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Útdráttur 

Mansal er gróft brot á mannréttindum þar sem verslun með karla, konur og börn á sér stað. 

Talið er að á hverjum tíma séu um 1,2 milljónir barna í heiminum fórnarlömb mansals. 

Birtingarmyndir mansals eru fjölmargar og eru ólíkar eftir aldri og kyni barns. Hér er sjónum 

beint að umfangi og eðli mansals barna á Norðurlöndum. Skoðað er hvað íslensk stjórnvöld 

hafa gert í baráttunni gegn mansali auk þeirra réttinda sem börn, sem hafa sætt mansali, 

hafa hér á landi. Ritgerðin er byggð á fyrirliggjandi rituðum heimildum; skýrslum, 

rannsóknum, lögum, lagafrumvörpum og kennslubókum.  

Niðurstöður sýna að mansal barna er staðreynd á Norðurlöndunum öllum utan 

Íslands. Börnin eru helst nýtt í vændi, smáglæpi og betl. Íslensk stjórnvöld hafa tekið þátt í 

baráttu alþjóðasamfélagsins gegn mansali en hafa þó ekki barist sérstaklega gegn mansali 

barna. Í aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda gegn mansali er kveðið á um réttindi 

fórnarlamba mansals þar sem einnig er komið inn á málefni barna sem hafa sætt mansali. 

Þrátt fyrir það eru ekki fyrir hendi sérstakar verklagsreglur um hvað skuli gera ef upp kemur 

mansalsmál hér á landi þar sem barn á í hlut heldur skal notast við aðgerðaáætlun vegna 

vegalausra barna sem koma hingað til lands. 

Lykilorð: Mansal, vændi, misnotkun, börn, Norðurlönd. 
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1 Inngangur 

Alþjóðlegar skuldbindingar á borð við Evrópska efnahagssvæðið og Schengen-svæðið hafa 

haft í för með sér opnun landamæra upp að vissu marki og í kjölfarið hefur alþjóðavæðing í 

viðskiptum aukist verulega. Rétt eins og almennir viðskiptamenn hafa glæpamenn fengið 

tækifæri til að breiða út starfsemi sína og hefur glæpastarfsemi því einnig verið alþjóðavædd 

(Utanríkisráðuneytið, 2009). Mansal er talin vera sú glæpastarfsemi sem er í hvað örustum 

vexti í heiminum í dag. Um er að ræða gróft brot á mannréttindum þar sem verslun með 

karla, konur og börn á sér stað (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Talið er að um 

2,4 milljónir manna séu fórnarlömb mansals hverju sinni og að hlutfall barna sé allt að 50% 

eða 1,2 milljónir. Árlegur ábati hleypur á milljörðum Bandaríkjadala (International Labour 

Office [ILO], 2005b).  

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að mansali barna í heiminum í dag með áherslu á 

Ísland og hin Norðurlöndin. Hugtakið mansal verður skilgreint og farið verður yfir muninn á 

mansali og smygli á fólki annars vegar og hins vegar mansali og nauðungarvinnu. Þá verða 

tengsl milli mansals og vændis skoðuð. Alþjóðlegir samningar og samþykktir eru liðir í 

baráttu alþjóðasamfélagsins gegn mansali og verða nokkrum þeirra gerð skil auk þess sem 

farið verður yfir norræna löggjöf vegna mansals. Aðgerðir ríkisstjórnar Íslands gegn mansali 

verða kynntar auk þeirra réttinda sem börn, sem hafa verið seld mansali, hafa hér á landi. Að 

lokum verður fjallað um hvernig félagsráðgjafar geta komið að málefnum barna sem sætt 

hafa mansali.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvert er umfang og eðli mansals barna á Norðurlöndum? 

2. Hvað hefur íslenska ríkisstjórnin gert til að berjast gegn mansali barna? 

3. Hver eru réttindi barna, sem sætt hafa mansali, hér á landi? 

Til að svara þessum spurningum var stuðst við skýrslur frá ráðuneytum og sjálfseignar-

stofnunum, alþjóðasamninga, erlendar rannsóknir, lög, frumvörp og kennslubækur úr BA-

námi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands.  
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2 Mansal 

Í þessum kafla er almennt fjallað um mansal. Farið er yfir skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna 

á mansali og annmarka mansalshugtaksins. Samanburður er gerður á mansali og smygli á 

fólki, auk samanburðar á mansali og þrælavinnu. Þá eru tengslin milli mansals og vændis 

skoðuð og að lokum litið til umfangs mansals í heiminum í dag með áherslu á börn sem sæta 

mansali.  

2.1 Skilgreining  

Mansal er verslun með karla, konur og börn. Hugtakið mansal (e. human trafficking) er notað 

yfir nútímaþrælasölu þó svo að hlekkir nútímaþræla séu ekki eins sýnilegir og forðum 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Í íslenskri orðabók er útskýring orðsins mansal 

stutt og skorinort en þar stendur einungis „þrælasala“ (Mörður Árnason, 2005, bls. 642). 

Skilgreining Sameinuðu þjóðanna á mansali er þríþætt og tekur til verknaðarins, 

aðferðanna og tilgangsins. Skilgreiningin felur í sér að útvega fólk, flytja það eða færa til, 

halda því eða taka við því í þeim tilgangi að notfæra sér það. Þetta er gert með hótunum, 

valdbeitingu, brottnámi, svikum, blekkingum, misnotkun á yfirburðastöðu eða þegar 

einstaklingur veitir eða þiggur greiðslu eða annan ávinning í þeim tilgangi að fá fram 

samþykki þess er hefur vald yfir annarri manneskju, í þeim tilgangi að misnota hana. Það að 

misnota fólk felur meðal annars í sér hagnýtingu á vændi eða annarri kynferðislegri 

misnotkun, nauðungarvinnu, þrælahald, ánauð og brottnám líffæra. Telst það einnig til 

mansals þó svo að einstaklingur veiti samþykki sitt ef beitt hefur verið einhverjum þeim 

aðferðum sem áður voru nefndar svo sem blekkingum og svikum. Að útvega barn, flytja það, 

hýsa eða taka við því til misnotkunar telst vera mansal óháð því hvort beitt hafi verið 

einhverjum þeim aðferðum sem taldar hafa verið upp. Telst barn vera hver sú manneskja 

sem ekki hefur náð 18 ára aldri (Sameinuðu þjóðirnar, 2000). 

Ákveðnir annmarkar hafa verið fundnir á skilgreiningu mansals. Til að mynda er um 

mansal að ræða þegar tilgangurinn er að misnota manneskju en þó hefur hugtakið að 

misnota manneskju ekki verið skilgreint til hlítar og því í höndum einstakra ríkja að meta það. 

Þá er það einnig á valdi einstakra ríkja að ákveða hvernig kynferðisleg misnotkun er 

skilgreind. Víða á Norðurlöndum er talið að um mansal geti verið að ræða þrátt fyrir að 

flutningur þess sem á að misnota fari ekki fram. Skilgreining mansals felur auk þess í sér að 
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mál eru flokkuð eftir því hvernig einstaklingur lenti í aðstæðum misnotkunar í stað þess að 

þau séu flokkuð eftir því hvers konar misnotkun á sér stað. Þannig eru börn, sem sætt hafa 

kynferðislegri misnotkun, sett í sama flokk og börn, sem hafa verið misnotuð við 

glæpsamlegt athæfi á borð við þjófnað, vegna þess að í báðum tilvikum er um þolendur 

mansals að ræða. Í stað þess að börnin séu sett í sama flokk og börn, sem einnig hafa sætt 

kynferðislegri misnotkun, er flokkunum haldið aðskildum. Slík flokkun er vissulega mikilvæg 

þegar kemur að því að sækja manseljendur til saka (United Nations Children‘s Fund [UNICEF], 

2011) en kemur hugsanlega í veg fyrir að fórnarlömb fái aðstoð í samræmi við þá misnotkun 

sem átti sér stað. 

2.2 Mansal eða smygl á fólki? 

Fólksflutningar geta verið reglulegir og óreglulegir en með reglulegum fólksflutningum er átt 

við flutninga fólks milli landa þegar hvorki er brotið gegn lögum landa né einstaklingum. Hins 

vegar fela óreglulegir fólksflutningar í sér brot gegn lögum og í einhverjum tilfellum brot 

gegn einstaklingum. Óreglulegir fólksflutningar skiptast í tvennt; annars vegar er um að ræða 

smygl á fólki milli landa og hins vegar mansal þar sem fólk er selt milli landa. Hafa ber í huga 

að mansal felur ekki alltaf í sér flutning milli landa. Erfitt getur verið að greina á milli smygls 

og mansals en þar skilur helst á milli hvort um er að ræða þvingun og misnotkun í skjóli bágra 

aðstæðna einstaklings. Þannig geta flutningur milli landa og dvöl fórnarlambs mansals í hinu 

nýja landi verið lögleg þótt brotið sé gegn réttindum þess. Sömuleiðis þarf ekki að vera að 

brotið sé gegn réttindum einstaklings sem hefur verið smyglað inn í land og dvelst þar 

ólöglega. Þó getur það átt sér stað að einstaklingur falli undir báða flokka. Slíkt getur átt sér 

stað þegar einstaklingi er smyglað yfir landamæri og brotið á honum á áfangastað þannig að 

það fellur undir skilgreiningu á mansali (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).  

Smygl á fólki felur í sér að flytja eða gera tilraun til að flytja einstakling ólöglega yfir 

alþjóðleg landamæri. Slíkt fer annað hvort fram leynilega eða með blekkingum á borð við 

skjalafals. Tilgangurinn er oft fjárhagslegur ávinningur fyrir smyglarann en einnig þekkist að 

fólki sé smyglað yfir landamæri til að sameina fjölskyldur. Almennt fer smygl fram með 

samþykki þess sem verið er að smygla (U.S. Department of State, 2006).  
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2.3 Mansal eða nauðungarvinna? 

Samkvæmt íslenskri orðabók er nauðungarvinna (e. forced labour) „starf sem einhver vinnur 

nauðugur“ (Mörður Árnason, 2005, bls 697). Í samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 

um afnám nauðungarvinnu frá 1930 er nauðungarvinna skilgreind sem hver sú vinna eða 

þjónusta sem krafist er af einstaklingi með hótunum um refsingu og er ekki veitt af fúsum og 

frjálsum vilja (ILO, 2005b). Samkvæmt Alþjóðavinnumálastofnuninni eru nú um 12,3 milljónir 

manna um heim allan hnepptar í nauðungarvinnu og eru ólöglegir innflytjendur sérstakur 

áhættuhópur. Fórnarlömb nauðungarvinnu er til að mynda að finna í störfum inni á 

heimilum, í byggingariðnaði og mannvirkjagerð, landbúnaði og hótel- og veitingahúsa-

geiranum. Nauðungarvinna einkennist meðal annars af slæmum vinnuaðstæðum og 

ólöglegum kjörum. Í því getur falist brot á öryggisreglugerðum og lögum um aðbúnað og 

hollustuhætti eða að einstaklingar séu látnir vinna óhóflega langan vinnudag á kjörum sem 

ekki samræmast ákvæðum kjarasamninga. Undir slæmar aðstæður getur einnig flokkast 

aðbúnaður fólks, til að mynda þegar margir starfsmenn búa saman við heilsuspillandi og 

ólöglegar aðstæður í leiguhúsnæði á vegum atvinnurekanda sem þeir þurfa jafnvel að greiða 

óhóflegt gjald fyrir (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Erfitt getur verið að greina á milli þeirra sem hnepptir eru í nauðungarvinnu og þeirra 

sem seldir eru mansali enda getur það skarast og fórnarlömb mansals verið látin vinna 

nauðungarvinnu. Frelsissvipting er meðal þeirra forsenda sem þurfa að vera til staðar svo 

mál teljist til mansals en það á sér sjaldnast stað þegar aðeins er um nauðungarvinnu að 

ræða. Þó getur flókið skuldasamband við atvinnurekanda, krafa um endurgreiðslu 

ferðakostnaðar eða óhófleg húsaleiga vegna húsnæðis á vegum atvinnurekanda gert það að 

verkum að um mansal sé að ræða samkvæmt alþjóðasamningum og lögum einstakra ríkja 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Dæmi eru um það að erlendir verkamenn hér á landi hafi fengið greidd laun undir 

lágmarkstöxtum og réttindi þeirra varðandi öryggi og hollustuhætti, hvíldartíma og 

vinnuskilyrði ekki verið virt (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

2.3.1 Barnaþrælkun 

Milljónir barna um heim allan sinna ýmiss konar vinnu til að aðstoða fjölskyldu sína án þess 

þó að sú vinna hafi slæm áhrif á barnið eða það sé misnotað á nokkurn hátt (UNICEF, e.d.). 

Árið 2000 áætlaði Alþjóðavinnumálastofnunin að 211 milljón börn frá þróunarlöndunum á 
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aldrinum fimm til 14 ára stunduðu vinnu af einhverju tagi. Af þeim voru 186 milljónir taldar 

sæta barnaþrælkun af einhverju tagi. Sama ár stundaði 141 milljón barna á aldrinum 15 til 17 

ára einhvers konar vinnu og voru 59 milljónir þeirra taldar sæta barnaþrælkun. Af öllum 

þessum börnum voru 8,4 milljónir taldar sæta barnaþrælkun af verstu gerð. Til 

barnaþrælkunar af verstu gerð telst nauðungarvinna eða þrældómur, vændi eða klám, 

hernaðarátök og önnur ólögleg starfsemi. Um 1,2 milljónir þeirra barna, sem sæta 

barnaþrælkun af verstu gerð, eru seldar mansali (ILO, 2002).  

2.4 Tengsl milli mansals og vændis 

Vændi er skilgreint í íslenskri orðabók sem „skipuleg atvinnustarfsemi við sölu kynmaka“ eða 

„þegar einhver leyfir við sig kynmök gegn gjaldi“ (Mörður Árnason , 2007, bls. 1183). Erfitt 

þykir að greina milli vændis og mansals. Thomas Ekman, yfirmaður teymis hjá lögreglunni í 

Gautaborg sem sinnir málum er snúa að vændi og verslun með konur, segir að þó svo að það 

þekkist að einhverjar konur, sem stundi vændi, geri slíkt á eigin spýtur þrífist hinn 

raunverulegi vændismarkaður á mansali. Hann bendir á að kaupandinn skipti sér ekki af því 

hvort konan sem hann kaupir sé fórnarlamb mansals eða ekki (Mbl.is, 2003). Í rannsókn sem 

gerð var í Danmörku um vændiskaupendur kom hins vegar fram að mennirnir kærðu sig ekki 

um að kaupa vændi af konu sem væri fórnarlamb mansals. Þeir gerðu sér þó grein fyrir því að 

þeir gætu ekki vitað með vissu hvort vændiskonan væri frjáls ferða sinna eða væri 

fórnarlamb mansals (Claus Lautrup, 2005).  

Þá hefur verið deilt um það innan feminískra fræða hvort einstaklingar geti 

raunverulega valið að stunda vændi eða hvort það feli ávallt í sér þvingun og neyð. Þeir sem 

telja að vændi feli ávallt í sér einhvers konar þvingun eða neyð telja að ekki sé hægt að 

greina milli vændis og mansals (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Þær skoðanir fara saman 

við skoðanir The Coalition Against Trafficking in Women (CATW) sem eru frjáls félagasamtök 

og berjast fyrir almennum mannréttindum kvenna með því að leggja áherslu á andóf gegn 

hvers konar kynferðislegu ofbeldi. Samtökin voru hin fyrstu sinnar tegundar sem beindu 

sjónum sínum að mansali og þá sérstaklega mansali þar sem konur og börn eru seld í 

kynlífsiðnaðinn (Coalition Against Trafficking in Women, e.d.).  

Vísbendingar eru um að hér á landi sé stundað vændi þar sem erlendar konur, sem 

talið er að séu vændiskonur, komi hingað til lands í þeim tilgangi. Þær dvelja hér á hótelum 

nokkrar vikur í senn og eru heimsóknir á herbergi þeirra skipulagðar fyrirfram. Slík starfsemi 
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getur verið skipulögð af glæpasamtökum með aðstoð frá innlendum aðilum. Ekki hefur þó 

verið hægt að staðfesta að um mansal sé að ræða þar sem viðkomandi vændiskonur hafa 

horfið af landi brott um leið og lögregla skiptir sér af þeim (Félags- og tryggingamála-

ráðuneytið, 2009).  

Á Íslandi hefur grunur um mansal einkum verið tengdur við vændi sem fer meðal 

annars fram innan nektardansstaða (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía 

Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001; Ríkislögreglustjórinn, 2008). Um tengsl mansals 

við vændi og nektarstaði hér á landi má benda á að dansarar sem hingað koma til að vinna á 

nektardansstöðum koma oft frá löndum sem þekkt eru sem upprunalönd mansals, til að 

mynda Eystrasaltsríkjunum og Asíu (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2002; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Starfsemi nektardansstaða er talin hafa náð hámarki um 

síðustu aldamót en þá var einn dansari fluttur hingað til lands fyrir hverja 100 karlmenn 

búsetta á Íslandi. Árið 2001 sögðust nokkrir dansarar á nektardansstað í Reykjavík vera 

neyddar til að stunda vændi. Í kjölfarið fór fram lögreglurannsókn en málið var látið falla 

niður þar sem litlar líkur voru á að sakfellt yrði í því (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009).  

Í íslenskri rannsókn sem gerð var árið 2000 um vændi á Íslandi kom fram að í tengslum 

við nektardansstaði færi fram skipulagt og óskipulagt vændi. Skipulagt vændi felur í sér 

skipulagningu þriðja aðila sem er þá gjarnan eigandi nektardansstaðarins og fær hann þá 

hluta af þeim tekjum sem af sölunni hlýst. Með óskipulögðu vændi er átt við þegar dansarar 

selja viðskiptavinum staðarins kynmök án milliliða. Eigendur nektardansstaða eru sagðir hafa 

keypt dansara í gegnum umboðsskrifstofur þar sem hægt var að velja á milli stúlkna sem 

aðeins dönsuðu og stúlkna sem einnig fengjust til að stunda vændi. Í rannsókninni var rætt 

við íslenska stúlku sem byrjaði að dansa á nektardansstað þegar hún var aðeins 17 ára. Hún 

hafði sjálf aldrei stundað vændi í tengslum við vinnu sína á staðnum en sagðist vita um mörg 

dæmi um slíkt meðal annarra dansara (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl. 2002).  

Með nýjum lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 voru 

nektardansstaðir bannaðir og því hefur dregið verulega úr starfsemi slíkra staða (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Í lögunum var þó veitt heimild til að sækja um undanþágu 

til að reka nektardansstaði í atvinnuskyni að fengnum jákvæðum umsögnum umsagnaraðila. 

Nektardansstaðirnir Goldfinger, Óðal og Vegas sóttu um slíka undanþágu. Sýslumaðurinn í 
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Kópavogi annaðist umsókn Golfinger og hafnaði hann umsókninni vegna neikvæðrar 

umsagnar lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Í umsögn lögreglustjórans kom meðal 

annars fram að reynslan af nektardansstöðum væri miður góð og hefði lögregla þurft að 

skipta sér af þeim, meðal annars vegna opnunartíma staðanna, atvinnuréttinda starfsmanna 

og ákvæða um bann við einkasýningum á nektardansi í lokuðu rými. Þá kom einnig fram að 

dansarar á nektardansstöðum væru nær eingöngu ungar stúlkur sem útvegaðar hefðu verið 

af skipulögðum glæpasamtökum og væru margar hverjar þolendur ýmissar misnotkunar til 

að mynda vegna fátæktar, áfengis- og/eða eiturlyfjafíknar eða fórnarlömb mansals og/eða 

annarra glæpa. Ekki hafði reynst mögulegt að kanna hag stúlknanna, sem hingað voru 

komnar sem dansarar, og ástæður þess að þær stunduðu þessa iðju og hvort þær væru með 

einum eða öðrum hætti þvingaðar til þess. Lögreglustjórinn synjaði því umsókninni vegna 

mannúðarsjónarmiða, almannahagsmuna og löggæslusjónarmiða (Þingskjal 21, 2009-2010).  

Umsagnir lögreglustjórans, sem á endanum urðu tvær auk ákvörðunar sýslumannsins í 

Kópavogi um synjun umsóknarinnar, voru kærðar til dómsmálaráðuneytisins sem úrskurðaði 

að „umsagnir lögreglustjórans hafi verið haldnar verulegum efnisannmörkum sem leiði til 

ógildingar ákvörðunar sýslumannsins í Kópavogi“ (Þingskjal 21, 2009-2010). Sýslumanninum í 

Kópavogi bar því að taka umsókn Goldfinger til meðferðar á ný að fenginni nýrri umsögn 

lögreglustjórans. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gaf út nýja umsögn vegna málsins 

þar sem mælt var með því að leyfið yrði veitt enda taldi embættið sér ekki annað fært í ljósi 

úrskurðar ráðuneytisins (Þingskjal 21, 2009-2010). 

Umsóknir Óðals og Vegas um endurnýjuð leyfi til að bjóða upp á nektardans voru á 

sama tíma til umfjöllunar hjá borgarráði Reykjavíkurborgar. Ákveðið hafði verið að gefa 

neikvæða umsögn en í kjölfar úrskurðar dómsmálaráðuneytisins þótti ekki annað fært en að 

veita jákvæða umsögn. Um leið skoraði ráðið á Alþingi að breyta lögum þannig að skýrari 

lagaheimildir fengjust svo koma mætti í vega fyrir starfsemi nektardansstaða (Þingskjal 21, 

2009-2010).  

Sú undanþága frá banni á nektardansstöðum sem hér hefur verið rædd var felld úr gildi 

með lögum um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 18/2010 

og því gildir í dag algjört bann við nektardansi á veitingastöðum hér á landi. Þegar 

lagabreytingin tók gildi 1. júlí 2010 var tekið viðtal við eiganda Goldfinger þar sem hann 

sagðist hafa beðið dansara staðarins að klæðast sundfötum um leið og breytingin tók gildi. 
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Taldi hann að með því einu að hylja sköp kvenna væru þær ekki naktar (Vísir.is, 2010). Í 

lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald kemur fram að ekki sé heimilt að bjóða 

uppá nektarsýningar á veitingastöðum eða með neinum hætti gera út á nekt starfsmanna en 

nekt er þó ekki skilgreind í lögunum.  

2.5 Umfang og eðli mansals 

Erfitt getur verið að meta umfang mansals í heiminum þar sem stofnanir sem meta slíkt 

notast við ólíkar forsendur og ólíkar skilgreiningar á mansali við mælingar sínar. Auk þess er 

misjafnt hvort stofnanir líti einungis til mansals milli landa eða hvort einnig sé horft til 

mansals sem á sér stað innan landamæra (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Það eru ekki 

aðeins ólíkar upplýsingar um umfang mansals eftir því hvaða stofnanir eiga í hlut heldur eru 

upplýsingar um birtingarmyndir mansals margvíslegar. Þannig álítur Alþjóðavinnumála-

stofnunin að um 43% fórnarlamba starfi á kynlífsmarkaði, bandarísk yfirvöld telja að 

hlutfallið sé 55%, Alþjóðlega fólksflutningastofnunin (IOM) telur hlutfallið vera 81% en 

Fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna (UNODC) telur að fórnarlömb 

mansals sem neydd eru til að starfa í kynlífsiðnaði séu 87% allra fórnarlamba mansals 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Hér verður stuðst við tölur frá Alþjóðavinnu-

málastofnuninni sem byggir á skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna um mansal (ILO, 2005b). 

Árið 2005 áætlaði Alþjóðavinnumálastofnunin að tæplega 2,4 milljónir manna væru 

fórnarlömb mansals á hverjum tíma. Flest fórnarlambanna, 1.360 þúsund, eru í Asíu og 

Kyrrahafi og um 270 þúsund í iðnríkjum (ILO, 2005a; ILO, 2005b). Konur og stúlkur eru 56% 

fórnarlamba mansals almennt og karlar og drengir 44%. Þegar litið er til mansalsfórnarlamba 

í kynlífsiðnaði eru um 98% þeirra konur og stúlkur. Erfitt getur verið að meta hversu hátt 

hlutfall fórnarlamba mansals eru börn en talið er að þau séu um 40 til 50% eða allt að 1,2 

milljónir (ILO, 2005a).  

Árlegur ábati vegna mansals í heiminum er talinn vera 32 milljarðar Bandaríkjadala og 

þrátt fyrir að aðeins um 10% fórnarlamba mansals í heiminum öllum séu í iðnríkjunum kemur 

um helmingur ábatans þaðan (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Erfitt er að áætla 

hver hagnaður vegna mansals barna er þar sem erfitt er að meta fjölda þeirra barna sem um 

ræðir. Hagnaðurinn er þó talinn hlaupa á milljörðum Bandaríkjadala (ILO, 2002).  

Birtingarmyndir mansals barna eru fjölmargar og ólíkar eftir aldri og kyni barns. Þannig 

eru stúlkur líklegri til að vera neyddar til að sinna störfum innan heimila (e. domestic work) 
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og til að starfa í kynlífsiðnaði. Þó færist í aukanna að drengir séu einnig misnotaðir í 

kynlífsiðnaði. Víðast hvar eru þeir í miklum minnihluta en það veltur á eftirspurninni. Þannig 

eru drengir í meirihluta fórnarlamba í kynlífsiðnaði í löndum á borð við Pakistan og Sri Lanka. 

Eftirspurn eftir börnum til kynferðisathafna getur til að mynda fylgt hernaði og 

ferðamannaiðnaði. Ferðamenn, sem sækjast eftir börnum til kynferðisathafna, eru af báðum 

kynjum og börnin, sem misnotuð eru til að svara eftirspurninni, eru það sömuleiðis. Þannig 

þekkist það að drengir í Gambíu og á Jamaica séu látnir þjónusta kvenkyns ferðamenn. 

Fórnarlömb mansals allt niður í átta ára gömul hafa verið neydd til hernaðarlegra átaka og á 

það sér helst stað í Afríku. Þó helst sé um að ræða drengi eru einnig dæmi um að stúlkur hafi 

verið látnar berjast í fremstu víglínu. Börn hafa sumhver verið hneppt í skuldaánauð til að 

greiða skuldir foreldra sinna en þó geta þau einnig lent í skuldaánauð vegna eigin skulda. Það 

er þá gjarnan eftir að þau hafa tekið sjálfstæða ákvörðun um að yfirgefa heimaland sitt í von 

um betri framtíð annarsstaðar. Barnið gæti svo hugsanlega verið neytt til að vinna í 

kynlífsiðnaði, inni á heimilum eða í þrælabúðum og veit jafnvel aldrei hversu háa skuld það 

þarf að vinna af sér. Börn eru helst hneppt í skuldaánauð í Suður-Asíu auk Suðaustur-Asíu, 

Suður-Ameríku og Afríku. Þá hafa börn verið látin taka þátt í ólöglegri starfsemi á borð við 

framleiðslu og flutning fíkniefna. Litlar upplýsingar hafa fengist vegna barna í slíkri starfsemi 

en í löndum á borð við Kólumbíu, Kambódíu, Bandaríkin og Rússland, þar sem fíkniefna-

vandinn er mikill, er vitað að börn, jafnvel mjög ung börn, hafa verið látin taka þátt í slíkri 

starfsemi (ILO, 2002). 
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3 Lög, samþykktir og samningar 

Alþjóðlegir samningar og samþykktir eru liður í baráttu alþjóðasamfélagsins gegn mansali. 

Alþjóðasamningar taka ekki gildi nema tiltekinn fjöldi ríkja hafi fullgilt hann og eru þau ríki, 

sem fullgilda samninginn, bundin af honum að þjóðarétti. (Félags- og tryggingaráðuneytið, 

2009; Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.b). Slíkir samningar eru fjölmargir og varða þræla- 

eða nauðungarvinnu, vernd barna, vernd og réttindi kvenna, skipulagða fjölþjóðlega 

glæpastarfsemi og smygl á fólki. Samningar sem þessir eru ekki nýir af nálinni og voru fyrstu 

samningarnir, sem undirritaðir voru fyrir Íslands hönd, samþykktir frá Alþjóðavinnumála-

stofnuninni. Þeir lutu að afnámi þræla- eða nauðungarvinnu barna og fullorðinna og eru 

samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 29 um afnám nauðungarvinnu og 

skylduvinnu frá árinu 1930 og nr. 105 um afnám nauðungarvinnu frá 1957. Töluvert síðar, 

eða árið 1999, var skrifað undir samþykkt stofnunarinnar nr. 182 um bann við barnavinnu í 

sinni verstu mynd og tafarlausar aðgerðir til að afnema hana (Félags- og tryggingamála-

ráðuneytið, 2009). 

Árið 1948 skrifuðu Íslendingar undir mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna en 

þar kemur fram að „engum skuli haldið í þrældómi eða þrælkun og hvers konar þrældómur 

og þrælaverslun skulu vera bönnuð“ (Félags- og tyggingamálaráðuneytið, 2009, bls 23). Í 

samningi Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1979 um afnám allrar mismununar gegn konum er 

kveðið á um að koma skuli í veg fyrir verslun með konur sem og gróðastarfsemi með vændi 

kvenna (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Löngum hefur verið unnið að réttindum barna og árið 1924 kom út Yfirlýsing 

Þjóðabandalagsins um réttindi barna en þar eru settar fram fimm meginreglur um velferð og 

vernd barna. Fyrsta samþykkt Sameinuðu þjóðanna, sem sneri einungis að réttindum barna, 

var Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna sem kom út árið 1959. Þremur 

áratugum síðar var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins [Barnasáttmálinn] 

lagður fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna árið 1989. Barnasáttmálinn er ólíkur fyrri 

samþykktum um vernd barna að því leyti að í fyrsta sinn eru réttindi barna leidd í alþjóðalög. 

Sáttmálinn hefur verið fullgiltur af hálfu Íslands sem og valfrjálsar bókanir við hann um sölu á 

börnum, barnavændi og barnaklámi og um þátttöku barna í vopnuðum átökum (Þórhildur 

Líndal, 2007).  
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Í þessum kafla er nánar fjallað um Barnasáttmálann auk þess sem komið er inn á 

Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna og samning Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. 

Þá er Lanzarote samningnum gerð skil og að lokum gerð grein fyrir norrænni löggjöf í 

tengslum við mansal þar sem meðal annars er fjallað um sænsku leiðina svokölluðu sem 

nokkur Norðurlandanna hafa tekið upp. 

3.1 Barnasáttmálinn – samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Á ári barnsins hjá Sameinuðu þjóðunum árið 1979 var hafist handa við gerð Barnasátt-

málans. Samningurinn var lagður fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna um áratug síðar 

eða þann 20. nóvember 1989. Barnasáttmálinn er sá mannréttindasamningur sem hefur 

verið fullgiltur af flestum ríkjum en hann hafa öll ríki heims fullgilt að undanskildum Sómalíu 

og Bandaríkjunum. Þau ríki hafa þó undirritað samninginn. Samningurinn var undirritaður 

fyrir hönd Íslands þann 26. janúar 1990 og var hann fullgiltur 28. október 1992 (Þórhildur 

Líndal, 2007).  

Margt hefur verið gert til að aðlaga íslenskan rétt og stjórnsýslu að ákvæðum 

samningsins. Í kjölfar fullgildingar samningsins af Íslands hálfu var árið 1995 í fyrsta sinn sett 

inn í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1940 sérstakt ákvæði er varðar vernd barna. Um 

er að ræða 3. mgr. 76. gr. en þar segir: „Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun 

sem velferð þeirra krefst“ (Þórhildur Líndal, 2007).  

Barnasáttmálinn er öflugt tæki í baráttunni gegn mansali barna þar sem ákvæði hans 

leggja meðal annars bann við efnahagslegri misnotkun barna en í 32. gr. er kveðið á um að 

börn eigi rétt á vernd gegn arðráni og allri vinnu sem þeim getur stafað hætta af, komið 

niður á námi þeirra, skaðað heilsu þeirra eða líkamlegan, sálrænan, andlegan, siðferðilegan 

eða félagslegan þroska. Í 35. gr. sáttmálans er síðan fjallað um sölu og brottnám barna og 

verslun með börn. Þar segir að „[a]ðildarríki skulu gera allt sem við á, bæði innanlands og 

með tvíhliða og marghliða ráðstöfunum, til að koma í veg fyrir brottnám barna, sölu á 

börnum og verslun með börn í hvaða tilgangi sem er og hvernig sem slíkt á sér stað“ 

(Þórhildur Líndal, 2007, 62). Ákvæðinu er ætlað að tryggja að börn séu vernduð gegn 

brottnámi eða sölu af hvaða ástæðum sem er. Þá er valfrjáls bókun um barnasölu, 

barnavændi og barnaklám enn betur til þess fallin að vernda börn gegn mansali (Þórhildur 

Líndal, 2007).  
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Önnur ákvæði Barnasáttmálans, sem taka á þeim aðstæðum sem fórnarlömb mansals 

eru oft neydd í, eru til að mynda 33. gr. sem bannar aðkomu barna við framleiðslu ólöglegra 

fíkniefna og verslun með þau, 34. gr. um vernd barna gegn hvers kyns kynferðislegri notkun 

eða misnotkun, 38. gr. um börn í vopnuðum átökum og 36. gr. sem bannar hvers kyns 

notkun „sem á einhvern hátt getur stefnt velferð þeirra í hættu“ (Þórhildur Líndal, 2007, 62). 

3.2 Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna 

Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi var 

samþykktur á allsherjarþingi þeirra þann 15. nóvember árið 2000. Samningurinn er stórt 

skref í baráttu alþjóðasamfélagsins gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi og sýnir 

að aðildarríkin gera sér grein fyrir því að efla og auka þurfi alþjóðlegt samstarf í því skyni að 

takast á við þau vandamál sem fylgja slíkri starfsemi. Á sama tíma og samningurinn var 

samþykktur voru gerðar við hann þrjár bókanir og snýr ein þeirra sérstaklega að mansali. Þar 

er um að ræða bókun til að koma í veg fyrir, afnema og refsa fyrir mansal, sérstaklega kvenna 

og barna. Er bókunin yfirleitt kölluð Palermó-bókunin en samningurinn og bókanirnar þrjár 

við hann voru undirrituð í Palermo á Ítalíu. Samningurinn gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri 

glæpastarfsemi tók gildi 29. september 2003 og tók Palermó-bókunin gildi 25. desember 

sama ár (UNODC, e.d.).  

Með Palermó-bókuninni var í fyrsta sinn sett fram alþjóðleg og heildstæð skilgreining á 

mansali. Markmið bókunarinnar er að stuðla að alþjóðlegri samvinnu í baráttunni gegn 

mansali. Er það gert með skilvirkri alþjóðlegri samvinnu þar sem bilið milli ólíkra réttarkerfa 

er brúað svo unnt sé að rannsaka og sækja mál þvert á landamæri. Auk þess er það markmið 

bókunarinnar að veita fórnarlömbum mansals vernd og aðstoð með tilliti til mannréttinda 

þeirra. Í bókuninni er aðildarríkjum gert að grípa til aðgerða til að minnka eftirspurn eftir 

kynlífsþjónustu en talið er að slík eftirspurn leiði til mansals (Félags- og tryggingamála-

ráðuneytið, 2009; UNODC, e.d.) 

Skrifað var undir samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri 

glæpastarfsemi og Palermó-bókunina fyrir hönd Íslands þann 13. nóvember 2000 (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Ísland fullgilti samninginn þann 13. maí 2010 og fullgilti 

Palermó-bókunina þann 22. júní sama ár (Hildur Jónsdóttir, 2011). 
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3.3 Evrópuráðssamningur um aðgerðir gegn mansali 

Uppruna Evrópuráðssamningsins um aðgerðir gegn mansali má rekja til ársins 2003 þegar 

háttsettir embættismenn Evrópuráðsins, Öryggis- og framfarastofnunar Evrópu (ÖSE) og 

Sameinuðu þjóðanna voru saman komnir á þríhliða fundi sem haldinn var í Genf. Í kjölfar 

fundarins var sett á fót sérfræðinganefnd til að gera sérstakan Evrópuráðssamning um 

aðgerðir gegn mansali (UNICEF 2008; Þingskjal 16, 2009-2010). Við tóku tveggja ára 

samningaviðræður sem UNICEF tók þátt í meðal annarra, ásamt þingi Evrópuráðsins. Áhersla 

var lögð á að í samningnum væri kveðið á um að lágmarks vernd og réttindi yrðu tryggð 

börnum sem orðið hafa fyrir eða eiga á hættu að verða fórnarlömb mansals. Leiðbeiningar 

UNICEF um vernd á réttindum, barna sem eru fórnarlömb mansals (e. Guidelines on the 

Protection of the Rights of Child Victims of Trafficking), varð ómetanlegt hjálpartæki í 

samningaviðræðunum. Í uppkasti samningsins var kveðið töluvert harðar á um vernd fyrir 

börn en í nokkrum öðrum alþjóðlegum samningum gegn mansali fram að því. Mörg 

ákvæðanna, sem sneru að vernd barna sem höfðu orðið fórnarlömb mansals, voru þó felld 

niður eða takmörkuð að einhverju leyti í lokatexta samningsins áður en hann var samþykktur 

(UNICEF, 2008). Ráðherranefnd Evrópuráðsins samþykkti samninginn 3. maí 2005 og var 

hann lagður fram til undirritunar þann 16. maí sama ár (Þingskjal 16, 2009-2010). 

Samningurinn tók gildi 1. febrúar 2008. Skrifað var undir samninginn fyrir Íslands hönd 

daginn sem hann var lagður fram til undirritunar og var hann fullgiltur 23. febrúar 2012 

(Council of Europe, e.d.a) 

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali byggir að mörgu leyti á Palermó-

bókun Sameinuðu þjóðanna en er mun ítarlegri (Þingskjal, 16, 2009-2010). Samningurinn 

gengur lengra varðandi vernd mansalsfórnarlamba heldur en aðrir alþjóðasamningar sem 

snúa að mansali. Honum er ætlað að tryggja mannréttindi fórnarlamba og að gerendur séu 

sóttir til saka. Samningurinn staðfestir að mansal er brot á mannréttindum og ógn við 

mannlega reisn og því sé þörf á aukinni lagalegri vernd fyrir fórnarlömb mansals (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Ólíkt Palermó-bókuninni er í Evrópuráðssamningnum ekki 

gerður greinarmunur á mansali eftir því hvort það eigi sér stað innanlands eða milli landa og 

hvort það tengist skipulagðri glæpastarfsemi eða ekki. Í Evrópuráðssamningnum má finna 

atriði sem ekki er að finna í Palermó-bókuninni, svo sem ákvæði um vitna- og upplýsinga-

vernd og ákvæði um refsiábyrgð lögaðila (Þingskjal 16, 2009-2010).  
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3.4 Lanzarote-samningurinn 

Þann 25. október 2007 var Evrópuráðssamningur um vernd barna gegn kynferðislegri 

misneytingu og kynferðislegri misnotkun lagður fram til undirritunar í spænsku borginni 

Lanzarote. Samningurinn öðlaðist gildi 1. júlí 2010. Samningurinn var undirritaður af hálfu 

Íslands 4. febrúar 2008 og er unnið að fullgildingu hans hér á landi (Þingskjal 417, 2011-

2012). Markmið samningsins eru þríþætt og eru að;  

1. „koma í veg fyrir og berjast gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri 

misnotkun á börnum,  

2. vernda réttindi barna sem eru þolendur kynferðislegrar misneytingar og 

kynferðislegrar misnotkunar, 

3. efla samstarf í baráttunni gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri 

misnotkun á börnum hjá hverri þjóð og á alþjóðavísu“ (Þingskjal 417, 2011-2012).  

Lanzarote samningurinn er ekki sá fyrsti sem tekur á kynferðislegri misnotkun barna en 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er ætlað að vernda börn gegn hvers konar kynferðislegri 

misneytingu og misnotkun. Til viðbótar við hann er valfrjáls bókun við samning um réttindi 

barnsins um sölu á börnum, barnavændi og barnaklámi sem er eini alþjóðlegi samningurinn 

sem snýr sérstaklega að þessu málefni (Council of Europe, e.d.b). Lanzarote samningurinn er 

þó fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem gerir kynferðislega misnotkun barna í hinum ýmsu 

myndum refsiverða, svo sem misnotkun sem á stað inni á heimilum eða innan fjölskyldna þar 

sem beitt er ofbeldi, nauðung eða hótunum. Samningurinn tekur meðal annars til 

barnavændis og barnakláms, þess þegar fullorðnir einstaklingar sækjast eftir kynferðislegum 

athöfnum með börnum, ferðaþjónustu sem beinist að kynferðislegri misnotkun barna og 

spillingu barna þar sem börn eru vísvitandi látin verða vitni að kynferðislegu efni eða 

athöfnum (Þingskjal 417, 2011-2012).  

3.5 Norræn löggjöf 

Mansal er refsivert á öllum Norðurlöndunum (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). Hér á 

landi var sérstöku refsiákvæði um mansal bætt við 227. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 með breytingarlögum nr. 40/2003. Um er að ræða grein 227 a. Þar er kveðið á um 

að hver sem gerist sekur um að útvega, flytja, hýsa eða taka við einhverjum sem beittur er 
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eða hefur verið beittur ólögmætri nauðung skv. 225.gr., frelsissviptingu skv. 226.gr., hótun 

skv. 233. gr. eða ólögmætum blekkingum í þeim tilgangi að notfæra sér mann kynferðislega, 

til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri hans, skuli sæta refsingu fyrir mansal allt að 

12 ára fangelsi. Í XXIV. kafla almennra hegningarlaga um brot gegn frjálsræði manna er lögð 

refsing við ólögmætri nauðung í 225. gr. sem og í 226. gr. og 227. gr. um frelsissviptingu. Þá 

getur 2. mgr. 226. gr. laganna náð yfir mansal hafi frelsissvipting verið langvarandi eða 

framin í ábataskyni og getur fangelsisrefsing vegna þessa verið mun lengri en vegna ákvæðis 

227. gr. a en samkvæmt hinu fyrrnefnda getur fangelsisrefsing verið allt að 16 ár eða 

ævilangt (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). Samkvæmt 206. gr. almennra 

hegningarlaga er refsivert að veita nokkurs konar greiðslu fyrir vændi barns undir 18 ára 

aldri, að hafa atvinnu eða viðurværi sitt af vændi annarra, að ginna, hvetja eða aðstoða barn 

yngra en 18 ára til vændis, að stuðla að því að nokkur maður flytji úr landi eða til þess 

manneskjur til að stunda vændi sér til viðurværis, hafa milligöngu um vændi annarra eða 

hafa af því tekjur svo sem með útleigu á húsnæði eða öðru.  

Sú háttsemi, sem fylgir mansali, ólögmæt nauðung, frelsissvipting og hótanir, var þegar 

refsiverð þegar frumvarp um sérstakt refsiákvæði vegna mansals var lagt fyrir Alþingi. 

Frumvarpið var lagt fram með hliðsjón af alþjóðasamningum á borð samning Sameinuðu 

þjóðanna gegn alþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi auk Palermó-bókunarinnar við hann 

til að koma í veg fyrir, berjast gegn og refsa fyrir verslun með fólk, einkum konur og börn. 

Þótti mikilvægt að áhersla væri lögð á mansal sem sérstakt brot og að refsivernd gegn slíku 

væri aukin (Þingskjal 918, 2002-2003). 

Árið 2002 var mansal í kynferðislegum tilgangi gert refsivert í Svíþjóð en í kjölfar 

fullgildingar Svíþjóðar á glæpasamningi og mansalsbókunar Sameinuðu þjóðanna árið 2004 

var ákvæðinu breytt. Lögin ná nú einnig yfir mansal innan landamæra ríkisins auk þess sem 

mansal í öðrum tilgangi en kynferðislegum hefur verið gert refsivert, svo sem nauðungar-

vinna og ólögmætt brottnám líffæra. Greinarmunur er gerður á meiriháttar og minniháttar 

brotum en við alvarlegum brotum liggur fangelsisrefsing frá tveim til tíu árum. Fyrir 

minniháttar tilvik er fangelsisrefsing að hámarki fjögur ár (Jóna Aðalheiður Pálmadóttir, 

2009).  

Í Noregi var ákvæði um mansal bætt í hegningarlög með breytingarlögum nr. 78/2003. 

Hver sá sem nýtir aðra manneskju í kynferðislegum tilgangi, nauðungarvinnu, þvingunar-
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vinnu vegna stríðs eða fjarlægir úr henni líffæri skal sæta fangelsisrefsingu í allt að fimm ár. 

Rétt eins og í sænska mansalsákvæðinu er greinarmunur gerður á alvarleika brota og ef um 

mjög alvarleg brot er að ræða getur það varðað allt að tíu ára fangelsi (Jóna Aðalheiður 

Pálmadóttir, 2009: Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006).  

Mansalsákvæði dönsku hegningarlaganna er keimlíkt því íslenska og norska en er þó 

ítarlegra. Þar er það einnig fellt undir mansal þótt fengið sé samþykki þess sem fer með 

forræði yfir fórnarlambinu, með greiðslu eða öðru. Þá skal sá, sem þiggur greiðslu eða á 

annan hátt hagnast vegna þessa, einnig sæta refsingu (Jóna Aðalheiður Pálmadóttir, 2009).  

Í finnskri löggjöf er, rétt eins og í þeirri norsku og sænsku, gerður greinarmunur á 

mansalsbrotum. Þar í landi getur gróft mansalsbrot varðað tveggja til tíu ára fangelsis-

refsingu en minniháttar tilvik varða fangelsisrefsingu frá fjórum mánuðum til sex ára. Þá 

getur stórkostlegt gáleysi einnig leitt til refsingar (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006).  

Á Norðurlöndunum öllum er hvers konar þátttaka og hlutdeild refsiverð eftir sama 

ákvæði og mansal (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 

3.5.1 Sænska leiðin 

Kaup á vændi voru gerð refsiverð í Svíþjóð með lögum nr. 408 frá 1998, om förbud mot köp 

af sexuella tjänster. Tóku lögin gildi 1. janúar 1999 og sex árum síðar voru þau felld inn í 

sænsku hegningarlögin. Þessi leið var farin í Svíþjóð til að berjast gegn vændi og skaðlegum 

áhrifum þess. Gert var ráð fyrir að með þessari leið myndi götuvændi minnka og umfang 

fylgdarþjónustu og slíkrar starfsemi dragast saman. Þá var talið að lögin yrðu til þess að 

erlendir aðilar settu síður á fót skipulagða vændisstarfsemi í Svíþjóð. Upplýsingum um 

umfang og þróun vændis í Svíþjóð í kjölfar lagasetningarinnar var safnað saman og gefin út 

skýrsla um efnið árið 2003. Í ljós kom að dregið hafði úr sýnilegu vændi og um leið eftirspurn 

eftir vændi. Þar sem um minni eftirspurn var að ræða hafi skipuleggjendur mansals séð fram 

á minni gróða og því hafi auk þess dregið úr mansali (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 

Í júlí 2010 var dómsmálaráðherra Svía, Beatrice Ask, afhent skýrsla um bann við 

vændiskaupum, matsgerð á árunum 1999-2008 (s. Förbud mot köp av sexuell tjänst. En 

utvärdering 1999-2008). Niðurstöður skýrslunnar voru af sama toga og árið 2003. Vændi 

hafði ekki aukist ólíkt því sem gerst hafði í nágrannalöndunum auk þess sem bannið hafði 

spornað gegn því að skipulögð glæpastarfsemi væri sett á fót í Svíþjóð og því hefði löggjöfin 



  

20 

dregið úr mansali í kynferðislegum tilgangi. Þá hafði viðhorf til kynlífskaupa breyst og 

löggjöfin þótti hafa hamlandi áhrif á kaupendur slíkrar þjónustu (Regeringskansliet, 2010).  

Norðmenn voru fyrstir til að fylgja fordæmi Svía og var kaup á vændi gert refsivert þar í 

landi í lok árs 2008 (Þingskjal 583, 2008-2009). Þann 27. apríl 2009 voru vændiskaup gerð 

refsiverð hér á landi með lögum um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, 

með síðari breytingum, nr. 54/2009. Í Finnlandi var nokkurra ára umræða um hvort taka ætti 

upp sænsku leiðina. Fór það svo að árið 2006 var gert refsivert að kaupa kynlíf af 

fórnarlömbum mansals eða einstaklingum sem tengdust skipulagðri vændisstarfsemi. Á allra 

seinustu árum hefur umræðan um bann gegn vændiskaupum færst til Danmerkur (Skilbrei 

og Homström, 2011) en þar hefur verið löglegt að kaupa og selja vændi síðan 1999 eftir 

breytingu á dönsku hegningarlögunum, straffeloven (Kvinfo, e.d.).  

Á öllum Norðurlöndunum er refsivert að kaupa vændi af einstaklingum undir 18 ára 

aldri (Skilbrei og Homström, 2011). Hér á landi þekkist það að börn allt frá 13 ára aldri stundi 

vændi til að fjármagna vímuefnaneyslu sína. Ekki er alltaf um að ræða greiðslu í formi 

peninga heldur getur hún einnig verið í formi eiturlyfja (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 

2001).  
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4 Mansal barna á Norðurlöndum 

Í þessum kafla er fjallað um umfang og eðli mansals barna á Norðurlöndum. Farið er yfir 

hvaða börn verða fórnarlömb mansals, hvaðan þau koma og hverjar aðstæður þeirra eru í 

heimalandinu. Þá er einnig fjallað um hvernig greina megi fórnarlömb mansals, hverjar 

afleiðingar mansals séu og að lokum komið inn á kynlífstengda ferðamennsku þar sem 

ríkisborgarar Norðurlandanna ferðast til annarra landa í þeim tilgangi að misnota börn 

kynferðislega. 

Mansal barna er skilgreint á annan hátt en mansal fullorðinna. Eins og fram hefur 

komið þarf valdbeiting, blekking, svik, hótanir, brottnám eða misnotkun á yfirburðarstöðu að 

hafa átt sér stað til þess að fullorðinn einstaklingur teljist fórnarlamb mansals. Slíkt þarf ekki 

að hafa átt sér stað þegar barn á í hlut þar sem barn er ekki talið geta veitt samþykki sitt um 

aðstæður sem fela í sér að það sé misnotað. Vissulega taka börn ákvarðanir um eigið líf og 

geta í raun samþykkt að vera flutt og sett í aðstæður þar sem þau eru misnotuð. Frá lagalegu 

sjónarhorni er þó ekki hægt að tala um samþykki barna þegar kemur að lagalegri vörn 

skipuleggjenda mansals fyrir dómi (UNICEF, 2011).  

4.1 Umfang og eðli 

Mansal barna á sér stað á Norðurlöndunum en er þó ekki umfangsmikið og hefur til að 

mynda enn ekki komið upp mál þar sem barn er talið hafa sætt mansali hér á landi. Á 

Norðurlöndunum eru börn helst seld í vændi eða notuð í kynlífsiðnaði auk þess sem þau eru 

neydd til að betla eða stunda afbrot á borð við búðarhnupl, þjófnað og eiturlyfjasölu. Á 

Norðurlöndunum koma börn, sem eru fórnarlömb mansals, víða að, svo sem frá Austur-

Evrópu, Afríku og Asíu. Þrátt fyrir að fórnarlömb mansals komi úr ýmsum áttum og séu með 

ólíkan bakgrunn eiga þau þó margt sameiginlegt. Mörg þeirra hafa búið við fátækt, átt erfitt 

með að fá vinnu í heimalandinu, hafa orðið fyrir heimilisofbeldi og misþyrmingu eða hafa 

áður verið fórnarlömb afbrota á borð við kynferðisbrot. Þau gera sér illa grein fyrir mögulegri 

aðstoð sem þeim stendur til boða af hálfu lögreglu, félagsmálayfirvalda og sjálfboðaliða-

samtaka (UNICEF, 2011).  

Í Finnlandi hefur verið staðfest að níu börn voru þolendur mansals á árunum 2006 til 

2009. Auk þess lék grunur á að 13 börn til viðbótar væru fórnarlömb mansals og fengu þau 

aðstoð sem slík. Misnotkun barnanna átti sér þó ekki stað í Finnlandi. Í Svíþjóð má finna 19 
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dómsmál vegna mansalsmála barna á árunum 2002 til 2010 og snertu þau 33 börn (UNICEF, 

2011). Það segir þó ekki alfarið til um fjölda þeirra barna sem talin eru vera fórnarlömb 

mansals í Svíþjóð því einungis á árinu 2010 voru 29 mansalsmál gegn börnum rannsökuð þar 

í landi (U.S. Department of State, 2011). Helst er um að ræða stúlkur á aldrinum 16 til 17 ára 

sem neyddar eru til þess að starfa í kynlífsiðnaðinum. Þó er eitthvað um að bæði drengir og 

stúlkur frá Suðaustur-Evrópu eru látin stela og betla víðsvegar um Svíþjóð (Swedish National 

Police Board, 2010). Í Svíþjóð hafa mansalsfórnarlömb á aldrinum 15 til 17 ára frekar verið 

notfærð í kynlífsiðnaðinum en börn á aldrinum tíu til 14 ára neydd til þess að betla og stela. 

Talið er að þetta fyrirkomulag ráðist af sakhæfisaldri barna sem er 15 ára og því ekki hægt að 

refsa börnum yngri en það fyrir afbrot sem þau fremja (UNICEF, 2011). Í Danmörku hefur 

verið staðfest að sex börn, fimm stúlkur og einn drengur, hafi sætt mansali þar í landi á 

árunum 2007 til 2011. Börnin voru flest á aldrinum 15 til 17 ára, tvö þeirra komu frá 

Rúmeníu en hin fjögur komu frá ólíkum Afríkuríkjum. Helst voru þau neydd til þess að starfa í 

kynlífsiðnaðinum en þá var einnig um nauðungarvinnu að ræða. Grunur lék á að sjö börn til 

viðbótar, fjórar stúlkur og þrír drengir, væru fórnarlömb mansals á árunum 2007 til 2011 

(Center mod menneskehandel [CMM], e.d.).  

Tölur frá Noregi um mansal barna eru töluvert hærri en frá hinum Norðurlöndunum 

þar sem gögn um umfang mansals þar í landi taka fyrst og fremst til mögulegra fórnarlamba 

en ekki staðfestra fórnarlamba. Á árunum 2007 til 2010 voru 296 börn talin vera fórnarlömb 

mansals í Noregi. Ef aðeins er litið til ársins 2010 er um að ræða 79 börn, flest á aldrinum 16 

til 17 ára. Eðli mansals barna í Noregi er frábrugðið því sem gerist annarsstaðar á 

Norðurlöndunum en í Noregi eru drengir í miklum meirihluta fórnarlamba. Af þeim 79 

börnum sem um ræðir árið 2010 voru 60 drengir og 19 stúlkur. Helst voru börnin neydd til 

nauðungarvinnu þar sem þau voru látin selja eiturlyf, stela og betla. 13 börn voru neydd til 

starfa í kynlífsiðnaðinum, sjö drengir og sex stúlkur. Flestir drengjanna voru frá Alsír en 

stúlkurnar frá Rúmeníu. Það er ólíkt því sem var árið 2009 þegar börnin komu helst frá 

Sómalíu, Erítreu og Eþíópíu (Koordinering for ofre for menneskehandel, 2011).  

Eins og sjá má er ekki samræmi milli Norðurlandanna þegar kemur að upplýsinga-

söfnun um fórnarlömb mansals og því er ekki unnt að bera þessar upplýsingar saman 

(UNICEF, 2011). Fyrirliggjandi upplýsingar gefa þó ákveðna hugmynd um umfang mansals á 

Norðurlöndunum.  
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Þó svo að mansal tengist gjarnan umfangsmikilli skipulagðri glæpastarfsemi getur það 

einnig verið skipulagt af einstaklingum sem hafa fáein sambönd í nokkrum löndum. Þekkist 

það að börn séu seld af fjölskyldum sínum, fjarskyldum ættmennum eða „vinum“. Slíkt getur 

átt stað á svæðum þar sem er mikil fátækt, mismunun gagnvart stúlkum eða þjóðernis-

hópum, niðurbrot innan félagslegra stofnana og þar sem geisa stríð, átök og hamfarir. Við 

slíkar aðstæður verður jafnvel mikið álag og þrýstingur á sambönd fólks þar sem 

aðstandendur setja það ekki fyrir sig að blekkja og notfæra sér börn. Slíkt getur því skapað 

kjöraðstæður fyrir mansal og alvarlega misnotkun barna (CMM, 2012). Þá eru einnig dæmi 

um að foreldrar afhendi börn sín þriðja aðila þótt þau geri sér jafnvel grein fyrir hættunni 

sem því fylgi en vonin um betri framtíð fyrir barnið í nýju landi vegur þyngra (UNICEF, 2011). 

Sænsk yfirvöld hafa upplýst að dæmi séu um að skipuleggjendur mansals hafi keypt eða leigt 

börn á aldrinum tíu til 14 ára frá fátækum fjölskyldum í Rúmeníu eða Búlgaríu í því skyni að 

betla eða fremja smáglæpi. Börnin eru þjálfuð til að stunda búðarhnupl og vasaþjófnað og 

eru því næst flutt til annarra landa. Fullorðið par og tvö til þrjú börn ferðast saman eins og 

um fjölskyldu sé að ræða og hefur parið pappíra um að það hafi forræði yfir börnunum. 

Hópurinn ferðast svo milli landa í Evrópu í skipulagðri ránsferð (CMM, 2012; Swedish 

National Police Board, 2010).  

Börn fá iðulega sömu meðferð og fullorðin fórnarlömb mansals en vegna ungs aldurs 

getur það haft alvarlegri afleiðingar fyrir þau. Langvarandi misnotkun, svo sem líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi, hungur og vannæring, getur dregið varanlega úr vexti þeirra og haft 

áhrif á æxlunarfæri þeirra síðar meir. Þá eru börn, sem notuð eru í kynlífsiðnaði, í aukinni 

hættu á að smitast af kynsjúkdómum þar sem þau búa ekki yfir nægri þekkingu sem þarf til 

að koma í veg fyrir þá. Stúlkur eru í sérstakri hættu í tengslum við kynsjúkdóma þar sem þeir 

geta haft langvarandi líkamlegar afleiðingar fyrir þær. Fyrir börn, sem hafa lent í mansali fyrir 

tilstilli fjölskyldumeðlims eða voru mjög ung þegar þau voru seld mansali, getur verið mjög 

erfitt og nær ómögulegt að snúa aftur til fjölskyldu sinnar. Þau geta sýnt andfélagslega 

hegðun, árásarhneigð, óeðlilega kynferðishegðun eða átt við fíkniefnavandamál að stríða 

(United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking, 2008). 
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4.2 Kennsl borin á fórnarlömb mansals 

Mikilvægt er að bera kennsl á fórnarlömb mansals því án þess er ekki hægt að sækja 

skipuleggjendur þess til saka. Þá er það einnig liður í því að auka þekkingu á mansali almennt, 

greina hverjir verða fórnarlömb, hvernig og hversvegna svo hægt sé að þróa leiðir til að 

sporna gegn mansali. Ennfremur er mikilvægt að bera kennsl á fórnarlömb mansals, jafnvel 

þó að staðfesting þess efnis liggi endilega fyrir, svo veita megi þeim viðeigandi þjónustu. 

Yfirvöld á Norðurlöndunum öllum búa yfir ákveðnu verklagi og gátlistum sem segja til um 

hvernig megi bera kennsl á fórnarlömb og er þar sérstakt tillit tekið til barna. Evrópuráðið 

telur að staðfesting á að einstaklingur sé fórnarlamb mansals sé ferli sem getur tekið tíma. 

Því er ekki nauðsynlegt fyrir einstaklinga að hafa fengið slíka staðfestingu til að njóta þeirrar 

verndar og aðstoðar sem í boði er fyrir fórnarlömb mansals. Grunurinn einn nægir (UNICEF, 

2011).  

Vandinn við að bera kennsl á fórnarlömb mansals getur verið margslunginn og erfitt 

getur verið að greina milli barna sem eru fórnarlömb mansals og annarra barna sem hafa 

þurft að sæta misnotkun af einhverju tagi. Sum börn, sem eru látin gera eitthvað er varðar 

við lög, líta ekki á sig sem fórnarlömb mansals heldur sem einstaklinga sem hreinlega hafa 

komist í kast við lögin. Sýni börn ekki kvöl eða þjáningu í samskiptum við yfirvöld getur það 

leitt til þess að því sé ekki gefinn gaumur að þau geti verið fórnarlömb mansals. Vantraust 

barna í garð yfirvalda getur einnig dregið úr líkum á að þau séu skilgreind sem mansals-

fórnarlömb. Þá eru ótalin börn sem ekki vilja vera skilgreind fórnarlömb mansals þar sem það 

getur dregið úr frelsi þeirra. Slíkt á þá helst við þegar börn eru vistuð á stofnunum og 

ferðafrelsi þeirra er heft eða þau hafa ekki leyfi til að ráða sig í löglega vinnu. Þetta á helst við 

um börn sem eru skilgreind sem fórnarlömb mansals vegna aldurs, það er að segja þau hafa 

samþykkt aðstæður sínar sem vegna aldurs barnanna eru skilgreindar sem mansal. Eins og 

áður kom fram eru börn jafnvel í fylgd með fullorðnum sem geta sýnt pappíra þess efnis að 

viðkomandi barn sé í þeirra umsjá. Slíkt gerir yfirvöldum mjög erfitt fyrir við að staðfesta að 

barn sé fórnarlamb mansals (UNICEF, 2011). Þá getur það einnig sett strik í reikninginn ef 

skipuleggjendur mansals leiðbeina börnunum um „rétt svör“ til að nota í samskiptum við 

yfirvöld, til að mynda um aldur, þjóðerni og ástæðu fyrir dvöl í landinu (CMM, 2012).  

Eins og sjá má getur margt hindrað að kennsl séu borin á barn sem er fórnarlamb 

mansals. Því er mikilvægt að sá, sem metur slíkt, hafi þekkingu á mansali og viti eftir hverju 
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skal leitað. Margt getur gefið til kynna að barn hafi verið selt mansali en þó svo að eitt eða 

fleiri einkenni séu til staðar er ekki þar með sagt að barnið sé mansalsfórnarlamb (CMM, 

2012). Það getur þó gefið vísbendingar um aðstæður barnsins sem þyrfti þá að upplýsa um 

bakgrunn sinn og ástæðu landvistar sinnar. Vísbendingar um að barn sé fórnarlamb mansals 

eru til að mynda ef barn stundar vændi, þjófnaði, betl eða er í tengslum við fíkniefnaheiminn, 

það vinnur og býr á ólíkum stöðum, kemur eitt til landsins, getur ekki gert grein fyrir því 

hvers vegna það er í landinu eða hvernig það komst þangað, hefur jafnvel farið til margra 

landa á stuttum tíma og ef barn kemur til landsins með hópi barna í fylgd með fullorðnum 

einstaklingi sem segist vera ættingi þeirra. Þá eru það einnig ákveðnar vísbendingar ef barnið 

virðist kvíðið, kúgað og vanrækt, það áttar sig ekki á því hvar það er, frásögn þess virðist lærð 

eða ef nokkur börn sem eru einsömul í landinu segja sömu söguna sem virðist jafnvel 

samhengislaus eða óraunveruleg, barnið gefur til kynna að það skuldi háar fjárhæðir, stór 

hluti tekna þess er iðulega tekinn af því, það hefur mikla peninga eða verðmæti sem það 

getur ekki gert grein fyrir, það ferðast á fölsuðum persónuskilríkjum í fylgd fullorðins 

einstaklings sem barnið virðist ekki þekkja vel og ef aldur barns, sem kemur fram á skjölum, 

virðist ekki passa við útlit þess og hegðun. Þá eru það einnig ákveðnar vísbendingar ef barn 

virðist ekki njóta ferðafrelsis, það fær ekki að taka þátt í samræðum við ókunnuga eða er 

haldið frá opinberum starfsmönnum, barninu er hótað eða það verður að þola ofbeldi eða ef 

barnið hefur engin skjöl eða peninga á sér en hefur farsíma sem skipuleggjendur mansals 

geta þá notast við til að hafa eftirlit með því (CMM, 2012).  

Ákveðna þætti þarf að hafa í huga þegar verið er að ræða við barn sem grunur leikur á 

að sé mansalsfórnarlamb. Ekki skal ræða hugsanlegt mansal við barnið í viðurvist þess sem 

hugsanlega skipuleggur mansalið, ætíð skal notast við löggiltan túlk og aldrei má leyfa 

samferðamönnum barnsins að túlka slík samtöl. Slökkva ber á farsímum, bæði farsíma þess 

sem ræðir við barnið sem og farsíma barnsins, svo verði ekki fyrir utanaðkomandi ónæði eða 

stjórnun. Sá sem ræðir við barnið þarf að nota einfalt mál og vera viss um að barnið skilji það 

sem fram fer og hvert sé markmið samtalsins. Hafa þarf í huga að barnið skynjar sig ekki 

endilega sem mansalsfórnarlamb eða þekkir yfirhöfuð hugtakið mansal. Gott er að hafa 

barnið með í áætlunum um það sjálft og aldrei skal lofa meiru en hægt er að efna (CMM, 

2012). 
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4.3 Kynlífsferðamennska 

Kynlífsferðamennska felur í sér að fólk ferðast frá sínu heimalandi til annars lands þar sem 

það kaupir kynlíf af börnum sem oft og tíðum eru fórnarlömb mansals (U.S. Department of 

State, 2009). Þekkt er að karlmenn frá Norðurlöndunum ferðast til Eystrasaltsríkjanna til að 

kaupa þar kynlíf (Nordic Council of Ministers, 2004).  

Ríkisborgara Norðurlandanna og íbúa þeirra má í einhverjum tilvikum sækja til saka í 

heimalandi sínu fyrir afbrot sem framið er erlendis. Í Svíþjóð, Noregi og Finnlandi er hægt að 

ákæra einstakling fyrir glæpi í tengslum við mansal sem framdir eru erlendis óháð lögsögu í 

því landi. Það er að segja, ekki skiptir máli hvort tiltekin hegðun eða atvik teljast afbrot eða 

ekki í tilteknu landi, ef það telst vera mansalsglæpur innan Svíþjóðar, Noregs eða Finnlands 

má sækja viðkomandi þar til saka. Í Danmörku gildir slíkt um almenna glæpi sem framdir eru 

erlendis ef fyrirséð er að refsing fyrir þá sé meiri en fjögurra mánaða fangelsisdómur. Þá er 

hægt að draga danska ríkisborgara og íbúa landsins fyrir dóm vegna kynferðisbrota gegn 

börnum og limlestinga á kynfærum kvenna sem framin eru erlendis óháð lögsögu í landinu 

þar sem brot er framið. Á Íslandi er ekki hægt að sækja fólk til saka fyrir afbrot sem framin 

eru erlendis nema hið tiltekna afbrot sé einnig ólöglegt í landinu þar sem það var framið. 

Barnaréttarnefndin (e. Committe on the Rights of the Child) hefur lagt til að þessu verði 

breytt (UNICEF, 2011). 
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5 Aðgerðir gegn mansali  

Margt hefur verið gert í hinni alþjóðlegu baráttu sem mansalsbaráttan er. Íslensk stjórnvöld, 

frjáls félagasamtök og aðrir hafa ekki látið sitt eftir liggja í þeirri baráttu og hefur unnið að 

ýmsum umbótum hér á landi undanfarin ár. Nú verður fjallað um þær aðgerðir sem gripið 

hefur verið til í baráttunni gegn mansali auk þess sem rætt verður um mikilvægi þess að 

fræða kaupendur og hugsanlega kaupendur að hvers kyns kynlífsþjónustu.  

Að því er best verður séð var undirritun Palermó-bókunarinnar árið 2000 fyrsta skref 

íslenskra stjórnvalda í baráttunni gegn mansali (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Það var þó ekki fyrr en tveimur árum síðar, á fundi utanríkisráðherra Norðurlandanna og 

Eystrasaltsríkjanna um mansal, að íslensk stjórnvöld fjölluðu í fyrsta sinn opinberlega um að 

mansal ætti sér stað hér á landi (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Síðan þá hafa bæði 

stjórnvöld sem og frjáls félagasamtök gert margt til að sporna gegn mansali. 

Herferð Norðurlandaráðs, The Nordic Baltic Task Force against Trafficking in Women, 

var sett af stað árið 2002. Megintilgangur herferðarinnar var að fræða almenning, og þá 

sérstaklega kaupendur og hugsanlega kaupendur vændis, um verslun með konur. Í kjölfarið 

varð umræðan um mansal sýnilegri í fjölmiðlum og meðal almennings auk þess sem lögregla 

beindi sjónum sínum í auknum mæli að mansali (Nordic Council of Ministers, 2004).  

Árið 2003 stóð dómsmálaráðuneytið fyrir ráðstefnunni Átak gegn verslun með konur. 

Sérstakur gestur ráðstefnunnar var Camilla Örndahl, sérfræðingur í baráttunni gegn mansali 

og yfirmaður mansalsdeildar ríkislögreglustjórans í Stokkhólmi. Auk hennar voru á 

mælendaskrá ýmsir fræðimenn, fulltrúar stjórnvalda og frjálsra félagasamtaka (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009; Innanríkisráðuneytið, 2003). Sama ár samþykktu félags- og dóms-

málaráðherrar Norðurlandanna að aðgerðaáætlun gegn mansali frá öllum Norðurlöndunum 

skyldi liggja fyrir eigi síðar en árið 2005 (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Það var þó ekki fyrr 

en 2009 sem fyrsta aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda gegn mansali var samþykkt og gildir 

hún til ársloka 2012. Aðgerðaáætlunin inniheldur 25 afmarkaðar aðgerðir sem skiptast í níu 

kafla og ræðst það af markmiðum aðgerðanna hver ber ábyrgð á þeim. Dæmi um 

ábyrgðaraðila vegna aðgerðanna eru dómsmálaráðuneytið, félags- og tryggingamála-

ráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Margar af þeim 25 aðgerðum sem fram koma í áætluninni hafa þegar komið til 

framkvæmda. Má þar nefna fullgildingu alþjóðasamninga en markmið 1. aðgerðarinnar var 
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að fullgilda þrjá alþjóðasamninga auk valfrjálsrar bókunar við einn þeirra. Samningarnir sem 

um ræðir eru samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri 

glæpastarfsemi frá 2000 og valfrjáls bókun við hann um mansal, eða Palermó-bókunin, 

samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali frá 2005 auk samnings Evrópuráðsins 

um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun frá árinu 2007 

eða Lanzarote samningurinn (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Markmiðinu hefur 

ekki verið náð að fullu þar sem enn á eftir að fullgilda Lanzarote samninginn og er unnið að 

því (Þingskjal 417, 2011-2012). Að öðru leyti hafa áætlanir gengið eftir (Hildur Jónsdóttir, 

2011; Council of Europe, e.d.a). 

Í október 2009 var stofnað sérfræði- og samhæfingarteymi um mansal (mansalsteymi) 

af Rögnu Árnadóttur dómsmála- og mannréttindaráðherra í samræmi við aðgerðaáætlunina. 

Í teyminu sitja fulltrúar frá dómsmála- og mannréttindaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti, 

félags- og tryggingamálaráðuneyti, ríkislögreglustjóra, utanríkisráðuneyti, Útlendinga-

stofnun, Stígamótum og Samtökum um kvennaathvarf. Markmið teymisvinnunnar er að 

tryggja yfirsýn og þekkingu á mansalsmálum hér á landi. Er það gert með því að kanna 

vísbendingar um mansal, bera kennsl á möguleg fórnarlömb og tryggja þeim þá vernd og 

aðstoð sem í boði er (Hildur Jónsdóttir, 2011; Innanríkisráðuneytið, e.d.). Auk þess er 

teyminu ætlað að koma upp skráningarkerfi um mansalsmál á Íslandi svo unnt sé að fylgjast 

með stöðu og þróun þessara mála hér á landi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; 

Innanríkisráðuneytið, e.d.). Í umræðum um stöðu aðgerðaáætlunarinnar á Alþingi þann 28. 

febrúar 2011 kom fram að slíkt skráningarkerfi væri ekki komið til framkvæmda og að enginn 

undirbúningur að því hefði átt sér stað (Ögmundur Jónasson, 2010-2011).  

Í samræmi við aðgerðaáætlunina voru kaup á vændi gerð refsiverð árið 2009. Auk þess 

var undanþáguheimild 4. gr. laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007, 

til að reka nektardansstaði í atvinnuskyni, felld úr gildi árið 2010 (Hildur Jónsdóttir, 2011; 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; Þingskjal 21, 2009-2010). Í aðgerðaáætluninni er 

meðal annars lagt til að hafin verði fræðsluherferð sem beinist að kaupendum og 

mögulegum kaupendum kynlífsþjónustu, hvort sem um ræðir kaup á vændi eða hvers konar 

klámi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Slíkri herferð hefur ekki verið hrundið af 

stokkunum en baráttan gegn barnaklámi hefur verið efld (Hildur Jónsdóttir, 2011; Ögmundur 

Jónasson, 2010-2011).  
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Frjáls félagasamtök hafa ekki látið sitt eftir liggja í baráttunni gegn mansali. Má þar 

nefna samtök á borð við Stígamót, grasrótarhreyfingu gegn kynferðisofbeldi. Á undanförnum 

árum hafa samtökin unnið ötullega gegn kynbundnu ofbeldi og hefur sérfræðingum sem 

berjast gegn mansali reglulega verið boðið hingað til lands á vegum Stígamóta (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009). Samtökin eru aðilar að regnhlífar- og alþjóðasamtökum á borð við 

Coalition Against Trafficking in Women og ENATW – European network against Trafficking in 

Women sem beita sér gegn mansali í tengslum við kynlífsiðnaðinn (Stígamót, e.d.). Árið 2003 

var haldið Evrópumálþing hér á landi á vegum Stígamóta og ENATW þar sem ýmsir 

sérfræðingar í baráttunni gegn mansali miðluðu reynslu frá sínum heimalöndum og hvað 

hefði borið árangur í baráttunni gegn mansali (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009; Guðrún 

Jónsdóttir, 2003).  

Árið 2008 var haldin ráðstefna um mansal á vegum samtakanna Allar heimsins konur 

þar sem sjónum var sérstaklega beint að fórnarlömbunum sjálfum. Á ráðstefnunni var meðal 

annars sagt frá reynslu nokkurra kvenna sem hafa verið fórnarlömb mansals hér á landi. 

Fjölmargir standa að samtökunum og má þar nefna Rauða krossinn, RIKK (Rannsóknastofa í 

kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands), Samtök kvenna af erlendum uppruna, 

Kvennaathvarfið, Mannréttindaskrifstofu Íslands, Neyðarmóttöku vegna nauðgana auk 

annarra (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).  

Allt frá árinu 1991 hefur árlega verið gert 16 daga alþjóðlegt átak með það að 

markmiði að afnema hvers kyns kynbundið ofbeldi. Átakið stendur yfir frá 25. nóvember, 

sem er alþjóðlegur baráttudagur gegn ofbeldi gegn konum, til 10. desember sem er hinn 

alþjóðlegi mannréttindadagur (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.a). Árið 2007 var átakið 

tileinkað baráttunni gegn mansali. Hér á landi komu rúmlega 30 félög og stofnanir að dagskrá 

átaksins og má þar nefna Rauða krossinn, Stígamót, UNIFEM, RIKK, Alþjóðahús, Barnaheill og 

Mannréttindaskrifstofu Íslands (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009; Barnaheill – Save the 

Children á Íslandi [Barnaheill], e.d.). 

Forvarnamiðstöðin STERK var stofnuð árið 2010 af Kristbjörgu Konu Kristjánsdóttur, 

sem áður hafði starfað hjá Stígamótum og unnið náið með konum sem stunduðu eða höfðu 

stundað vændi, og Fríðu Rós Valdimarsdóttur sem vann að rannsókn um stöðu mansalsmála 

hér á landi. Forvarnamiðstöðinni er ætlað að upplýsa almenning um kynlífsiðnaðinn með 
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áherslu á vændi og mansal og draga þar með úr eftirspurn eftir hvers kyns kynlífsþjónustu 

(Sterk, e.d.a; Sterk, e.d.b).  

Barátta gegn mansali hér á landi hefur að mestu snúist að mansali almennt. Barnaheill 

– Save the Children á Íslandi berst þó sérstaklega gegn mansali barna ásamt Evrópu-

samtökum Barnaheilla – Save the Children. Barnaheill leggur einnig áherslu á að hagsmunir 

barns, sem hefur verið þolandi mansals, skuli hafðir að leiðarljósi og að það fái viðeigandi 

aðstoð og þjónustu eftir að upp kemst um mansalið (Barnaheill, e.d.).  

5.1 Fræðsla 

Eftirspurn eftir hvers kyns kynlífsþjónustu viðheldur mansali innan kynlífsiðnaðarins og hafa 

kaupendurnir áhrif á alla þætti hans, meðal annars hvaðan stúlkurnar koma. Þá hefur 

eftirspurn eftir óspjölluðum stúlkum aukið barnavændi og í kjölfarið verða fórnarlömb 

mansals í kynlífsiðnaðinum sífellt yngri. Áhrif eftirspurnar urðu augljós þegar bandarískir 

hermenn streymdu til Suðaustur-Asíu á sjöunda áratug síðustu aldar og eftirspurn eftir 

kynlífsþjónustu jókst meira en framboðið. Til að svara eftirspurninni var konum og stúlkum 

úr nágrannaríkjunum rænt og þær neyddar til kynlífsþrælkunar (Yen, 2008).  

Í Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna eru aðildarríkin hvött til að draga úr þeirri 

eftirspurn sem viðheldur kynferðislegri misnotkun, sérstaklega kvenna og barna, og leiðir til 

mansals (UNODC, 2004; Yen, 2008). Hið lauslega orðalag ákvæðisins „að draga úr“ þykir 

skerða mögulega samvinnu aðildarríkjanna til að hrinda ákvæðinu í framkvæmd. Áhrifaríkara 

væri að ákvæðið krefðist þess að aðildarríkin tæku upp afdráttarlausa stefnu til að draga 

verulega úr kaupum á kynlífsþjónustu (Yen, 2008).  

Víða í Bandaríkjunum og Kanada eru haldin námskeið fyrir menn sem hafa verið 

handteknir vegna vændiskaupa. Kaupendurnir eru fræddir um þátt sinn í framboði á vændi 

og þann skaða sem þeir valda með kaupunum (Hughes, 2004). Yfirvöld í borginni San 

Francisco í Bandaríkjunum urðu fyrst til að beina sjónum sínum að eftirspurninni eftir vændi. 

Þeim, sem teknir voru fyrir kaup á vændi í fyrsta sinn, var í fyrstu stefnt en fengu svo 

tækifæri til að borga sekt og sækja eins dags námskeið um vændi í stað þess að vera dregnir 

fyrir dómstóla. Á námskeiðinu er flett ofan af sannleikanum um vændi og þátttakendur 

fræddir um hversu ábatasöm starfsemin er fyrir melludólginn (e. pimp) og hina illu meðferð 

sem stúlkurnar þurfa oft og tíðum að sæta. Þátttakendur eru einnig fræddir um 

heilsufarslegar hættur á borð við kynsjúkdóma sem gjarnan fylgja vændi. Þá eru þeir 
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upplýstir um aðild sína að því að halda uppi hrottalegu kerfi kynferðislegrar misnotkunar. 

Fyrrum vændiskonur taka þátt í fræðslunni og deila meðal annars reynslu sinni af skaðsemi 

vændis. Árlega sækja um 550 karlmenn námskeiðið. Í könnun sem gerð var um árangur 

námskeiðsins töldu allir þátttakendur að þeir hefðu lært af því og 97% þeirra töldu ólíklegt að 

þeir myndu kaupa vændi aftur. Viðhorf þátttakendanna til vændis breyttist í kjölfar 

námskeiðsins sem sést best á tölum lögreglunnar í San Francisco en aðeins 1% af þeim sem 

sóttu námskeiðið voru teknir aftur fyrir að kaupa vændi (Hughes, 2004; Yen, 2008).  

Frjálsu félagasamtökin The Coalition Against Trafficking in Women stóðu fyrir þriggja 

ára verkefni á Filippseyjum með það að markmiði að draga úr eftirspurn eftir vændi og koma 

þannig í veg fyrir mansal. Haldin voru þriggja daga námskeið í tólf samfélögum þar sem 

vandinn var mikill. Námskeiðunum var ætlað að breyta kynhegðun karlmanna og viðhorfi 

þeirra til kynlífs og kynlífsiðnaðarins með því að gera þeim grein fyrir þeim skaða sem hlýst af 

vændi og mansali. Þeim var einnig gerð grein fyrir hlut karlmanna í að viðhalda kynferðislegri 

misnotkun og mansali kvenna. Fyrrum fórnarlömb mansals komu að gerð námsskrár fyrir 

námskeiðið og fræddu þátttakendur um skaðsemi vændis og mansals. Í einum hópnum voru 

karlar sem nánast allir höfðu keypt vændi. Í byrjun námskeiðsins töldu þeir eðlilegt að kaupa 

kynlíf. Eftir því sem leið á námskeiðið tóku skoðanir þeirra að breytast og komu þeir jafnvel 

með tillögur að því hvernig breyta mætti viðhorfi karlmanna til kynlífskaupa. Undir lok 

námskeiðsins mátti sjá augljósar viðhorfsbreytingar hjá þátttakendum. Enn er erfitt að meta 

til fulls þau áhrif sem verkefnið hefur haft en áframhaldandi eftirfylgni verður með 

þátttakendum svo unnt sé að meta langvarandi áhrif þess. Bráðabirgðaniðurstöður benda til 

þess að fræðsla um áhrif vændis og hlut vændiskaupenda í mannréttindabrotum geti dregið 

úr vændiskaupum (Yen, 2008).  

Ljóst þykir að námskeið sem þessi geti gefið góða raun til að draga úr vændiskaupum 

þeirra sem það gera stöku sinnum. Ekki er víst að námskeið hafi áhrif á þá sem leggja það í 

vana sinn að kaupa vændi þar sem ólíklegt er að þeir breyti hegðun sinni eftir slíka fræðslu 

eða aðrar fortölur (Hughes, 2004; Yen, 2008). Líklegt er að til að ná til slíkra kaupenda þyrfti 

að herða vændislöggjöf og beita sektum auk þess að veita þeim fræðslu og ráðgjöf og 

endurhæfingu vegna kynlífsfíknar (Yen, 2008). 



  

32 

6 Réttindi barna sem hafa sætt mansali 

Margt hefur áunnist í þágu fórnarlamba mansals undanfarin ár. Aðgerðaáætlun íslenskra 

stjórnvalda gegn mansali er ekki aðeins ætlað að vinna gegn mansali heldur er þar einnig 

kveðið um þau réttindi, aðstoð og þjónustu sem fórnarlömbum mansals skal standa til boða 

hér á landi. Má þar nefna tvær nýjar tegundir dvalarleyfa sem eru ætluð fórnarlömbum 

mansals, rétt fórnarlamba til réttargæslumanns, vitnaverndar og nafnleyndar auk 

umþóttunartíma sem ætlað er að veita fórnarlömbum tækifæri til að losna undan valdi 

skipuleggjenda mansals. Þá skal á umþóttunartíma veita fórnarlömbum mansals öruggt skjól 

auk fjárhagslegrar og félagslegrar aðstoðar. Þörf viðkomandi fyrir þjónustu og aðstoð er 

metin af félagsráðgjöfum í dvalarsveitarfélagi í samvinnu við mansalsteymið. Þá er 

fórnarlömbum mansals einnig tryggð nauðsynleg heilbrigðisþjónusta og sálgæsla á 

umþóttunartíma (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Nú verður sjónum beint að 

réttindum barna sem sætt hafa mansali auk þeirrar þjónustu og aðstoðar sem þeim stendur 

til boða hér á landi. Í því samhengi er litið til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, íslenskra 

laga, aðgerðaáætlunar íslenskra stjórnvalda gegn mansali auk verklagsreglna vegna 

vegalausra barna.  

Barnasáttmálinn þykir eitt öflugasta tæki sem völ er á til að sporna gegn mansali barna 

og gæta að réttindum þeirra (UNICEF, 2011). Þrjár af fjórum grundvallarreglum sáttmálans 

eru mikilvægar þegar kemur að réttindum barna sem hafa sætt mansali. Í fyrsta lagi er það 

jafnræðisreglan sem kveður á um að „...aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan 

lögsögu sinnar öll þau réttindi sem kveðið er á um í [Barnasáttmálanum], án mismununar af 

nokkru tagi“ (Þórhildur Líndal, 2007, bls 11). Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er 

einnig að finna jafnræðisreglu en í 65. gr. segir að „[a]llir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti“. Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar er 

ekki jafn ítarleg og jafnræðisregla Barnasáttmálans en hún nær til allra, barna jafnt sem 

fullorðinna (Þórhildur Líndal, 2007).  

Í öðru lagi er það reglan sem kveður á um að hagsmunir barns skuli ávallt vera í 

fyrirrúmi við gerð hverskonar ráðstafana er það varðar (Þórhildur Líndal, 2007). Slíkt ákvæði 

er einnig að finna í íslenskum lögum en í 4. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir: „Í 
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barnaverndarstarfi skal beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu. 

Hagsmunir barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda“. 

Þriðja grundvallarreglan sem hér verður gerð skil er reglan um virðingu fyrir 

sjónarmiðum barnsins þar sem segir að „[a]ðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur 

eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið 

réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“ (Þórhildur Líndal, 2007, 

bls. 26). Víða í íslenskum lögum er að finna ákvæði sem mæla fyrir um slíkan samráðsrétt við 

börn og unglinga. Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 er til að mynda að finna ákvæði um rétt 

barna til að láta í ljós eigin skoðanir vegna sinna persónulegu mála. Við úrlausn mála skal 

taka tillit til skoðana barns í samræmi við aldur þess og þroska. Önnur lög sem kveða á um 

samráðsrétt við börn vegna persónulegra mála þeirra eru barnalög, nr. 76/2003, lög um 

íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952, lög um ættleiðingar nr. 130/1999, lög um skráð 

trúfélög nr. 108/1999 og lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 (Þórhildur Líndal, 2007).  

Í 39. gr. Barnasáttmálans er fjallað um líkamlegan og sálrænan bata og samfélagslega 

aðlögun barna sem sætt hafa vanrækslu, hvers konar misnotkun, pyndingum, harðneskju-

legri, ómannlegri eða lítilsvirðandi meðferð eða refsingu, eða eru þolendur vopnaátaka. Við 

framkvæmd 39. gr. skala hafa í huga þær grundvallarreglur Barnasáttmálans sem hér hafa 

verið gerð skil. Öll börn skulu eiga rétt á þeim úrræðum sem í boði eru án mismununar. 

Hagsmunir barns skulu ávallt vera í fyrirrúmi og taka skal tillit til skoðana þess á 

persónulegum málefnum sínum (Þórhildur Líndal, 2007). 

Þekking á mansali meðal fagstétta og starfsfólks hjá hinu opinbera er lykilatriði til að ná 

til hugsanlegra fórnarlamba mansals. Lögreglumenn, landamæraverðir, tollverðir, starfsfólk í 

heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og barnavernd eru meðal þeirra sem hugsanlega komast 

í færi við mansalsfórnarlömb. Ólíklegt þykir að þolendurnir gefi til kynna aðstæður sínar 

nema þeim séu kynnt þau stuðningsúrræði og sú vernd sem þeim býðst. Því er ljóst að 

vitneskja þessara aðila um einkenni mansals og hvernig skuli greina fórnarlömbin eru 

gífurlega mikilvæg atriði í baráttunni gegn mansali. Þá er ekki síður mikilvægt að viðeigandi 

fagstéttir þekki þá aðstoð sem fórnarlömbum stendur til boða. Starfsmenn félagsþjónustu og 

barnaverndar, meðferðaraðilar og ráðgjafar innan hjálparstamtaka kvenna veita 

fórnarlömbum stuðning og vinna að endurhæfingu þeirra. Mikilvægt er að þessir aðilar hljóti 

viðeigandi fræðslu og þjálfun til að tryggja sem markvissasta meðferð. Í aðgerðaáætluninni 
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er áhersla lögð á að þekking á réttindum vegalausra barna og barna sem óska hér hælis verði 

aukin en þau börn eru í aukinni hættu á að lenda í klóm skipuleggjenda mansals (Félags- og 

trygginga-málaráðuneytið, 2009). Vegalaus börn geta auk þess verið á flótta undan mansali 

sem þau hafa sætt annars staðar (European Union Agency for Fundamental Rights, 2010). 

Árið 2004 var unnið að aðgerðaáætlun vegna vegalausra barna hér á landi þar sem 

þeim er skipt í þrjá hópa; (1) börn sem sækja um hæli, (2) börn sem eru hér án dvalarleyfis og 

án umönnunaraðila og (3) börn sem eru hérlendis án dvalarleyfis (Dóms- og kirkjumála-

ráðuneytið, 2004). Börn sem hafa sætt mansali myndu helst falla undir annan flokkinn, börn 

án dvalarleyfis og án umönnunaraðila. Ef fylgdarmaður er með barninu getur þurft að kanna 

um hvers konar samband er að ræða og hvort barnið sæti þvingun af einhverju tagi. Hafa ber 

í huga að barnið gæti verið fórnarlamb mansals. Ef slíkt er raunin færu málefni barnsins eftir 

aðgerðaáætlun vegna vegalausra barna (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2004). Á meðan á 

rannsókn stendur er barni að 16 ára aldri komið í tímabundið fóstur en börn á aldrinum 16 til 

17 ára fara á Fit, þjónustumiðstöð fyrir hælisleitendur (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009; Innanríkisráðuneyti, 2011). Dómsmálaráðuneytinu er ætlað að fara með yfirumsjón 

slíkra mála. Auk þess koma að málinu lögregla, Útlendingastofnun, barnaverndarnefnd í 

viðkomandi sveitarfélagi, Barnaverndarstofa og mansalsteymið. Unnið er samkvæmt 

barnaverndarlögum og er fulltrúa hlutaðeigandi barnaverndarnefndar heimilt að viðstaddur 

þegar rætt er við barnið (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Árið 2009, sama ár og aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda gegn mansali var samþykkt, 

lagði Barnaverndarstofa til að hvert það barn sem grunur leikur á að sæti mansali skuli 

yfirheyrt hjá Barnahúsi (UNICEF, 2011). Þar er boðið upp á alhliða þjónustu til barna sem 

mögulega eða raunverulega hafa sætt kynferðislegri misnotkun. Ef þörf þykir á læknisskoðun 

er slík aðstaða fyrir hendi í Barnahúsi og þykir til fyrirmyndar. Kvensjúkdómalæknir, 

barnalæknir og hjúkrunarfræðingur sjá um slíka skoðun. Fari mál fyrir dóm er það í höndum 

dómara að ákveða hvort notast sé við þjónustu Barnahúss við skýrslutöku fyrir dómi. Hún fer 

þannig fram að sérfræðingur á vegum Barnahúss er einn með barninu í viðtalsherbergi og 

spyr barnið spurninga. Fulltrúi ákæruvalds, verjandi sakbornings, réttargæslumaður barnsins 

og fulltrúar barnaverndar og lögreglu geta fylgst með framvindu viðtalsins á sjónvarpsskjá. 

Viðstaddir geta beint spurningum til barnsins í gegnum spyrilinn. Hjá Barnahúsi er einnig 

boðið uppá sérhæfða greiningu þar sem mögulegar afleiðingar kynferðisofbeldisins eru 
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metnar. Í kjölfar greiningarinnar er boðið upp á meðferð fyrir barnið og ráðgjöf fyrir foreldra 

ef þörf þykir (Barnaverndarstofa, e.d.). Ekki er bundið í lög að við rannsókn á 

kynferðisbrotum gegn börnum séu börn yfirheyrð í Barnahúsi. Dómarar meta það hver fyrir 

sig hvort skýrsla skuli tekin í Barnahúsi eða í dómssal þar sem dómarinn yfirheyrir barnið 

sjálfur. Þá getur lögregla yfirheyrt börn á aldrinum 15 til 17 ára án aðildar Barnahúss 

(UNICEF, 2011).  

Eins og áður segir hefur Barnaverndarstofa mælst til þess að börn sem talin eru vera 

fórnarlömb mansals verði yfirheyrð hjá Barnahúsi. Þar með hefur starfssvið Barnahúss aukist 

frá því að veita aðeins þeim börnum þjónustu sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi til 

þess að þjónusta einnig börn sem talin eru hafa sætt mansali eða annarri samskonar 

misnotkun (UNICEF, 2011). 

Barnahús hafa verið sett á laggirnar í Noregi og Svíþjóð að fyrirmynd hins íslenska og í 

Finnlandi eru áform um slíkt hið sama. Í Danmörku og Grænlandi hafa einnig verið lagðar 

fram tillögur að opnun barnahúsa. Rétt eins og hér á landi er norskum dómurum það í 

sjálfsvald sett hvort þeir nota þjónustu barnahúsa þar í landi eða ekki. Hafi þeir um langan 

veg að fara með tilheyrandi ferðakostnaði kjósa þeir í sumum tilfellum að nýta sér ekki 

þennan möguleika. Hér á landi eru það helst dómarar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur sem kjósa 

að nota ekki þá þjónustu sem börnum stendur til boða hjá Barnahúsi þrátt fyrir að það sé 

staðsett í Reykjavík. Í skýrslu UNICEF um mansal barna á Norðurlöndum er mælst til þess að í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum verði það gert að skyldu að notast við barnahús í þeim 

löndum sem þau eru starfandi (UNICEF, 2011). 

Þolendum mansals skal vera tryggð örugg endurkoma til heimalands síns ellegar séu 

þeir ekki sendir til baka. Er það á ábyrgð mansalsteymisins og félagsþjónustu í dvalar-

sveitarfélagi að ganga úr skugga um að öruggt sé fyrir einstaklinginn að snúa aftur til síns 

heima. Í aðgerðaáætluninni er sérstaklega kveðið á um örugga heimferð barna sem hafa 

sætt mansali. Íslensk stjórnvöld bera ábyrgð á því að finna foreldra eða forráðamenn 

barnsins í heimalandinu svo unnt sé að tryggja því örugga endurkomu. Er það á ábyrgð 

þarlendra barnaverndayfirvalda að kanna hvort foreldrar eða forráðamenn barnsins geti 

veitt því þá vernd og umönnun sem það þarfnast. Ekki skal senda barn úr landi nema öryggi 

þess í heimalandinu sé tryggt. Barnaverndar- og útlendingayfirvöld hér á landi og í 

heimalandinu skulu vinna saman að því að tryggja örugga heimferð barnsins sem og öruggar 
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móttökur í heimalandinu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Er það í samræmi við 

Barnasáttmálann sem kveður á um að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum að 

nauðsynjalausu og að stuðlað sé að sameiningu fjölskyldunnar. Við gerð ráðstafana er varða 

barn skulu hagsmunir þess ávallt hafðir í fyrirrúmi. Barn, sem ekki nýtur samvista við 

fjölskyldu sína, hvort sem um ræðir tímabundið eða varanlega, skal eiga rétt á sérstakri 

vernd og aðstoð frá ríkisvaldinu. Án slíkra tengsla upplifa börn gjarnan rofin fjölskyldutengsl 

sem getur haft áhrif á sjálfsmynd þeirra auk þess sem þau geta upplifað óstöðugleika og 

óróleika í tengslum við nýtt umhverfi. Getur þetta hindrað líkamlegan, andlegan og 

tilfinningalegan þroska barnsins. Því er mikilvægt að börnum, sem fá ekki að vera með 

fjölskyldum sínum, standi til boða viðeigandi sérfræðiaðstoð þar sem þarfir þeirra eru 

gjarnan fjölþættari en þarfir annarra barna (Þórhildur Líndal, 2007) 
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7 Félagsráðgjöf og mansal barna 

Ef upp kemur mansalsmál barns hér á landi ber að tilkynna það til barnaverndarnefndar 

(Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2004). Barnaverndarstarf byggir á þekkingu úr ólíkum 

fræðigreinum á borð við félagsráðgjöf, sálfræði, félagsfræði, lögfræði og læknisfræði. Aðeins 

félagsráðgjafar fá sérstaka kennslu um barnavernd í sínu grunnnámi þar sem áhersla er lögð 

á að tengja saman þær ólíku fræðigreinar sem barnaverndin byggir á. Það kemur því ekki á 

óvart að starfsmenn barnaverndarnefnda séu að stærstum hluta félagsráðgjafar (Anni G. 

Haugen, 2008). Barnaverndarnefndir starfa eftir barnaverndarlögum nr. 80/2002 þar sem 

kveðið er á um rétt barna til verndar og umönnunar. Sá réttur gildir um öll þau börn sem eru 

á yfirráðasvæði íslenska ríkisins. Samkvæmt aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda gegn 

mansali er það hlutverk félagsráðgjafa, í samvinnu við mansalsteymið, að meta þörf 

fórnarlamba mansals fyrir þjónustu og aðstoð. Þá er gert ráð fyrir að starfsfólk 

félagsþjónustu og barnaverndar veiti fórnarlömbum stuðning og endurhæfingu. Auk þess 

koma starfsmenn barnaverndaryfirvalda og útlendingayfirvalda hér á landi að því að tryggja 

örugga heimför barns sem sætt hefur mansali. Þá er kveðið á um það í aðgerðaáætluninni að 

félagsráðgjafarnemar fái fræðslu um mansal (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Framangreint má túlka sem svo að yfirvöld telji félagsráðgjafa vel til þess fallna að sinna 

þolendum mansals. 

Félagsráðgjafar nálgast einstaklinginn út frá heildarsýn þar sem hver og einn er talinn 

sérstakur auk þess sem gert er ráð fyrir að hann verði fyrir áhrifum af umhverfi sínu. 

Félagsráðgjafinn þarf því að meta aðstæður í hverju tilviki og setja þær í samhengi við 

umhverfi einstaklingsins og þá áhrifavalda sem þar eru, á borð við fjölskyldu, vini og 

samfélagið í heild (Lára Björnsdóttir, 2006). Þá þarf félagsráðgjafinn einnig að þekkja þau 

úrræði og bjargir sem samfélagið hefur upp á að bjóða og gætu nýst einstaklingnum við að 

finna lausn á vanda sínum (Farley, Smith og Boyle, 2009).  

Á undanförnum áratugum hefur réttur fólks til að tjá sig um eigin málefni aukist og er 

Barnasáttmálinn einn af fyrstu lagalegu samningunum sem sögðu fyrir um slíkan rétt 

(Warren, 2007). Í Barnasáttmálanum, sem og í barnaverndarlögum, er kveðið á um rétt 

barna til að tjá sig um mál er þau varða og skal taka tillit til skoðana þeirra í samræmi við 

aldur og þroska (Þórhildur Líndal, 2007). Um þátttöku notenda um ákvarðanir í eigin 

málefnum má einnig finna tilmæli í siðareglum íslenskra félagsráðgjafa þar sem kveðið er á 
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um að félagsráðgjafar virði sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga (Félagsráðgjafarfélag Íslands, 

e.d.). Með notendasamráði er leitast við að bæta þjónustu við notendur hennar og gera hana 

áhrifaríkari. Þeir ættu að geta tekið virkan þátt í ferli máls á öllum stigum þess. Notenda-

samráð tryggir ekki einungis lögbundinn rétt notenda á að tjá sig um eigin málefni heldur 

getur það stuðlað að auknu sjálfstrausti einstaklingsins og trú á eigin getu (Warren, 2007). 

Notendasamráð getur því verið gagnlegt í vinnu með þolendum mansals sem hafa sætt 

ofbeldi og kúgun jafnvel árum saman. 

Í notendasamráði er gengið út frá því að einstaklingurinn, barn jafnt sem fullorðinn, sé 

sérfræðingur í eigin lífi og þekki best sínar eigin tilfinningar og reynslu. Áhersla er lögð á að 

veita börnum á öllum aldri tækifæri til þátttöku í eigin málum en þó er mikilvægt að hún sé 

sniðin að þekkingu og reynslu barnsins. Í nútíma samfélagi er almennt valdaójafnvægi milli 

barna og fullorðinna. Börn upplifa sum hver að skoðanir þeirra, tilfinningar og þarfir séu 

hunsaðar sem getur leitt til þess að þau þori ekki að tjá sig um þarfir sínar og leiðir til að 

sinna þeim. Því er mikilvægt að félagsráðgjafar sem vinna að málefnum barna veiti þeim 

tækifæri til að tjá sig og að börnunum sé gert ljóst að félagsráðgjafinn vilji raunverulega 

heyra það sem þau hafa til málanna að leggja. Er þetta sérstaklega mikilvægt meðal barna 

sem telja sig bera ábyrgð á erfiðleikum innan fjölskyldunnar, barna sem sækja um hæli eða 

eru flóttamenn (Warren, 2007).  
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8 Niðurstöður 

Hér að framan hefur verið fjallað ítarlega um mansal barna með áherslu á stöðu þeirra mála 

á Norðurlöndunum. Aðgerðir íslenskra stjórnvalda gegn mansali hafa verið kynntar sem og 

þau réttindi sem börnum, sem hafa sætt mansali, hafa hér á landi. Nú verða reifaðar helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar og rannsóknarspurningum svarað. Þær voru þrjár; (1) hvert er 

umfang og eðli mansals á Norðurlöndum, (2) hvað hefur íslenska ríkisstjórnin gert til að 

berjast gegn mansali barna og (3) hver eru réttindi barna sem sætt hafa mansali hér á landi. 

Erfitt getur verið að greina á milli mansals og smygls á fólki, nauðungarvinnu og 

vændis. Tengsl milli vændis og mansals þykja þó óyggjandi. Í Palermó-bókun Sameinuðu 

þjóðanna er aðildarríkjunum gert að grípa til aðgerða til að draga úr eftirspurn eftir 

kynlífsþjónustu. Talið er að eftirspurnin stýri framboðinu og leiði þar með til mansals. Áður 

en Palermó-bókunin var samþykkt var farin sú leið í Svíþjóð að banna kaup á vændi. 

Lagabreytingin dró úr vændi í Svíþjóð og vísbendingar eru um að skipuleggjendum mansals 

þyki ekki fýsilegt að reka skipulagt vændi þar í landi vegna minni eftirspurnar. Norðmenn 

fóru að fordæmi Svía árið 2008 og ári síðar fylgdu Íslendingar í kjölfarið. Finnar tóku ekki eins 

djúpt í árinni en þar í landi er aðeins ólöglegt að kaupa vændi af fórnarlömbum mansals eða 

þeim sem tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Á síðustu árum hefur verið rætt um að banna 

kaup á vændi í Danmörku en þar er nú leyfilegt að kaupa og selja vændi. Hér á landi hefur 

mansal einkum verið tengt vændi og nektardansstöðum. Í tengslum við baráttu íslenskra 

stjórnvalda gegn mansali hefur verið lagt algjört bann gegn nektardansi á veitingastöðum hér 

á landi með breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Þar er kveðið 

á um að ekki skuli gera út á nekt starfsmanna eða viðskiptavina en nekt sem slík er ekki 

skilgreind.  

Sýnt hefur verið fram á að unnt er að ná góðum árangri með því að fræða 

vændiskaupendur og mögulega vændiskaupendur um málefnið. Með fræðslu má ná til 

mögulegra vændiskaupenda og þeirra sem kaupa vændi stöku sinnum. Fræðslan ein og sér 

þykir þó ekki nægja þegar um er að ræða þá sem leggja það í vana sinn að kaupa vændi 

reglulega. Talið er að hert vændislöggjöf, sektir, fræðsla og ráðgjöf ásamt endurhæfingu 

vegna kynlífsfíknar geti borið árangur hvað slíka aðila varðar.  

Alþjóðavinnumálastofnunin telur að allt að 1,2 milljónir barna séu þolendur mansals á 

hverjum tíma. Mansal er falið vandamál og því ómögulegt að fá nákvæmar upplýsingar um 
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fjölda barnanna. Þær upplýsingar, sem til eru um umfang mansals barna á Norðurlöndunum, 

byggjast á tölum um staðfest og möguleg fórnarlömb mansals. Tölurnar gefa því ekki 

nákvæma mynd af ástandinu en ljóst er að mansal barna er raunverulegur vandi í Danmörku, 

Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Enn hefur ekki komið upp mansalsmál barns hér á landi en ætla 

má að ekki sé spurning hvort heldur hvenær það gerist ef litið er til þess sem á sér stað í 

nágrannalöndunum. Í Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð eru börn aðallega notuð í kynlífs-

iðnaðinum auk þess sem þau eru neydd til að betla og stunda afbrot á borð við búðarhnupl, 

þjófnað og eiturlyfjasölu. Í þessum löndum eru stúlkur í meirihluta. Upplýsingar frá Noregi 

eru þó af allt öðrum toga. Þar eru drengir í miklum meirihluta og voru þeir í flestum tilvikum 

látnir betla, stela og selja eiturlyf. Börn sem neydd voru í kynlífsþrælkun voru í minnihluta en 

hlutfall drengja og stúlkna í þeim iðnaði var mjög svipað.  

Alþjóðlegir samningar og samþykktir eru liður í baráttu alþjóðasamfélagsins gegn 

mansali og hefur Ísland lagt sitt af mörkum í þeim efnum. Undirritun Palermó-bókunarinnar 

var í raun fyrsta skref íslenskra stjórnvalda í baráttunni gegn mansali. Árið 2009 var aðgerða-

áætlun íslenskra stjórnvalda gegn mansali samþykkt. Í kjölfarið hefur Ísland fullgilt Palermó-

bókun Sameinuðu þjóðanna en henni er ætlað að koma í veg fyrir, afnema og refsa fyrir 

mansal, sérstaklega kvenna og barna og Evrópuráðssamninginn um aðgerðir gegn mansali. 

Enn er unnið að fullgildingu Lanzarote samningsins um vernd barna gegn kynferðislegri 

misneytingu og kynferðislegri misnotkun. Frjáls félagasamtök hér á landi hafa einnig lagt sitt 

lóð á vogarskálarnar í baráttunni gegn mansali. Stígamót hafa löngum barist gegn kynbundnu 

ofbeldi og reglulega boðið hingað til lands sérfræðingum sem koma að baráttunni gegn 

mansali. Árið 2010 stofnaði fyrrum starfsmaður Stígamóta forvarnamiðstöðina STERK sem 

ætlað var að upplýsa almenning um kynlífsiðnaðinn með áherslu á vændi og mansal. Ætlunin 

var að draga úr eftirspurn eftir hvers kyns kynlífsþjónustu. Hér á landi hefur baráttan gegn 

mansali að mestu verið almenns eðlis en ekki beinst sérstaklega að börnum. Þó hafa frjálsu 

félagasamtökin Barnaheill barist sérstaklega gegn mansali barna.  

Þekking á mansali meðal fagstétta og starfsfólks hjá hinu opinbera er lykilatriði til að ná 

til hugsanlegra fórnarlamba. Auk þess þurfa þessir aðilar að hafa þekkingu á þeirri vernd og 

þeim stuðningsúrræðum sem fórnarlömbum stendur til boða. Enn hefur ekki komið upp 

mansalsmál hér á landi þar sem barn á í hlut og þar af leiðandi er erfitt að vísa til þjónustu og 

aðstoðar sem börnum standa til boða. Árið 2004 var unnið að verklagsreglum vegna 
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vegalausra barna og gilda þær einnig vegna mála þar sem börn hafa sætt mansali. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er sérstaklega vel til þess fallinn að gæta að réttindum 

barna sem hafa verið seld mansali og hefur Ísland þegar fullgilt sáttmálann. Þar er kveðið á 

um að öll börn innan aðildarríkjanna skuli njóta jafnræðis, hagsmunir barnsins skuli ávallt 

vera hafðir í fyrirrúmi og borin sé virðingu fyrir og hlustað eftir sjónarmiðum barnsins. Í 

íslenskum lögum er einnig að finna slík ákvæði.  

Í Barnahúsi stendur þjónustan opin öllum börnum á Íslandi sem sætt hafa 

kynferðislegri misnotkun. Barnahús, sem er hið fyrsta sinnar tegundar á Norðurlöndunum, er 

úrræði sem íslensk stjórnvöld geta státað sig af enda hefur slík aðstaða verið sett á laggirnar í 

Noregi og Svíþjóð að íslenskri fyrirmynd. Árið 2009 lagði Barnaverndarstofa til að öll börn, 

sem hugsanlega hafa sætt mansali, skuli yfirheyrð hjá Barnahúsi hvort sem um kynferðislega 

misnotkun er að ræða eða annars konar misnotkun og hefur starfssvið Barnahúss þar með 

aukist.  

Félagsráðgjafar eru stærsti hluti starfsmanna hjá barnaverndarnefndum landsins og 

eru því líklegir til að sinna málefnum barna sem sætt hafa mansali ef og þá þegar slíkt kemur 

upp hér á landi. Félagsráðgjafar meta aðstæður hvers og eins og setja þær í samhengi við 

umhverfi einstaklingsins og þá áhrifavalda sem þar er að finna. Ekki er hægt að gera ráð fyrir 

því að allir þeir, sem hafa sætt mansali, þurfi á sömu aðstoð að halda. Mikilvægt er að beita 

heildarsýn við lausn mála þar sem aðstæður mansalsfórnarlamba geta verið ólíkar sem og 

þarfir þeirra til aðstoðar. 
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9 Umræður 

Á Íslandi hefur enn ekki komið upp mansalsmál barns en slíkt er blákaldur veruleiki í 

nágrannalöndunum. Spurningin hér á landi er því eflaust frekar sú hvenær en ekki hvort slíkt 

tilvik kemur upp hér á landi. Þá gæti mansal barns nú þegar hafa átt sér stað hér á landi án 

þess að upp um það hafi komist. Mikilvægt er að draga þessi mál fram í dagsljósið með því að 

halda á lofti umræðu um mansal og að börn jafnt sem fullorðnir geti verið þolendur. Það eru 

ekki aðeins þeir einir, sem eru líklegir til að rekast á fórnarlömb mansals eins og lögregla og 

landamæraverðir, sem þurfa að vera vakandi fyrir einkennum mansals heldur er mikilvægt 

að almenningur geri sér einnig grein fyrir einkennum þess. Þó svo að enn hafi ekki komið upp 

mansalsmál hér á landi þar sem barn á í hlut er mikilvægt að verklagsreglur vegna þess séu 

skýrar og aðgengilegar svo hægt sé að bregðast skjótt og rétt við ef og þá þegar slíkt kemur 

upp. Við gerð ritgerðar þessarar kom í ljós að svo er ekki. Erfitt var að fá það staðfest að 

notast ætti við verklagsreglur vegna vegalausra barna ef upp kæmi mansalsmál barns hér á 

landi. Í byrjun maí 2012 kom það bersýnilega í ljós að yfirvöld eru ekki með verklagsreglur 

vegna vegalausra barna á hreinu. Þá komu hingað til lands drengir á aldrinum 15 til 17 ára án 

foreldra eða forráðamanna og ferðuðust á fölsuðum skilríkjum. Í kjölfarið voru drengirnir  

dæmdir til 15 daga fangelsisvistar (Mbl.is, 2012). Samkvæmt verklagsreglum vegna 

vegalausra barna skal finna börnum upp að 16 ára aldri fósturheimili en börn á aldrinum 16 

til 17 ára skulu vistuð á Fit, þjónustumiðstöð fyrir hælisleitendur. Mikilvægt er tryggja að allir 

þeir sem eru líklegir til að komast í færi við vegalaus  börn eða börn sem hafa verið seld 

mansali þekki verklegsreglur vegna þessara barna svo mál þeirra fari strax í réttan farveg. 

Umfang og eðli mansals barna í Noregi er töluvert frábrugðið hinum 

Norðurlöndunum. Margar ástæður geta legið þar að baki. Fyrst og fremst eru tölulegar 

upplýsingar unnar á annan hátt í Noregi en á hinum Norðurlöndunum. Auk þess eru þær 

nákvæmari og auðvelt að nálgast þær. Í Noregi eru upplýsingar aðeins til um möguleg 

fórnarlömb en ekki staðfest eins og helst er notast við á hinum Norðurlöndunum. Þá er 

mögulega notast við víðari skilgreiningu á mögulegu fórnarlambi í Noregi en annars staðar. 

Hugsanlega er ástandið svipað á hinum Norðurlöndunum en að í Noregi sé meiri fjármunum 

varið í þennan málaflokk og því finnist þar fleiri fórnarlömb. Þetta er vert rannsóknarefni.  

Eins og fram hefur komið hefur mansal hér á landi einkum verið tengt við vændi og 

nektardansstaði. Nú hafa slíkir staðir verið bannaðir síðan 2010 en svo virðist sem þeir starfi 
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enn nánast í óbreyttri mynd frá því áður en lagabreytingin tók gildi. Í lögunum er lagt bann 

við nekt starfsmanna en nekt er þó ekki skilgreind. Hefur fyrrum eigandi nektardansstaðarins 

Goldfinger látið í ljós þá skoðun sína að með því einu að hylja sköp kvenna eru þær í raun 

ekki naktar. Því má telja að starfsemi Goldfinger hafi lítið breyst þrátt fyrir lögin. Í rannsókn 

sem gerð var hér á landi um vændi kom í ljós að 17 ára íslensk stúlka hafði starfað sem 

nektardansari hér á landi. Eigendur slíkra staða virðast því ekki í endilega setja fyrir sig að 

barn sinni slíku starfi. Nektardansarar eru í flestum tilvikum ungar erlendar stúlkur og því má 

velta því fyrir sér hvenær það gerist að stúlka undir lögaldri sé seld hingað til lands til að 

dansa á slíkum stöðum og hvort það hafi jafnvel gerst nú þegar.  

Aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda gildir til lok árs 2012 en þrátt fyrir það eru enn 

þó nokkrar aðgerðir sem ekki hafa verið framkvæmdar. Til að mynda átti að hrinda af stað 

fræðsluherferð sem beinist að kaupendum og mögulegum kaupendum vændis en það hefur 

enn ekki verið gert. Spurning er hvort ekki hefði verið skynsamlegt að setja af stað slíka 

herferð á sama tíma og undanþága vegna nektardansstaða til atvinnureksturs var felld úr 

lögunum. Þar með hefði almenningur, auk kaupenda og mögulegra kaupenda vændis, fengið 

skýr skilaboð um að kaup á vændi væru ekki liðin hér á landi.  

Mansal er alþjóðlegt vandamál sem snertir karla, konur og börn. Vitund almennings 

um mansal og alvarleika þess er liður í baráttunni gegn mansali. Því er mikilvægt að 

umræðunni um mansal sé haldið á lofti um heim allan. 

 

 

 

 

 

 

Sigrún Yrja Klörudóttir 
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