða eru sterkar hefðir fyrir því að 

senda börn í fóstur eða að mennta þau fjarri heimahögum og það þekkist að börn frá 

þessum heimshluta séu þvinguð í hjónaband. Unglingar í vestur Afríku yfirgefa oft á 

tíðum heimili sín til þess að vinna erfiðisvinnu í landbúnaði. Það hefur færst í aukana að 

þessir unglingar séu blekktir og að vinnan sem bíður þeirra sé alls ekki sú sem þeir 

bjuggust við. Hugsanlega eru engin laun í boði og jafnvel allt önnur vinna við mun verri 

aðstæður en lofað var (De Lange, 2007: 147). Borið hefur á þeirri gagnrýni að orðið 

mansal sé ofnotað þegar kemur að vinnu hjá þessum tilteknu börnum í vestur Afríku. 

Talið er að ofnotkun orðsins komi í veg fyrir að börn sem ekki sé verið að misnota geti 

unnið við störf sem þykja eðlileg samkvæmt menningarlegum hefðum og þannig öðlast 

sjálfstæði og jafnvel hjálpað fjölskyldum sínum. Það var með tilkomu Palermó-bókunar 

Sameinuðu þjóðanna að hugtakið mansal  fór að vera oftar notað yfir þau börn sem 

yfirgáfu heimili sín til þess að vinna (De Lange, 2007:149). Það gæti hugsast að ofnotkun 

á orðinu mansal þegar kemur að barnavinnu geri það að verkum að hópurinn verði svo 

stór að raunveruleg fórnarlömb mansals týnist í honum og fái ekki þá athygli sem á þarf 

að halda til að hjálpa þeim (Jónína Einarsdóttir, Boiro, Hamado, Gunnlaugur Geirsson og 

Geir Gunnlaugsson, 2010) . 
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1.4 Kynlífsánauð 

Kynlífsánauð er sú tegund mansals sem fær hvað mesta umfjöllun í fjölmiðlum og á 

þessi tegund mansals við um bæði konur og börn. Fórnarlömbin eru þvinguð til að vinna 

í vændi en misjafnt er eftir löndum hvort vændi flokkast undir glæpsamlegt athæfi eða 

ekki. Það er undir hverju landi eða ríki fyrir sig komið að setja sér lög um vændi. Í 

sumum löndum er vændi talið lögleg starfsemi (Rijken, 2003: 67). 

Í ákveðnum heimshlutum er algengt að konur og börn séu seld mansali af fjölskyldum 

sínum. Þessar kringumstæður finnast til dæmis í fjallahéruðum Taílands. Þar finnast 

ákveðnar menningarlegar hefðir sem gera það að verkum að algengt er að konur og 

börn eru seld mansali. Lífsbaráttan á þessu svæði hefur alltaf verið mjög erfið. Aðeins 

takmarkað landsvæði er hægt að nota undir landbúnað sem gerir það að verkum að þeir 

fáu sem eiga það land eru ríkir og aðrir íbúar eru mjög fátækir. Vegna þessa hefur þótt 

eðlilegt að líta á börnin sem varning sem hægt er að selja til að komast af. Í gegnum 

aldirnar hafa stúlkur (aldrei drengir) verið seldar í þrældóm og hefur ætíð verið stöðugt 

flæði af þrælum frá þessum fjallahéruðum Taílands inn í miðju landsins eða í þéttbýlin. 

Fórnarlömbin fara ekki yfir landamæri þegar verið er að flytja þau í ánauð  (Bales, 2002: 

210 - 211). 

Undanfarna áratugi hefur fjöldi fórnarlamba mansals á þessu svæði aukist til muna. 

Áður fyrr seldu fjölskyldur stúlkurnar sínar til þess að komast af en eftir því sem þetta 

þrælahald færðist inn í samtímann hafa ástæður fyrir sölu barnanna breyst. Nú á dögum 

eru stúlkur ekki endilega seldar í þrældóm svo að fjölskyldur þeirra geti komist af heldur 

er það oft á tíðum ásókn eftir veraldlegum gæðum sem hvetur foreldra til að selja 

börnin sín. Stúlkur eru seldar í þrældóm vegna þess að foreldra þeirra langar ef til vill í 

nýtt litasjónvarp. Það einskorðast ekki við að börn séu seld af foreldrum sínum þegar 

þau eru hneppt í ánauð. Foreldrarnir eða fórnarlömbin geta verið blekkt af 

glæpamönnum sem lofa því að börnin muni vinna heiðarlega vinnu og senda peninga 

heim reglulega. Í örfáum tilfellum tíðkast það einnig að ræna konum og börnum og 

hneppa þau þannig í ánauð (Bales, 2002: 210 - 211).  

Þegar stúlkurnar sem hafa verið seldar koma í vændishúsið sem þær eiga að starfa í 

er þeim tjáð að þær séu stórskuldugar og að þær þurfi að borga leigu fyrir dvöl sína í 

vændishúsinu, sem er staðurinn sem þær bæði vinna og búa á. Þeim er tjáð að þær 
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verði frjálsar úr ánauðinni um leið og skuld þeirra sé greidd. Skuldirnar eru oft á tíðum 

svo stjarnfræðilega háar að það er ekki fræðilegur möguleiki fyrir þær að vinna sig úr 

skuldinni eða í það minnsta mun það taka þær mjög langan tíma. Ef þær mögulega ná að 

vinna af sér skuldina og snúa heim þá eru margar með dauðadóm yfir höfði sér því þær 

hafa smitast af alnæmi (Bales, 2002: 211).  

Þegar stúlka frá austur Evrópu er seld mansali fer það oftast fram á annan hátt en lýst 

er hér að ofan. Þær aðferðir sem nefndar voru í byrjun kaflans eru notaðar til að blekkja 

stúlku frá austur Evrópu í mansal. Sem dæmi gæti hún hafa fengið vinnu sem barnfóstra 

á Englandi í gegnum vinnumiðlun. Henni væru boðin mun hærri laun en hún gæti 

nokkurn tíman þénað í heimalandi sínu. Hún ferðast á fölsuðu vegabréfi til Englands. 

Þannig gerir hún sér grein fyrir því að hún muni starfa ólöglega sem barnfóstra á 

Englandi og er tilbúin til að taka þá áhættu. Þegar hún kemur út af flugvellinum tekur á 

móti henni maður sem keyrir hana á bar með mörgum bakherbergjum og þar er henni 

tjáð að hún skuldi vinnumiðluninni háar fjárhæðir fyrir ferðakostnað og pappírsvinnu og 

að hún þurfa að vinna af sér skuldina sem vændikona á þessum tiltekna bar. Allir 

ferðapappírar og peningar eru hirtir af henni og ferlið við að brjóta hana niður hefst 

þegar í stað. Henni er nauðgað, hún barin og brennd með sígarrettum og í kjölfarið er 

hún sett beint í það að vinna af sér skuldina og er látin taka á móti fyrstu viðskiptavinum 

sínum. Ofbeldinu er reglulega viðhaldið af dólgunum, fyrir utan það að vera einnig 

misþyrmt af viðskiptavinunum. Konan má ekki neita viðskiptavininum um neitt og hann 

þarf ekki að nota smokk. Stúlkan er líkamlega og andlega brotin niður þangað til að 

henni finnst hún ekki eiga sér neina undankomuleið og dólgurinn hefur náð fullum 

völdum yfir henni (Hughes, 2000). Þeir aðilar sem vinna við vændishúsin, sem sagt 

dólgarnir, sjá ekki ástæðu til þess að veita stúlkunum læknisþjónusu þó þess gerist þörf. 

Starfstími vændiskonu er ekki nema tvö til fimm ár. Að þeim tíma liðnum kostar meira 

að hafa stúlkuna í ánauð heldur en ekki (Bales, 2002: 220). Eftirspurnin eftir nýjum 

vændiskonum er því alltaf mikil. Það þarf alltaf nýjar stúlkur í stað þeirra sem búið er að 

fullnýta, andlega og líkamlega (Hughes, 2000: 6). 
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Kafli  2 

2.1. Skilgreingar á hugtakinu mansal 

Efni fyrsta kafla var til þess gert að gefa skýra mynd af mansali eins og það getur birst í 

okkar samtíma. Auðvitað getur mansal birst á marga ólíka vegu og kaflinn því ekki 

tæmandi útlistun á birtingarmyndum mansalsins heldur aðeins innlit í ólík horn 

skuggaheims þess. Að mínu mati er nauðsynlegt að hafa mynd af mansali í höfðinu til 

þess að skilja til fullnustu skilgreiningar sem settar hafa verið fram um hugtakið. Með 

þessum kafla er ætlunin að skoða hluta þeirra skilgreininga sem settar hafa verið fram 

um hugtakið mansal bæði af samtökum og fræðimönnum. 

Það var ekki fyrr en árið 2000 sem skilgreining á mansali sem hafði þann tilgang að 

hægt væri að nota hana í öllum löndum heimsins og af öllum samtökum sem berjast 

gegn mansali kom fram. Hún nefnist Palermó-bókunin . Fyrir þennan tíma notuðu lönd 

og alþjóðleg samtök ólíkar skilgreiningar á hugtakinu. Sumir vildu einungis tengja mansal 

við vændi og kynlífsiðnað á meðan aðrir vildu nota hugtakið yfir ólíkar gerðir 

þrælkunarvinnu. Til þess að hægt sé að vinna gegn mansali á fullnægjandi hátt er 

nauðsynlegt að skilgreina undistöðuatriði hugtaksins. Samkvæmt þessu ætti skýr og 

hnitmiðuð skilgreining á mansali að veita góða undistöðu í baráttunni gegn mansali. En 

þrátt fyrir að mansal sé almennt þekkt í heiminum í dag og flestir viti hvað hugtakið 

merkir vantar mikið upp á upplýsingar og staðreyndir um mansal. Þar sem mansal er 

glæpastarfsemi fer það að mestu leyti fram í skuggaheimum samfélaga en ekki fyrir 

augliti almennings og reynist því erfitt að safna upplýsingum um það (Rijken, 2003:53). 

En víkjum aðeins að upphafi skilgreininganna. Lengi hefur verið reynt að skilgreina 

hugtakið mansal og ein af fyrstu tilraunum til þess er frá árinu 1904. Það var þetta ár 

sem alþjóðlegt samkomulag um útrýmingu á verslun hvítra þræla var undirritað af 

sextán Evrópuþjóðum. Þetta samkomulag gerði það ólöglegt að tæla eða útvega konur 

og ungar stúlkur og fara með þær til annarra landa í þeim tilgangi að nota þær í vændi. 

Markmið samkomulagsins var að vernda konurnar og stúlkurnar.  Ekki var lögð áhersla á 

að refsa þeim sem stóðu að þrælahaldinu (Rijken, 2003: 54). Hvítir þrælar voru aðallega 
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konur sem hurfu inn í fjöldann í fólksflutningum frá Rússlandi og Evrópu til Ameríku, 

Suður-Afríku og Asíu. Þannig var litið á hvíta þræla sem hvítar konur í höndum dökkra 

karlmanna. Litaðar konur í sömu aðstöðu var ekki gefinn gaumur. (Jónína Einarsdóttir. 

2010: 156 -157). 

Þann 4.maí 1910 var annað samkomulag undirritað um verslun með hvíta þræla. Það 

samkomulag gerði ráð fyrir því að refsa þeim sem standa að mansali. Það fjallaði einnig 

um þann möguleika að mansal gæti átt sér stað innan landamæra, þ.e. að ekki væri 

alltaf farið með fórnarlömb yfir landamæri (Rijken, 2003: 54). 

Þann 30. september 1921 og þann 11. október 1933 voru undirritaðir samningar um 

skilgreiningu á hugtakinu mansal sem var samið af Þjóðabandalaginu. Þeir samningar 

voru að miklu leyti svipaðir og þeir sem áður höfðu verið undirritaðir en nýju 

samningarnir fólu í sér ákvæði um mansal á drengjum undir lögaldri og að þeim sem 

standa að mansali yrði refsað ef þeir flyttu konu á milli svæða eða landa til þess að 

stunda vændi, jafnvel þótt konan hefði gefið samþykki sitt fyrir flutningnum.  

Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna þann 2. desember árið 1949 var fyrst reynt að 

koma fram með skilgreiningu sem setti bæði flutninginn og misnotkunina eða vændið 

undir sama hatt.  Samkomulagið sem undirritað var á ráðstefnunni nefnist „Samkomulag 

fyrir stöðvun á flutningi á fólki og á misnotkun í vændi“ (Convention for the Suppression 

of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Þetta 

samkomulag kom í stað þeirra fjögurra sem áður höfðu verið undirrituð (Rijken, 2003: 

55). Ólíkar skoðanir eru uppi á meðal alþjóðlegra samtaka um hvernig líta beri á vændi í 

alþjóðlegum viðskiptum. Vændi er ekki talið glæpsamlegt athæfi í öllum löndum. Innan 

Sameinuðu þjóðanna er ekki litið á vændi sem eðlilega starfsgrein en hikað er við að 

setja alla vændisstarfsemi undir sama hatt og mansal (Rijken, 2003: 56). 

Til að draga sögu skilgreininga á mansali saman má segja að á fyrri hluta tuttugustu 

aldarinnar hafi skilgreining á hugtakinu mansal gengið í gegnum tvær mikilvægar 

breytingar. Önnur breytingin var sú að í stað þess að tala um flutning nauðugra 

fórnarlamba var talað um flutning fórnarlamba, því mansal getur átt sér stað þó að 

fórnarlamb sé ekki flutt nauðugt. Hin breytingin var sú að þeir sem stóðu að mansali 

gátu verið kærðir fyrir bæði það að flytja fórnarlömb og að misnota fórnarlambið með 
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því að neyða það í vændi. Áður fyrr var aðeins hægt að sækja glæpamennina til saka 

fyrir að eitt flytja fórnarlambið nauðugt (Rijken, 2003: 57). 

2.2 Skilgreining Sameinuðu þjóðanna 

Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í borginni Palermó á Ítalíu í desember 

árið 2000 voru undirritaðir nýir samningar. Fulltrúar 148 ríkja voru viðstaddir og fulltrúar 

121 ríkis undirituðu samning gegn glæpastarfsemi á alþjóðavettvangi. Fulltrúar 80 ríkja 

undirrituðu til viðbótar samning sem fjallaði um siðareglur til að koma í veg fyrir eða 

stöðva mansal, þá sérstaklega gegn konum og börnum og einnig að refsa þeim sem 

standa að mansali (Raymond, 2002:491). Í samningnum er gerð tilraun til að skilgreina 

mansal á alþjóðlega vísu og hvernig skal koma í veg fyrir það og berjast gegn því. Í 

samningnum er einnig farið yfir það hvernig vændi og mansal tengjast. Skilgreining 

samningsins, sem ég kalla Palermó-bókunina í þessari ritgerð, er eftirfarandi: 

 „(a) „„Verslun með fólk“ merkir það að útvega fólk, flytja það eða færa til, 
halda því eða að taka við því í því skyni að notfæra sér það og það er gert 
með hótunum, valdbeitingu eða annars konar nauðung, brottnámi, svikum, 
blekkingum, misnotkun á yfirburðastöðu eða því að maður er öðrum háður, 
eða með greiðslu eða öðrum ávinningi veittum eða þegnum í því skyni að fá 
fram samþykki manns er hefur annan mann á valdi sínu. Það að notfæra sér 
fólk felur í sér, að lágmarki, hagnýtingu á vændi annarra eða annarri 
kynferðislegri misnotkun, nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu, 
þrælahaldi eða háttsemi áþekkri þrælahaldi, ánauð og brottnámi líffæra; (b) 
samþykki þess sem sætir verslun með fólk við því að aðrir hyggist notfæra 
sér hann á þann hátt sem fjallað er um í a-lið þessarar greinar skiptir ekki 
máli, ef beitt hefur verið einhverjum þeim aðferðum sem í þeim lið greinir; 
(c) litið skal svo á að það að útvega barn, flytja það eða færa til, hýsa það eða 
taka við því í því skyni að notfæra sér það, feli í sér „verslun með fólk“, 
jafnvel þótt ekki hafi verið beitt neinum þeim aðferðum sem tilgreindar eru í 
a-lið þessarar greinar;  (d) „Barn“ merkir hverja þá manneskju sem ekki hefur 
náð átján ára aldri“ (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 29) .  

Þegar Palermó-bókunin var undirrituð var almennt talið að komin væri sameiginlegur 

grunnur að skilgreiningu á mansali sem að allir væru sammála um og gætu nýtt sér í 

baráttunni gegn mansali (Guinn, 2008: 122). Samningurinn er álitinn endurspegla 

alþjóðlegar áherslur og vera grundvöllur fyrir alþjóðlegri lagasetningu gegn mansali. 

Samningurinn veitir grundvöll fyrir réttarfarslegri samvinnu og miðlun upplýsinga á milli 

landa. Árið 1998 var skipuð nefnd innan Sameinuðu þjóðanna sem hittist ellefu sinnum 

áður en Palermó-bókunin var undirrituð árið 2000. Á fundum þessarar nefndar hittust 
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einnig einstaklingar frá völdum samtökum sem eru óháð ríkistjórn (NGO’s Non-

Governmental Organizations). Þessi nefnd lagði drögin að Palermó-bókuninni (Guinn, 

2008: 123). 

Palermó-bókunin er áhugaverð fyrir tvennar sakir. Fyrir það fyrsta gerir hún að miklu 

leyti ráð fyrir því að fórnarlömb séu flutt á milli landa. Rannsóknir á mansali hafa sýnt 

fram á að oft eru fórnarlömbin flutt innan þess lands sem þau eru upprunnin frá og eru 

aldrei flutt yfir landamæri. Það er ekki víst að fyrsti staðurinn sem fórnarlömbin enda á 

eftir að ánauð þeirra hefst sé lokastaðsetning þeirra í mansalsferlinu. Fórnarlömb geta 

verið flutt til mörgum sinnum, oft fyrst innan landamæra og síðan utan þeirra. Það 

annað atriði sem er áhugavert er að Palermó-bókunin er hluti af stærra verkefni 

Sameinuðu þjóðannna sem snýst um glæpastarfsemi á alþjóðavettvangi. Stór hluti 

mansals fer fram innan glæpagengja en þó eru einnig til dæmi um einstaklinga og litla 

hópa sem stunda mansal og Palermó-bókunin leggur ekki áherslu á tilvist þeirra (Guinn, 

2008: 123).  

Tilgangur Palermó-bókunarinnar er að reyna að spanna alla þætti mansals auk þess 

sem farið var eftir ákveðnum ákvæðum við gerð hans en þau eru meðal annars:  

● að sjá til þess að konur í kynlífsánauð og börn séu álitin fórnarlömb glæps en 
ekki glæpamenn,  

● að alþjóðlegu mansali verði svarað með alþjóðlegu átaki,  

● að nú sé til alþjóðleg skilgreinin á mansali sem allir geta farið eftir,  

● að öllum fórnarlömbum mansals sé hjálpað, ekki bara þeim sem geta sannað 
að þeir hafi verið þvingaðir á staðinn þar sem misnotkunin fór fram,  

● að samþykki fórnarlambs á flutningi þess til staðarins þar sem misnotkun fer 
fram sé ekki forsenda þess að viðkomandi sé ekki viðurkennt fórnarlamb 
mansals,  

● að gert sé ráð fyrir í samningnum að í sumum tilfellum sé nóg að misnota 
viðkvæmni sumra fórnarlamba til að þvinga þau í mansal. Þetta á t.d. við um 
börn, 

● að þessi samningur sjái til þess að það komi ekki í hlut fórnarlamba að sanna 
þvingun sína eða misnotkun sem hefur átt sér stað sökum mansals, 

● að hann staðfesti að kynlífsánauð og þvingaður flutningur séu tengd hvoru 
öðru, þar sem mest af þeim þvingaða flutningi  sem á sér stað endar í 
kynlífsánauð. Jafnvel þótt að kynlífsánauð geti átt sér stað án þvingaðs 
flutnings, 

● að það sé ekki nauðsynlegt fyrir fórnarlamb að ferðast yfir landamæri til þess 
að atvikið teljist mansal, 
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● að samningurinn leggi áherslu á saknæmi misnotkunarinnar í mansalsferlinu 
en ekki flutning yfir landamæri, 

● að samningurinn hvetji lönd til að herða lög sín gegn mansali (Raymond,  
2002:495). 

2.3 Aðrar skilgreiningar og orðræða um mansal  

Það er umdeilt hvenær líta beri á það sem svo að konur séu þvingaðar í kynlífsiðnaðinn 

og hvenær ekki. Það eru tvær algjörlega gangstæðar skoðanir á lofti í þessu máli. Önnur 

skoðunin byggist á því að þegar karlmaður kaupir kynlíf af konu snúist kynmökin ekki um 

kynlíf heldur vald. Þess vegna þarf að líta á allt vændi sem kynferðilega misnotkun 

kvenna og ætti að flokka með ofbeldisverkum eins og nauðgun og sifjaspelli. Samkvæmt 

þessari skoðun ætti því að líta á vændi sem glæpsamlega hegðun eða mansal og ætti að 

refsa fyrir það samkvæmt því. Hin skoðunin var sett fram af því fólki sem berst fyrir 

réttindum vændiskvenna. Hún gerir greinamun á þeim konum sem eru þvingaðar í 

vændi og þeim sem eru af fúsum og frjálsum vilja í kynlífsiðnaðinum. Litið er á það sem 

svo að með því að flokka allt vændi sem ofbeldisverk sé verið að brjóta á rétti kvenna til 

að hafa stjórn á sínum eigin líkama og græða á honum í kynlífsiðnaðinum ef þær kjósa 

svo.  

Þessi deila hefur vakið áhuga og ekki síst fyrri skoðunin þar sem litið er á allt vændi 

sem ofbeldisverk. Lögð hefur verið áhersla á að finna fórnarlömb mansals á alþjóðlegum 

vettvangi og þá aðallega þegar verið er að færa fórnarlömbin á milli landa. Þeir sem 

berjast fyrir réttindum vændiskvenna hafa bent á að aðgerðirnar til að hjálpa 

fórnarlömbum hafa staðið í vegi fyrir efnahagslegum- og félagslegum rétti 

vændiskvenna og gert þeim erfiðara fyrir að ferðast á milli landa til þess að vinna í 

kynlífsiðnaðinum.  Þeir hafa bent á að árangursríkara geti verið að einblína á þriðja 

aðilann sem kemur að þvinguðu vændi eða mansali, þ.e.a.s. þeim sem blekkir eða 

þvingar fórnarlamb í vændi, fer með það yfir landamæri og selur það í vændishús 

(Gűlçűr og Ilkkaracan, 2002:411 -421). Þessi seinni skoðun finnst á meðal nokkurra 

fræðimanna og samtaka. 

Til dæmis eru ein þeirra samtaka sem eru óháð ríkissvaldi og tóku þátt í gerð 

Palermó-bókuninnar, setti sig upp á móti því að í skilgreiningunni yrði tekið fram að 

fórnarlömb þyrftu ekki að vera þvinguð til flutnings á þann stað sem þau enda í mansali. 
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Þetta voru samtökin „International Human Rights Law Group“ (IHRLG). Samtökin 

mótmæltu því að skilgreiningin yrði sett upp á þennan hátt því að þeirra mati myndi það 

brjóta á mannréttindum vændiskvenna sem vilja flytja sig á milli þeirra landa þar sem 

vændi er löglegt (Raymond, 2002: 494).  

Mannfræðingurinn Laura M. Agustín (2005) leggur fram fræðilegan ramma utan um 

menningarlegt rannsóknarefni á kynlífsviðskiptum þar sem þungamiðjan er hvort vændi 

geti verið almenn vinna fyrir konur eða hvort vændi sé alltaf ofbeldi gegn konum. Hún 

bendir á að í flestum rannsóknum á vændi sé einblínt á persónulegan hvata fyrir því að 

stunda vændi. Með því á hún við siðferðisvitund í því sambandi sem er á milli seljenda 

og kaupenda vændis og einnig þann smánarblett sem fylgir vændi og það ofbeldi og þá 

sjúkdóma sem því fylgja. 

Agustín bendir á að lítið sem ekkert sé fjallað um ást eða löngun í þessu sambandi. 

Hún vill meina að ekki sé rýnt í samböndin sem myndast milli kaupenda og seljenda. Þau 

geta verið flókin og í samhengi við þann menningarheim þar sem þessi sambönd fara 

fram. Almennt sé litið á kynlífsviðskipti sem siðferðislegan hlut en ekki menningarlegan 

hlut. Samkvæmt Agustín ætti þessu að vera öfugt farið. Hún bendir á að súludans, 

fyrirsætustörf fyrir klámmyndir, fylgdarþjónusta og vændi geti fylgt umbun og ánægja 

fyrir konuna (Agustín, 2005: 404 og 407). Hún bendir einnig á að vinna í 

kynlífsiðnaðinum þyki ekki tiltökumál í mörgum löndum.  

Sem dæmi má taka Holland þar sem vændi er löglegt og þykir vera eins og hver önnur 

atvinnugrein. Það sem áður var talin kynferðisleg misnotkun er nú álitið réttur hverrar 

konu til að ráða yfir líkama sínum auk þess að vera leið þeirra til að öðlast frelsi í kynlífi ( 

Ekberg, 2004: 1188). 

Vandamálið við að setja vændi og mansal ekki undir sama hatt er það að í mörgum 

löndum þurfa ákveðin atriði að vera til staðar til þess að fórnarlamb sé viðurkennt sem 

fórnarlamb mansals. Þessi atriði fylgja ekki Palermó-bókuninni. Fórnarlambið þarf að 

sýna fram á það að það hafi verið þvingað í aðstæðurnar og þannig hafi verið brotið 

gegn vilja þess, það sett í skuldaánauð, því hótað eða að það hafi verið beytt ofbeldi sem 

gerði það að verkum að það þorði ekki að flýja. Í stuttu máli sagt þarf fórnarlambið að 

sanna að það hafi verið þvingað í vændi. Þetta þýðir að þær konur sem fara viljugar í 

vændi en lenda svo í aðstæðum þar sem brotið er gegn vilja þeirra,  þær settar í 
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skuldaánauð, þeim hótað og þær beyttar ofbeldi, fá ekki auðveldlega viðurkenningu sem 

fórnarlömb mansals í mörgum löndum. Þrátt fyrir að Palermó-bókunin hafi ákvæði um 

að þvingaður flutningur þurfi ekki að vera til staðar hefur hann ekki skýra 

viðmiðunarlínu sem hægt er að fara eftir til að koma auga á fórnarlömb mansals ef þau 

fóru af fúsum og frjálsum vilja í vændið sjálft (Davidson, 2006: 15). 

Mannfræðingurinn Jo Doezema skrifar í grein sinni  „Loose Women or Lost Women“ 

(2000) að meiri hluti þeirra kvenna sem enda í mansali viti að þær séu að fara að vinna í 

kynlífsiðnaðinum en að þær geri sér ekki endilega grein fyrir þeim aðstæðum sem þær 

munu vinna við. Í greininni segir hún einnig að öll ákvæði sem snúa að mansali séu 

byggð á þeirri staðreynd að fórnarlambið sé „saklaus“ stúlka sem hefur verið blekkt í 

mansal af illum mönnum. Einnig kemur fram að öll átök til að berjast gegn mansali 

snúist um að vernda „saklausu“ stúlkurnar og refsa „slæmu“ stúlkunum, þ.e. 

vændiskonunum. Doezema segir í greininni að hægt sé að bera mansal í samtímanum 

saman við verslun hvítra þræla í byrjun 19. aldar sem minnst var á í byrjun þessa kafla. 

Hún heldur því fram að „mýtan“ um hvítu þrælana sé sú að lögin sem sett voru gegn 

verslun hvítu þrælanna hefðu verið sett undir því yfirskini að vernda konurnar, en voru 

raunverulega til þess gerð að stjórna kynferðislegri hegðun kvenna á þessum tíma 

(Doezema, 2000:24). 

Doezema telur að hugtakið hvítir þrælar hafi komið í kjölfar þess að farið var að líta á 

vændiskonur sem stórt samfélagslegt vandamál sem útbreiddi sjúkdóma. Háværar og 

öfgafullar raddir heyrðust um það að útrýma þyrfti þessum vændiskonum. Femínistar á 

borð við Josephine Butler stigu fram og gerðu vændiskonurnar að „saklausum“ 

fórnarlömbum sem voru neydd í vændi og upp frá því breiddist sagan af hvítu þrælunum 

út (Doezema, 2000: 28). Doezema segir að mansal hafi tekið við af hvítu þrælunum 

nema að nú séu fórnarlömbin ekki úr hvíta heiminum heldur eru þau úr þriðja heiminum 

og hafa allar gerðir húðlitar. Hún segir frá tveimur stuttum sögum í greininni þar sem 

aðstæðum er lýst. Þessar aðstæður vísa til þess þegar stúlkur uppgötva að þær hafa 

verið blekktar í mansal. Sögurnar lýsa því hvernig þær hafi engan vegin búist við þessum 

aðstæðum og þær hafi verið beittar grófu ofbeldi og nauðgunum. Hún bendir á að allt 

sem hún hafði áður nefnt í sambandi við hvernig litið sé á fórnarlömb mansals komi 

fram í sögunum. Þær eru saklausar, voru blekktar og eru svo beittar ofbeldi í aðstæðum 
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sem þær bjuggust ekki við. Doezema veltir fram þeirri spurningu hvort „mýtan“ um 

hvítu þrælana hafi bælandi áhrif á konur. Þá á hún sérstaklega við vændiskonur. Hvaða 

vísbendingar gefa þessar sögur okkur í baráttunni gegn mansali? Hún tekur þó fram að 

hún vilji ekki meina að það sem kemur fram í sögunum tveimur sé ósatt.  

Doezema bendir á að hugsanlega geti verið að þær herferðir sem farið hefur verið í 

gegn mansali snúist um örfá dæmi um „saklausar“ stúlkur sem gabbaðar voru í mansal á 

meðan raunveruleikinn er sá að meirihluti þessara stúlkna í mansali geta ekki talist 

„saklausar“ í þessu samhengi (Doezema,2000: 31-32). Hún bendir á skýrslu sem 

samtökin GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women) hafa gefið frá sér. Skýrslan 

byggir á upplýsingum frá ýmsum samtökum sem vinna með fórnarlömbum mansals. Í 

henni segir að flest fórnarlömb mansals hafi vitað að þau væru að fara að starfa í 

kynlífsiðnaðinum en að þær hafi ekki vitað um þær aðstæður sem þær þyrftu að vinna 

við. Til dæmis fengju fórnarlömbin mun minna borgað en samið hefði verið um og að 

skuldin sem þau þyrftu að borga til baka hafi verið hærri en þær héldu að hún yrði 

(Doezema, 2000: 32). Doezema segir að lögð sé mikil áhersla á að fórnarlömb mansals 

séu alltaf að verða yngri og yngri. Það sé vegna þess að aukin áhersla sé lögð á „sakleysi“ 

fórnarlambanna en í rauninni sé mjög óskýrt hversu gömul fórnarlömb mansals eru. Hún 

vísar í skýrslu frá UNICEF sem segir að meirihluti fórnarlamba mansals frá Búrma til 

Taílands sé á aldrinum 12 til 25 ára, en bendir á að ekki fylgi sögunni hversu stórt hlutfall 

þeirra sé undir 18 ára aldri og teljist til barna (Doezema, 2000: 34). 

Doezema ræðir einnig kynþáttahatur í tengslum við mansal. Hún vill meina að 

almennt sé litið á að hinn vestræni maður eða kynlífstúristinn beri örlitla ábyrgð á 

umfangi mansals en að mestu leyti sé það útlendingum að kenna að mansal sé eins 

umfangsmikið og það er í dag. Hún bendir á að í flestum tilfellum sé rætt um þá sem 

standa að mansali sem erlendar glæpaklíkur, þannig sé umfjöllunin í fjölmiðlum sem og 

annars staðar ( Doezema, 2000: 38). Í greininni bendir Doezema á að auknir flutningar 

kvenna milli landa stafi af efnahagslegum ástæðum. Konurnar séu í leit að betri 

lífskjörum og það að vinna í kynlífsiðnaðinum sé aðeins ein leið til að öðlast 

lífsviðurværi, þeirra leið til að öðlast sjálfstæði. Oft er heldur ekki margt annað í boði 

fyrir þær til þess að svo geti orðið (Doezema, 2000: 41). 
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Samkvæmt J.O. Davidson er nauðsynlegt að skilgreina þrældóm svo hægt sé að 

skilgreina mansal. Í Slavery Convention of the League of Nations (1926) er þrældómi lýst 

sem svo að aðstæður hafi verið skapaðar á þann hátt að manneskjan hafi ekki vald til að 

stjórna þeim sjálf. Þessi skilgreining á nokkurn veginn heima í okkar samtíma. Þó má 

einnig  tala um að fólk sem býr við mjög bágar aðstæður, þar sem mikil vinna dugir vart 

til að framfleyta fjölskyldunni, sem fólk í þrældómi vegna aðstæðna sinna. En hver er 

munurinn á milli raunverulegs þrælahalds og fólks í ,,þrælahaldi“  bágra aðstæðna 

skilgreindur? Nútímaþræll er algjörlega undir stjórn annarrar manneskju sem nýtir hann 

á ómannúðlegan hátt til að ná fram sem mestum efnahagslegum hagnaði. Þetta er 

skuggaleg afleiðing hnattvæðingar. Mörkin á milli nauðungarvinnu og mjög slæmra 

vinnuaðstæðna geta verið mjög óljós (Davidson, 2006:7). 

Davidson gagnrýnir Palermó-bókunina og bendir á að samningar á borð við hana leggi 

ranga áherslu á fólksflutningaferlið. Allar þær gerðir af mansali sem fjallað er um í 

Palermó-bókuninni geta farið í gegnum flutningsferli áður en misnotkun hefst og fara 

fórnarlömbin bæði löglegar og ólöglegar leiðir yfir landamæri. Lögð er áhersla á það að 

uppræta ólöglegan flutning og því ekki einblínt á þau fórnarlömb sem flytjast á milli 

landa löglega eða fara ekki yfir landamæri (Davidson, 2006: 10). 

Í grein sinni kemur J.O. Davidson fram með dæmi um vændishús og lýsir aðstæðum 

þar. Lýsingin er af vændishúsi sem er stjórnað af konunni Pat sem er sjálf fyrrverandi 

vændiskona. Hún kemur á engan hátt nálægt því að flytja inn konur í kynlífsiðnaðinn 

heldur leigir hún út herbergi í vændishúsi í 12 klukkustundir í senn. Konurnar sem leigja 

hjá henni herbergi leituðu upphaflega til hennar til að fá þau leigð en ekki öfugt. 

Konurnar eru allar af erlendu bergi brotnar fyrir utan eina þeirra. Þær greiða 350 pund 

af gróða vaktarinnar fyrir herbergið en afgangurinn kemur í þeirra hlut. Þó er hugsanlegt 

að þeirra hlutur notist í að borga þær úr skuldaánauð. Pat setur allar reglur í 

vændishúsinu og þar með talin verðin. Lægsta verðið er 20 pund fyrir 10 mínútur og allt 

upp í 220 pund fyrir klukkutíma. Ef konurnar þéna ekki nóg fyrir leigunni þá safnast upp 

skuld sem þær verða síðan að greiða Pat. Af þessu leiðir að mikilvægt er fyrir þær að 

þéna nógu mikið til að eiga fyrir leigunni og geti einnig fengið eitthvað í sinn eigin vasa. 

Ef allir kúnnarnir myndu kaupa þjónustu fyrir 20 pund þá þyrftu konurnar að þjónusta 

18 kúnna bara til þess að borga leiguna. Tekið var fram að margir kúnnanna vilja kaupa 
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þjónustu fyrir hærri fjárhæðir og oftast nær fara konurnar heim með eitthvað í 

vasanum. Þessi lýsing átti að varpa ljósi á það hversu óljós mörkin geta verið á milli 

raunverulegs þrælahalds eða mansals og verulega bágra vinnuaðstæðna í löndum þar 

sem vændi er lögleg starfsemi. Í raun væri erfitt að segja til um það hvort einhverjar 

kvennanna sem störfuðu í þessu tiltekna vændishúsi væru fórnarlömb mansals eða ekki 

(Davidson, 2006: 12). 

Sú stofnun sem vinnur hvað ötullegast fyrir mannréttindum er 

Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) sem starfar innan Sameinuðu þjóðanna. Eitt af hennar 

helstu baráttumálum er afnám barnavinnu eða mansal barna. Barnavinna getur 

samkvæmt þessari stofnun verið margvísleg en til hennar telst hvers konar þrælkun eða 

framkvæmd í líkingu við þrælkun. T.d. sala eða verslun með börn, skuldaánauð, önnur 

ánauð, nauðungar- eða skylduvinna þar með talin þátttaka barna í vopnuðum átökum. 

Einnig telst öll notkun, öflun og framboð barna til vændis og til framleiðslu á klámi til 

barnavinnu, sem og öll notkun, öflun og framboð barna til ólöglegra athafna eins og 

framleiðslu og verslunar ávana- og fíkniefna. Að lokum tilheyra barnavinnu einnig öll 

þau störf sem eru líkleg til að skaða heilsu, öryggi eða siðferði barna (Jónína Einarsdóttir, 

Boiro, Hamado, Gunnlaugur Geirsson og Geir Gunnlaugsson, 2010:157). 

Skilgreiningar á mansali barna eru líkar en með ólíkum áherslum og farið verður 

ítarlegra í þær í þriðja kafla í tengingu við baráttu gegn mansali. Allar leitast þær þó við 

að ná yfir mansal barna á þann hátt að sem auðveldast sé að nýta þær til að berjast 

gegn mansali. 

Til þess að skilja innsta eðli mansals verður að skilgreina sambandið á milli flutnings 

fórnarlamba og misnotkun þeirra. Alþjóðlegt bandalag gegn mansali kvenna (Global 

Alliance Against Traffic in Women eða GAATW) er bandalag sem vinnur að útrýmingu á 

mansali kvenna. Bandalag þetta hefur komið fram með skilgreiningu á mansali en í því 

er áhersla lögð á sambandið milli flutnings fórnarlamba og misbeitingu þeirra. 

Skilgreiningin er svo hljóðandi: „Allar þær aðgerðir sem viðhalda nýliðun og/eða 

flutningi á manneskju innan landamæra sem og á milli landamæra til þess að nýta hana í 

einhvers konar vinnu eða þjónustu og nota til þess ofbeldi eða hótanir eða misnotkun á 

valdi eða valdastöðu, skuldaánauð, blekkingu eða annars konar þvingun telst til 

mansals“ (Rijken, 2003: 59). 



 

19 

 

Í skilgreiningu GAATW á mansali vísa orðin flutningur fórnarlamba til þess tímabils er 

verið er að flytja fórnarlambið og blekkja það í mansal. Misnotkun fórnarlambsins er 

annað tímabil í mansalinu. GAATW leggur áherslu á það að þessi tvö tímabil sé að mestu 

leyti ótengd vegna þess að þau geta átt sér stað óháð hvoru öðru. Það er hægt að 

misnota manneskju í mansali án þess að flytja viðkomandi á milli staða. En það er 

nauðsynlegt að vísa til vinnu eða þjónustu þegar flutningur fórnalamba er skilgreindur. 

Annars er hætta á að flutningnum verði ruglað saman við aðra glæpi eins og manrán og 

smygl (Rijken, 2003: 60-65). 

Allar skilgreiningarnar hér að ofan ásamt oræðu hugtaksins mansal varpa ljósi á það 

hversu erfitt það er að skilgreina mansal á þann hátt að öllum fórnarlömbum mansals 

séu gerð skil og að á sama tíma sé ekki verið að brjóta á mannréttindum annarra. Einnig 

er erfitt að skilgreina þetta hugtak á alþjóðavísu þegar þjóðir eru ósammála um hvernig 

skilgreina eigi eitt af megin inntökum mansals, þ.e.a.s. vændi.  
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Kafli 3:  

3.1 Barátta gegn mansali 

Til að hægt sé að berjast að einhverju ráði gegn mansali þarf samvinnu margra landa. 

Það eru löndin sem fórnarlömbin koma upprunalega frá, þau lönd sem þau ferðast til í 

ánauð sinni og þau lönd sem eru endastöðvar fórnarlambanna (Guinn, 2008: 138). Öll 

löndin verða að vinna saman að því að skilgreina mansal, þannig að skilgreiningin nái yfir 

alla þá glæpi sem eiga sér stað í ferli mansalsins. En eins og kaflinn hér að ofan gefur 

glögga mynd af getur það reynst erfitt. Unnið er gegn mansali víðsvegar um heiminn og 

á ólíkan hátt.  

Bandarísku samtökin TVPA (Trafficking Victim Protection Act) nota aðferðina ,,The 

Three „P“ Approach“ Prevention, Prosecution and Protection, eða hindrun, lögsókn og 

verndun. Samtökin hafa leitað leiða til að hindra mansal með fræðslu til bæði kvenna og 

barna. Á sumum flugvöllum, þar sem vitað er að mikið af fórnarlömbum mansals fara 

um, er t.d. fræðsla og í leigubílum hefur upplýsingaskiltum þar sem fórnarlömbum er 

bent á leiðir til að leita sér hjálpar verið komið fyrir. Vandamálið við þessar leiðir til að 

hindra mansal er að þær beinast að konum og börnum sem eru nú þegar orðin 

fórnarlömb mansals og undir hæl gerandans (Guinn, 2008: 141). Það er þarfara að fræða 

allan almenning um mansal og koma upp um þær villandi upplýsingar sem dólgar og þeir 

sem standa að mansali nota til að lokka konur og börn í mansal, fræða fólk um veruleika 

þeirra sem eru fórnarlömb mansals og það þarf að vinna í því að bæta stöðu þeirra 

fátækustu svo að þeirra eina leið til að lifa af sé ekki að yfirgefa heimaland sitt og 

fjölskyldu til þess að skapa betri lífskjör fyrir sig og sína ( Hodge og Lietz, 2007: 170). 

Í grein Hodge og Lietz (2007) er bent á að í stórum borgum þar sem vitað er að 

mansal er algengt væri hægt að stofna samstarfshóp sem samanstæði af 

félagsfræðingum, mannfræðingum, löggæslufólki, innflytjendalögfræðingum, 

meðlimum úr prestastétt og fleira áhrifafólki sem nyti virðingar meðal innflytjenda og 

þjóðernis minnihlutahópa. Þessi samstarfshópur gæti unnið að því að fræða almenning 
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og lögreglu um mansal þannig að fleiri gætu komið auga á það (Hodge og Lietz, 2007: 

171). 

Líklegast er besta leiðin til þess að uppræta mansal sú að ráðast á rótina á því, þ.e. 

lögsækja þá sem standa að mansali og kaupendur þjónustu fórnarlamba. Fram kemur í 

greininni Defining the Problem of Trafficking: The Interplay of US Law, Donor, and NGO 

Engagement and the Local Context in Latin America eftir David E. Guinn (2008) að það 

þurfi að uppræta og ráðast gegn eftirspurninni eftir mansali. Eftirspurnin eftir mansali er 

í beinu sambandi við eftirspurn eftir vændi. Þess vegna þarf að fræða kaupendur vændis 

um það ofbeldi sem getur fylgt því og tenginguna á milli vændis og mansals. Einnig er 

mikilvægt að fræða konur og börn um allar birtingarmyndir mansals og vinna að því að 

bæta stöðu kvenna og barna í þeim ríkjum sem fórnarlömbin koma aðallega frá. Betri 

efnahagur leiðir til minni örvæntingar (Guinn, 2008: 142). Verndun fórnarlamba er 

mikilvægt skref í baráttunni gegn mansali og er hún tvíþætt. Fyrir það fyrsta þarf að 

athuga hvernig hugað skuli að fórnarlömbunum þegar þau losna úr ánauð og í öðru lagi 

hvernig eigi að fara að því að senda fórnalömbin aftur til síns heimalands eða hvort eigi 

að gera það yfirleitt. 

Þegar hugað er að fórnarlömbunum hefur reynst best að þjálfa ríkiserindreka til að 

taka við þeim. Þeir tala sama tungumál og hafa sama menningarlega bakgrunn og 

fórnarlömbin. Fórnarlömbin hafa síður viljað leita til yfirvalda eftir að þau losna úr 

ánauðinni og hafa heldur leitað ásjár sendiráða heimalanda sinna (Guinn, 2008: 142). 

Miðað við þær háu tölur fórnalamba sem reglulega er fjallað um í fjölmiðlum er 

sláandi hversu fá fórnarlömb sem skilgreind hafa verið sem fórnarlömb mansals hafa 

fengið aðstoð (Davidson, 2006: 5). Því miður er það oft svo að ef upp kemst um mansal 

er litið á konurnar sem vændiskonur eða ólöglega innflytjendur og þær eru fangelsaðar 

eða sendar aftur til síns heimalands þar sem þeirra bíða niðurlæging og slæm lífskjör. 

Þær fá ekki þá viðurkenningu að vera fórnarlömb mansals eins og bent var á hér að ofan 

og fá þar af leiðandi ekki þá aðstoð sem þær þurfa til að komast af. Þegar þessar konur 

sleppa úr ánauð getur verið að þær eigi við alvarleg heilsufarsleg vandamál að stríða 

sem gætu dregið þær til dauða ef þær fá ekki hjálp. Þær geta hafa fengið hættulega 

smitsjúkdóma, kynsjúkdóma, lífshættuleg meiðsl eftir ofbeldi, þær gætu verið háðar 
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alkóhóli og eiturlyfjum. Þess vegna er nauðsynlegt að aðstoða þessar konur þegar þær 

sleppa úr ánauðinni (Hughes, 2000:7-8). 

Sú tæknivæðing sem fylgt hefur hnattvæðingu síðustu ára hefur hjálpað 

glæpamönnunum sem standa að mansali við að minnka líkurnar á því að upp um þá 

komist við að laða til sín fórnarlömb. Þeir nota Internetið í miklum mæli til þess að 

gabba fórnarlömb í mansal. Netið getur einnig verið notað til þess að þvo peninga sem 

ávinnast með ólöglegu vændi (Hughes, 2000: 3). Internetið er líka staður til þess að 

auglýsa vændi og kaupa vændi. Það finnast vefsíður, sem eiga uppruna sinn víðsvegar 

um heiminn, þar sem hægt er að kaupa vændiskonu og koma með óskir um hvað verði 

gert við hana á meðan kaupandinn fylgist með því í vefmyndavél. Þetta gerist allt á 

rauntíma hvort á sínum staðnum í heiminum. Oft eru þessar síður mjög ofbeldisfullar og 

ógeðfelldar og eru fórnarlömb mansals, bæði börn og konur, oft notuð í tengslum við 

slíkar vefsíður. Það er nauðsynlegt að sporna við klámvæðingu Internetsins og herða lög 

um netklám því hingað til hefur reynst erfitt að sækja til saka þá einstaklinga sem standa 

að klámvefsíðum sem þessum (Hodge og Lietz, 2007: 169). 

 

3.2 Barist gegn mansali í Taílandi 

Eftirspurnin eftir vændi hefur aukist með iðnvæðingunni. Í löndum eins og Taílandi hefur 

á undaförnum áratugum komið fram ný stétt manna sem áður störfuðu á 

hrísgrjónaökrunum en hafa flust til vinnu í verksmiðjurnar og þéna meira en stétt 

þessara manna gerði áður. Þessir menn hafa því nú efni á að fara á vændishús, sem var 

eitthvað sem einungis menn í yfirstétt Taílands gátu áður fyrr. Í kjölfarið hefur eftirspurn 

eftir vændi snarhækkað (Bales, 2002: 212). Lengi vel var það hefð hjá þeim sem þénuðu 

yfir meðallagi í Taílandi að eiga sér frillu eða giftast fleiri en einni konu og vændiskaup 

þóttu algjörlega eðlileg hegðun og var samþykkt alls staðar í samfélaginu, jafn af 

eiginkonum og öðrum mönnum. Samkvæmt rannsóknum hafa 80 til 87 prósent allra 

taílenskra karlmanna hafa keypt sér þjónustu vændikvenna og fyrsta kynlífsreynsla 

margra karlmanna er með vændiskonu. Þetta telst til eðlilegrar félagslegrar hegðunar og 

tíðkast það að menn hópi sig saman til drykkju og endi svo kvöldið á vændishúsi og 

kaupi sér vændiskonu. Níutíu og fimm prósent þeirra taílensku karlmanna sem kaupa 
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sér vændi gera það í góðra vina hópi. Kynlífsviðskipti þykja réttmæt leið hjá taíleskum 

karlmönnum til að svala kynlífsþörfum sínum. Það er ekki bara eðlilegt heldur er það 

merki um stöðu og fjárhagslegt vald (Bales, 2002: 215 – 216). Þegar viðhorf til vændis er 

eins og það er í Taílandi þá getur reynst mjög erfitt að uppræta mansal. Á meðan 

eftirspurnin er til staðar er markaður fyrir mansal. Það þyrfti að fara í stórvægilegar 

aðgerðir til að breyta viðhorfum flestra karlmanna í Taílandi til að uppræta mansal og 

herða lög um vændi til að hægt væri að lögsækja þá fyrir kaup á vændi. Þetta viðhorf til 

vændis í Taílandi er farið að þekkjast víða um heim. Ferðaiðnaðurinn í Taílandi hefur 

verið í blóma og hefur ferðamönnum fjölgað úr tveimur milljónum í sjö milljónir á 15 

árum. Tveir þriðju af öllum þessum túristum voru karlmenn sem ferðuðust einir sins liðs. 

Talið er að mjög stór hluti þeirra hafi ferðast til Taílands til að eiga í kynlífsviðskiptum 

(Bales, 2002:219). 

 

3.3 Barist gegn mansali í Svíþjóð 

Þann 1. janúar árið 1999 voru samþykkt lög í Svíþjóð sem eru til þess gerð að stöðva 

mansal í landinu. Lögin banna öll kaup á kynlífsþjónustu. Í tillögu sænska ríkisins að 

lögunum segir: 

„Með því að banna öll kaup á kynlífsþjónustu, er hægt að ná betri árangri í að vinna 

gegn vændi og þeim slæmu áhrifum sem því fylgir….Ríkisstjórnin lýtur svo á að ekki eigi 

að refsa þeim sem veitir þjónustuna. Í flestum tilfellum er sá aðili sem veitir 

kynlífsþjónustu í mjög veikri stöðu þar sem viðkomandi er misnotaður af fólki sem er 

einungis að leitast eftir að svala kynferðislegum þörfum sínum“ (Ekberg, 2004:1188). 

Stefna Svíþjóðar hefur verið að skapa nútímalegt og lýðræðislegt samfélag þar sem 

eðlilegt þykir að jafnrétti ríki á milli kynja og að bæði karlar, konur og börn séu virkir 

þátttakendur í samfélaginu. Hornsteinninn að siðareglum Svía gegn vændi og mansali er 

að ráðast að rót vandamálsins, þ.e. að útrýma eftirspurninni eftir vændi. Án 

eftirspurninnar mun markaður fyrir mansal og vændi ekki lengur þrífast.  

Í Svíþjóð eru konur og börn sem selja kynlífsþjónustu álitin fórnarlömb og þeim er 

veitt aðstoð til að flýja vændið. Þar er litið á vændi og mansal sem sama hlutinn því 

lögleiðing vændis myndi leiða til þess að kynferðisleg misnotkun og ójafnræði yrði talin 
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eðlileg og hún myndi styrkja enn frekar það vald sem karlmenn hafa yfir vændikonum 

(Ekberg, 2004:1188–1190). Þessi lög virðast hafa áhrif á stöðvun mansals í Svíþjóð. 

Þegar lögin voru sett árið 1999 var talið að um 125.000 manns hafi keypt 

kynlífsþjónustu, einu sinni eða oftar,  af um það bil 2500 vændiskonum. Af þessum 2500 

vændiskonum voru um 650 þeirra í götuvændi. Árið 2004 hafði götuvændiskonum 

fækkað um 30 – 50%. Árið 2002 var talið að vændiskonum almennt í landinu hefði 

fækkað úr 2500 í 1500 (Ekberg, 2004:1193). 

En hvernig menn eru það sem kaupa vændi? Í Svíþjóð hafa um 13% karlmanna sem 

eru yfir 18 ára aldri keypt sér vændi. Þessir menn finnast í öllum þjóðfélagsstigum 

samfélagsins og það er algengt að þeir eigi eiginkonur eða sambýliskonur og jafnvel 

börn. Það sem einkennir þá menn sem oftast kaupa vændi er að þeir hafa átt marga 

samræðisfélaga. Þessi lög ná yfir ríkisborgara Svíþjóðar jafnvel þó þeir séu ekki í Svíþjóð 

þegar þeir brjóta lögin, þ.e.a.s. ef ríkið sem þeir brjóta lögin í hafa svipaða lagasetningu 

og Svíþjóð (Ekberg, 2004:1184). 

Í kynlífsiðnanunum er vel þekkt að þar sem herstöð er staðsett sé einnig vændishús í 

nágrenninu. Eftirspurnin eftir vændiskonum eykst gríðarlega þegar herstöðvar skjóta 

upp kollinum. Mörg lönd líta framhjá þessu en það gerir Svíþjóð ekki. Sem dæmi má 

nefna að árið 2002 voru þrír sænskir liðsforingjar handteknir í Kosovo fyrir að hafa keypt 

vændi í Makedóníu. Mennirnir þrír heimsóttu vændihús, misnotuðu konur kynferðislega 

og stimpluðu þær á innanverð lærin með opinberum stimplum sem þeir höfðu 

meðferðis og tóku síðan myndir af þeim til að eiga sem minjagripi. Þessir menn hafa 

verið sóttir til saka og leystir frá störfum í hernum (Ekberg, 2004:1194 -1198).  

Svíar stigu annað skref í baráttunni gegn mansali í maí árið 2002, en þá fór af stað 

herferð gegn mansali sem fólst í birtingu á þremur veggspjöldum. Veggspjöldin voru 

hengd upp á 2215 stöðum á almannafæri víðs vegar um landið. Á þeim voru bæði 

myndir og skilaboð til almennings. Á einu veggspjaldanna voru t.d. myndir af 11 ólíkum 

mönnum sem horfðu beint framan í myndavélina. Skilaboðin voru þau að einn af 

hverjum átta körlum í Svíþjóð hefði keypt sér kynlíf. Kannanir sýndu að meira en ein 

milljón manna tók eftir herferðinni. Meirihlutinn kvaðst hafa brugðist jákvætt við 

herferðinni en að vísu voru konur í meirihluta þeirra sem tóku eftir henni (Ekberg, 2004: 

1203). 
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3.4 Barist gegn barnamansali 

Samkvæmt skýrslunni Trafficking in Persons Report 2010 er fjöldi barna í Gíneu-Bissá 

send til nágrannalanda í nauðungavinnu, vændi og betl. „Ýmsar hefðir eru við lýði í 

Gíneu-Bissá sem hugsanlega mætti flokka sem mansal barna“ (Jónína, Einarsdóttir. 

2010: 159). Til dæmis er algengt að setja börn í fóstur. Barnaláni er mikið fagnað í 

Gíneu-Bissá og ef fjölskyldur hafa verið svo óheppnar að eignast engin börn, þykir 

sjálfsagt að fá lánað barn í fóstur frá ættingjum (Jónína Einarsdóttir. 2010:159). Í Gíneu-

Bissá þykir eðlilegt að 12-14 ára gömul börn leiti sér að vinnu eða tækifærum til að 

mennta sig erlendis. Börnin fara þá oft í þéttbýli eða borgir þar sem straumur 

ferðamanna getur skapað atvinnutækifæri en einnig vændi.  

Múslímsk börn, þó aðallega drengir, ferðast oft til nágrannalanda til að ganga í 

Kóranskóla. Þau börn sem stunda nám við Kóranskóla fjarri heimabyggð búa hjá 

kennurum sínum og þegar svo er búið í haginn vinna börnin á ökrum kennara sinna og í 

einstaka tilfellum stunda þau betl til að borga fyrir menntun sína.  

Flest þau börn sem yfirgefa heimili sín til að fara í Kóranskóla fara til Senegal, en 

landið er þekkt fyrir Kóranskóla sína og nýtur virðingar á því sviði. Þessi tilteknu börn eru 

gjarnan flokkuð sem fórnarlömb mansals. Almenningur í Gíneu-Bissá er ekki sammála 

því að flokka beri þetta menntunartækifæri barnanna til mansals. Almenningur er þeirra 

skoðunar að þetta sé oft eina tækifærið sem þessi börn fá til að mennta sig og að þau 

börn sem fara í Kóranskóla sýni jákvæða viðleitni til að bjarga sér sjálf og kynnast 

heiminum. Feðrum og mæðrum þeirra barna sem gegnu í Kóranskóla í Senegal misbauð 

allt tal um mansal því þá var verið að bera menntun barna þeirra saman við 

eiturlyfjasmygl,  því sama orðið, tráfico, er notað yfir hvort tveggja. Frjáls félagasamtök 

hafa staðið í því að senda þessi börn heim en því fylgir mikil skömm fyrir fjölskylduna. 

Foreldrarnir eru oft fengnir til þess að skrifa undir samning sem segir að það muni varða 

við lög ef þau senda barnið sitt aftur til Senegals en oft snúa börnin aftur þangað og í 

þeim tilfellum gerast börnin oft götubörn í Senegal. Staða þeirra því enn verri en áður.  

Skoðanir almennings í Gíneu-Bissá á þessum frjálsu félagssamtökum eru þær að hann 

telur að tilgangurinn með þessum aðgerðum sé að snúa múslimskum börnum til kristni, 
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enda eru flest samtökin kristin. Bent hefur verið á að nær væri að eyða þeim fjármunum 

notaðir eru til að flytja börnin heim til að bæta og styrkja skóla í heimbyggð barnanna 

svo þau þurfi ekki að yfirgefa heimili sín til að öðlast menntun.  

Ljóst er að það er umdeilt hvort flokka beri þessi börn til fórnarlamba mansals. Ef 

staða þeirra verður betri en annars hefði orðið við það að fara til Senegals í Kóranskóla 

og vinna á ökrum og betla samhliða náminu má telja líklegt að raunveruleg fórnarlömb 

barnamansals geti týnst í fjöldanum. Augljóslega þarf að skilgreina barnamansal betur 

þannig að það þjóni þeim tilgangi að hjálpa raunverulegum fórnarlömbum en að ekki sé 

lögð áhersla á það að bjarga börnum sem fylgja menningarlegum hefðum heimalands 

síns, sem geta bætt stöðu þeirra í samfélaginu (Jónína Einarsdóttir, 2010: 160 – 166). 

Samkvæmt UNICEF þykir það góð aðkoma að báttáttu gegn barnamansali að fylgja 

þeim réttindum barna sem stofnunin hefur skilgreint. Sú skilgreining snýst um það að öll 

börn eigi rétt á vernduðu umhverfi hvort sem barnið er í mansali, sé misnotað, vanhirt, 

munaðarlaust eða hvort sem það er innlent eða útlent í því samfélagi sem það er statt. 

Ef tengslanet á öllum sviðum eru fullnægjandi ætti að vera hægt að koma auga á börn 

sem eru utanveltu í samfélaginu eða í hættu, sama hvert þjóðerni þeirra er (UNICEF, 

UNOHCHR, OSCE/ODIHR. 2004:42). 

Unnið er gegn mansali á ólíkan hátt víðsvegar um heiminn og stafar það eins og fram 

kemur í öðrum kafla af ólíkri umræðu um vændi og mansal í ólíkum heimshlutum. Þær 

skilgreiningar sem settar hafa verið fram um hugtakið mansal geta því haft bæði góð og 

heftandi áhrif þegar unnið er gegn mansali.  
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Samantekt og lokaorð 

Með tilkomu hnattvæðingar hefur fórnarlömbum mansals fjölgað til muna og þessi 

tegund af glæpastarfsemi er vaxandi vandamál í heiminum í dag. Vitneskja um mansal er 

takmörkuð vegna þeirrar staðreyndar að mansal er að mestu leyti falið í skuggaheimum 

samfélaga. Þess vegna er erfitt að gera sér grein fyrir raunverulegu umfangi þessa 

vandamáls. Eins og fram hefur komið er árleg velta vegna mansals á bilinu fimm til sjö 

milljarðar dollara árlega samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum (Raymond, 

2002:492). Framboð fórnarlamba mansals hafa í áratugi verið frá löndum þriðja 

heimsins en með falli Sovétríkjanna hefur fórnarlömbum frá austur Evrópu fjölgað til 

muna (Hughes, 2000:1). Undanfarinn áratug hefur mikið verið gert til að berjast gegn 

mansali og mikið hefur áunnist en við eigum þó enn langt í land til að ná tilætluðum 

árangri.  

Umfjöllun fjölmiðla um mansal hefur ekki alltaf gefið skýra mynd af mansali. 

Birtingarmyndir mansals eru margvíslegar en í grunninn snýst mansal um það að 

ákveðinn aðili hafi fullkomlegt vald yfir öðrum einstaklingi og að þetta vald sé nýtt til 

þess að hagnast á einstaklingnum með því að misnota hann gróflega. Hugtakið mansal á 

því margt sameiginlegt með hugtakinu um þrældóm. Fórnarlömb mansals eru oft flutt 

yfir landamæri og því er samvinna þjóða mjög mikilvæg (Guinn, 2008: 129) Vinnuánauð, 

barnamansal og kynlífsánauð eru þær birtingarmyndir mansals sem skoðaðar voru í 

þessari ritsmíð. Tekin voru dæmi um aðstæður fórnarlamba í hverri birtingarmynd fyrir 

sig til að veita innsýn í þennan skuggaheim.  

Í öðrum kafla voru skilgreiningar á hugtakinu skoðaðar. Farið var lítillega yfir sögu 

skilgreininga á mansali. Lögð var áhersla á Palermó-bókunina sem skilgreiningu á 

alþjóðavísu og aðrar skilgreiningar skoðaðar í ljósi gagnrýni á Palermó-bókunina. 

Undirritun Palermó-bókuninnar árið 2000 á stóran hlut í því að hafa sameinað hluta af 

baráttunni gegn mansali. Undirritun hennar hefur einnig varpað ljósi á þær 

birtingarmyndir mansals sem ekki hafa fengið nægilega athygli. Gagnrýni á Palermó-

bókunina hefur reynst mikilvæg í baráttunni gegn mansali og orðið til þess að 

fræðimenn og ýmis samtök beita sér í því að lagfæra það sem betur hefði mátt fara í 
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bókuninni og koma fram með skilgreiningar sem miðast að því að vernda mannréttindi 

allra, hvort sem það eru fórnarlömb mansals eða ekki.  

Í þriðja og síðasta kafla ritsmíðarinnar fjallaði ég um baráttuna gegn mansali í ljósi 

þeirra skilgreininga og þeirrar orðræðu sem fjallað var um í öðrum kafla. Samvinna 

landa er mjög mikilvæg svo marktækur árangur náist í baráttunni gegn mansali. Baráttan 

fer fram á ólíkan hátt milli þjóða og stafar það af því að mansal og vændi er litið ólíkum 

augum og hlýta misjöfnum lögum landa á milli.  

Eftir að hafa skoðað Palermó-bókunina og aðrar skilgreiningar á mansali ásamt 

orðræðu um hana og einnig skoðað baráttuna gegn mansali í ljósi þessara skilgreininga 

og orðræðu hef ég komist að því að mér finnst gagnsemi Palermó-bókuninnar ekki vera 

sem skyldi. Að mörgu leyti hefur hún verið til góðs. Hún hefur sameinað baráttuna á 

margan hátt, varpað ljósi á þær birtingarmyndir mansals sem ekki hafa hlotið næga 

umfjöllun og gert það að verkum að margar þjóðir hafa aðlagað lög sín að bókuninni 

(Ekberg, 2004). Ég er þó sammála David E. Guinn að til að ná góðum árangri í útrýma 

mansali, þá sérstaklega kynlífsánauð, sé mikilvægt að slíta ekki umræðuna um mansal 

frá vændi og flokka mansal undir glæpastarfsemi. Ég er sammála Gunillu Ekberg um það 

að vændi snúist um vald en ekki kynlíf og sé því kynferðisleg misnotkun á konum.  Á 

meðan vændi þrífst verður alltaf til eftirspurn eftir fórnarlömbum mansals. 

Lagasetningin í Svíþjóð, sem banna öll kaup á kynlífsþjónustu og líta á konur í vændi sem 

fórnarlömb, virðist miða vel áfram í baráttunni gegn mansali, mun betur en hjá þeim 

ríkjum þar sem vændi er löglegt eða þolanlegt (Ekberg, 2004). Einnig virðist Palermó-

bókunin fara á mis við það að skilgreina barnamansal nægilega vel. Ég er sammála því 

sem kom fram í greininni Mansal barna: Skilgreining og aðgerðir eftir Jónínu Einarsdóttir 

og fleiri. (2010) að líklegt sé að raunveruleg fórnarlömb barnamansals tínist í fjölda 

þeirra sem falla inní skilgreininguna á barnamansali en eru í raun að fylgja 

menningarlegum hefðum síns lands og bæta kjör og aðstæður fyrir sig og fjölskyldur 

sínar.Þrátt fyrir að það sé margt gott og ganglegt í Palermó-bókuninni er alltaf þörf á því 

að önnur samtök og fræðimenn gagnrýni samningin og hugleiði orðræðu hugtaksins. 

Gagnrýni í þessu tilfelli er af hinu góða ef hún hjálpar ríkisstjórnum, yfirvöldum og 

samtökum i baráttunni gegn mansali. Mikilvægt er að gagnrýnin nái á borð hjá 

Sameinuðu Þjóðunum þannig að meiri gagnsemi verði í bókunum framtíðarinnar.  
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