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Útdráttur 

Flutningur fólks á milli landa hefur orðið mikill vegna aukinnar hnattvæðingar, samhliða því 

sem hefur mansal vaxið gríðarlega. Baráttan gegn mansali hefur verið talsvert til umræðu hér 

á landi sem annarsstaðar en árið 2000 settu Sameinuðu þjóðirnar fram hina svokölluðu 

Palermó bókun þar sem mansal er skilgreint og aðildarþjóðir hvattar til að aðlaga lög og 

reglur í baráttunni gegn þessari vá. Ritgerð þessi fjallar um mansal með áherslu á mikilvægi 

þess að sporna við mansali, jafnframt að bent er á ýmis vandkvæði við að skilgreina hvað 

mansal er. Skoðuð er orðræða ýmissa fræðimanna og samtaka um mansal og vændi og 

afleiðingar þess með tengingu við baráttuna gegn mansali, til dæmis baráttu samtaka 

vændiskvenna og skoðanir femínista en þessir hópar eru ósammála um hvar eigi að draga 

hugmyndafræðilega línu þegar vændi er annars vegar. Rædd eru ýmis afbrigði mansals og 

birtingarmyndir þess á meðal ólíkra samfélaga svo sem  barnavændi, barnahermennska, 

kynlífsþrælkun og nauðungarvinna. Skipulögð glæpastarfssemi, fátækt, atvinnuleysi, 

stríðsátök og upplausn hefur ásamt menningarhefðum ýtt undir mansal. Sjónum er einnig 

beint að á hvern hátt mansal og vændi virðist þrífast á átakasvæðum þar sem 

friðargæslusveitir starfa.  
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Inngangur 

Í ritgerð þessari fjallað ég um mansal í víðum skilningi þess orðs. Áður en lengra er haldið er 

rétt að gera grein fyrir aðkomu minni að þessu verkefni. 

Ég var við störf  hjá alþjóðlegri lögreglusveit Sameinuðu þjóðanna við rannsóknir á 

mansalsmálum í Bosníu-Hersegóvínu frá 2000 til 2001 og kynntist þar af leiðandi hvernig 

fórnarlömb mansals, flest frá  frá Austur-Evrópu, lentu í klóm skipulagðrar glæpastarfsemi. 

Þar upplifði ég hversu erfið baráttan gegn mansali er og það opnaði augu mín fyrir mikilvægi 

þess að meira væri fjallað um mansal og að skilgreining hugtaksins yrði greinilegri. Í 

ritgerðinni kem ég inn á mansal og skuldaánauð kvenna í Bosníu- Hersegóvínu sem voru 

neyddar til að vinna í vændishúsum sem spruttu upp við lok þjóðernisstríðsins 1995 og komu 

alþjóðlegs friðargæsluliðs í kjölfar þess og hvernig mansal tengdist þeirri menningu sem 

þrífst á átakasvæðum. Ég átti náið samstarf við Madeleine Rees sem var skrifstofustjóri á 

mannréttindastofu Sameinuðu þjóðanna í Bosníu á þessum tíma vegna mansalsmála en 

vitnað er í skrif hennar á nokkrum stöðum í ritgerðinni. Eflaust er umfjöllun um mansal lituð 

af reynslu minni en þessi málaflokkur hefur verið mér ofarlega í huga síðan.  

Ljóst er að mansal er margslungið á marga vegu en umræða mín dregur fram ólíkt samspil 

menningar og skilnings á mansalshugtakinu en vestræn túlkun þess hefur átt misjöfnu gengi 

að fagna innan ólíkra samfélaga. Með aukinni hnattvæðingu hafa fólksflutningar á milli landa 

sem og innan þeirra aukist til muna. Hið sama gildir um alþjóðalega glæpastarfsemi eins og 

mansal, eiturlyfja- og vopnasölu eins og bæði alþjóðasamtök og ýmiskonar fjölmiðlar hafa 

bent á. Framboð og eftirspurn innan kynlífsgeirans á sinn þátt í þessari þróun og aukin 

mannréttindabrot í kjölfar þess. Jo Doezema (1999) heldur því fram að fátækt fólk sem býr 

við atvinnuleysi og upplausn eigi stundum ekki annarra kosta völ en að leita að vinnu utan 

heimalands síns og verði oftar en ekki orðið fórnarlömb mansals, hvort sem um er að ræða 

sölu inn í kynlífsiðnaðinn, ólöglega líffærasölu eða annarskonar vinnuánauð. Ég mun beina 

umfjöllun minni sérstaklega að mansali barna og kvenna sem snýr að kynlífsiðnaðinum, 

barnahermennsku og því hvernig ólík menningarsamfélög líta á mansal og vændi,  jafnframt 

hvernig tekið er á málum sem þessum.          

Túlkunarfræðingurinn Hans Georg Gadamer skrifaði að vísindi gerðu mönnum ekki kleift 

að sjá út fyrir ramma hins menningarlega samhengis. Samkvæmt hans heimspeki er það 

vegna þess að við getum ekki aðskilið okkar leiðir til þekkingar frá tungumáli og menningu og 
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þar af leiðandi útilokað að túlka heiminn á hlutlausan hátt. Við túlkum heiminn öll á sinn hátt 

útfrá tungumáli og menningu byggða á persónulegri reynslu (McGee & Warms, 2008: 534). 

Afstæðishyggja er þar af leiðandi nauðsynleg þegar fjallað er um mansal og aðgerðir gegn 

því. 

Þeir sem aðhyllast pósmódernískan hugsunarhátt telja að ef ein túlkun er tekin sem algild 

og áreiðanleg þá þagna raddir og túlkanir annara. Póstmódernistar telja að túlkun eins geti 

ekki verið meira gild en túlkun annars og halda því fram að samþykki einnar túlkunar fram 

yfir aðra sé í raun spurning um völd og auð og í sögulegu samhengi hafi túlkun kristinna 

hvítra manna í vestrænum iðnaðarríkjum í raun þaggað raddir og túlkanir hinna. Það sé loks 

á síðari tímum sem raddir fátækra, kvenna og minnihlutahópa séu farnar að heyrast með 

tengingu til sögu, stjórnmála og bókmennta (McGee & Warms, 2008: 534; O´Reilly:2005: 

211).  Í raun endurbyggja póstmódernistar áætlanir og venjur, hvernig á að skrifa, lesa og 

nýta texta og rannsaka meiningu hans, lögmæti og túlkun. Þannig má fá fram dýpri meiningu 

og vitneskju í sögulegu samhengi í því samfélagi sem textinn var skrifaður og lesinn í. Að 

mínu mati þurfa mannfræðingar samtímans að vera meðvitaðir um þetta til að geta  til að 

öðlast betri skilning á hugtakinu mansal og hvernig menningarhefðir spila þar inn í. 

Í þessari ritgerð er reyni ég  að ná  fram nokkuð heildrænni mynd af hugtakinu mansal 

sem er mjög víðfemt og þar af leiðandi nánast útilokað að fjalla ítarlega um allar hliðar þess í 

stuttri ritgerð sem þessari. Markmiðið er að skoða ólík sjónarmið og skilgreiningar 

mansalshugtaksins á meðal fræðimanna og ólíkar birtingamyndir þess á meðal fórnarlamba.  

Samkvæmt Doezema (1999) hafa flestar herferðir gegn mansali beinst að þróunarstefnu 

vesturveldanna þar sem því er haldið fram að konur þurfi að bera meginþungann af fátækt í 

þriðja heiminum og fyrrum ríkjum kommúnismans. Því þurfi að byggja upp efnahagsleg 

skilyrði fyrir konur í þessum löndum. Ýmis óháð samtök hafa gagnrýnt vesturlensk stjórnvöld 

fyrir að hafa brugðist seint og illa við  ástandinu, sér  í lagi utan þéttbýlis sem hafi neytt konur 

til að flytjast búferlum til borga eða til annarra landa (1999: 42).                                                     

Mansal er gríðarlega ábatasamt fyrir þá sem það stunda og fer stöðugt vaxandi en 

samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum er árleg velta þess um sjö milljarðar 

bandaríkjadala og fórnarlömb mansals um það bil fjórar milljónir manna (Reymond, 2002: 

492). Á móti bendir Doezema (1999) á að draga beri í efa áreiðanleika margs þegar kemur að 

tölulegum upplýsingum og öðru sem tengist mansali og að upplýsingar séu oft fengnar frá 
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óáreiðanlegum aðilum. Alþjóðabandalag gegn mansali kvenna, The Global Alliance Against 

Trafficking in Women (GAATW), framkvæmdi rannsókn til eins og hálfs árs á umfangi 

mansals á heimsvísu samkvæmt beiðni Sameinuðu þjóðanna. Niðurstaða þeirrar könnunar 

var að slíkt væri nánast ógerningur þar sem skortur væri á þáttum eins og kerfisbundnum 

rannsóknum og á nákvæmri, mótsagnalausri og ótvíræðri  skilgreiningu á mansali, einnig á 

ólögmæti eða glæpasamlegu upplagi vændis og mansals. Í öðru lagi urðu starfsmenn þessar 

skýrslu meðvitaðir um að tölulegar upplýsingar vísuðu oftast til fjölda farandverkamanna eða 

fólks starfandi í kynlífsiðnaðinum frekar en fórnarlamba mansals (1999: 32). 

Skilgreining á hugtakinu mansal er ekki samræmd og vefst fyrir mörgum en oft er óljóst 

hvar mörk þess liggja bæði í ýmsum alþjóðasamþykktum og einnig hvaða skilning 

mismunandi menningarhópar hafa á mansali og afleiðingum þess. Vestrænn skilningur á 

mansali gengur stundum þvert á skilning annarra menningarsamfélaga þegar ríki sem 

skilgreind eru sem vanþróuð eiga hlut að máli og upplausn fátækt, átök, hungur og 

sjúkdómar eru daglegt brauð. Spyrja má hvert umræðan um mansal við þessar aðstæður 

leiði og hvort ítök og afskipti alþjóðastofnanna eru til bóta eða bölvunar fyrir hlutaðeigandi.  

Ég bendi á  að mannfræðingurinn Nancy Scheper-Huges hefur harðlega gagnrýnt hvað 

mannfræðingar hafa haft sig lítið í frammi við að upplýsa og fjalla opinskátt um mansal enda 

oft um há pólítískt mál að ræða. Ég tel þó að mannfræðin hafi beint sjónum sínum meira að 

sumum hliðum mansals en öðrum og bendi jafnframt á að hugtakið verður að skoðast út frá 

félagslegu, menningalegu og ekki síst sögulegu samhengi.   

     Ritgerðinni er skipt í fjóra kafla. Í fyrsta kafla er sögulegt ágrip og alþjóðasamningum 

gerð skil ásamt orðræðu ýmissa fræðimanna þar sem  meðal annars er rætt um ólíka túlkun 

á vændi og bent á  þröngsýni þegar kemur að orðræðu mannfræðinga við uppljóstrun á 

viðkvæmum málum samtímans.  Í öðrum kafla eru  ólíkar birtingarmyndir mansals skoðaðar, 

með áherslu á börn og menningarhefðir, jafnframt því sem ræddar eru aðferðir og 

markaðsvæðing mansals. Uppistaðan í  þriðja kafla varðar það hvernig friðargæsla tengist 

mansali og  kynlífsánauð á átakasvæðum. Í fjórða kafla er fjallað um aðgerðir gegn mansali 

og hvernig skipulögð alþjóðleg glæpastarfsemi tengist málaflokknum. Skilgreiningar á 

þessum hugtökum eru krufnar til mergjar og rætt um hvort árangur í baráttunni  gegn 

mansali sé í augnsýn.  
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1 Kafli  

1.1 Sögulegt ágrip og alþjóðasamningar. 

Þrælahald er oftast skilgreint þannig að litið er á aðra persónu sem óæðri og frelsisvipting og 

hagnýting þess í skjóli valds. Í fyrrum nýlenduveldum var rekinn áróður fyrir því að í Afríku 

væri ekkert samfélag og fólkið lifði eins og villimenn. Á þessum grunni væru Afríkubúar ekki 

jafningjar hvítra manna og þar með þyrfti ekki að koma fram við þá á siðsamlegan máta. Þar 

var komin réttlæting á að Evrópumenn hnepptu milljónir Afríkubúa í þrælahald og sviptu þá 

öllum réttindum og frelsi sem í dag er bundið í alþjóðlegum mannréttindasáttálum (Kaye, 

2008: 1). Mansal í einhverri mynd hefur tíðkast lengi en hugtakið sjálft kemur fram í ákveðnu 

samhengi sem á ekki rætur sínar að rekja til sölu svartra þræla eins og margir vilja halda og 

síðar afnámi þess heldur  í uppruna er lýtur að hugmyndinni um hvítan þræl og tengist 

baráttunni gegn vændi á alþjóðlega vísu (Jónína Einarsdóttir, Hamido Boiro, Gunnlaugur 

Geirsson og Geir Gunnlaugsson, 2010: 156). Framan af var eingöngu litið á hvítar konur sem 

fórnarlömb, og baráttufólk gegn verslun hvítra kvenna frá Bretlandi til Argentínu hafði t.d. 

ekki áhuga á innfæddum vændiskonum þar í landi né heldur var bandarískum umbótasinnum 

umhugað um hag vændiskvenna sem voru ekki af  engilsaxneskum uppruna. Þar með var 

„þrælahald hvítra“  sem slíkt bundið við ákveðinn litarhátt með því að gera því skóna að 

þrælahald hvítra kvenna væri verra en þrælahald svartra. Hér er á ferðinni hin hefðbundna 

skírskotun að hvítleiki jafngildi hreinleika og svartleiki að sama skapi siðspillingu 

(Doezema,2000: 29-30 ). Mér finnst hugsunarhátturinn vera hinn sami þrátt fyrir ólíkan 

litarhátt: sala á fólki í skjóli valds gegn berskjölduðum einstaklingum. 

Ljóst er að fjölmargir milliríkjasamningar hafa verið gerðir um þrælahald og talið að á 

19.öld hafi þeir verið um 600 talsins (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010: 156).  Fyrsta  viðleitni 

alþjóðasamfélagsins til að sporna gegn mansali kvenna er samningurinn um mansal 

(Suppression of the White Slave Trade) sem var gerður árið 1904  en sextán Evrópuríki áttu 

aðild að honum. Hann fjallaði um verslun á hvítum þrælum landa á milli sem að mínu mati 

afhjúpar og  ýtir enn frekar undir þá kynþáttafordóma sem virðast hafa verið í gangi á þeim 

tíma. Þessi samningur er sá fyrsti sem tók á mansali kvenna á alþjóðavísu en þar kemur fram 

að ólöglegt sé að tæla eða útvega konur eða stúlkur með því að færa þær á milli landa í þeim 

tilgangi að stunda vændi.  
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Markmið þessa samnings var meira að vernda konur frekar en að refsa mangaranum og 

þar með fær nýliðunin eða flutningur kvenna til vændis meira vægi en hagnýtingin sem slík 

(Long, 2004: 20;Rijken, 2003: 54). 

Samningurinn var síðan útvíkkaður árið 1910 og gilti þá einnig um verslun með hvítra 

þræla innan ríkja(Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010: 156). Eftir 1914 voru fólksflutningar frá 

Evrópu í  lágmarki vegna fyrri heimsstyrjaldarinnar og baráttan gegn hvítri þrælasölu missti 

dampinn (Doezema,2000: 30 ).   

Hugtakið verslun með hvíta þræla hvarf með tímanum og farið var að nota mansal í 

staðinn í vaxandi mæli um öll fórnarlömb óháð litarhætti. Að tilstuðlan Þjóðabandalagsins  

breyttust fyrri samþykktir árið 1921 í alþjóðlegan sáttmála um baráttu gegn sölu barna og 

kvenna (International convention for the suppression of traffic in women and children). 

Mansal getur þar með átt við um börn, drengi og stúlkur óháð kynþætti. Sameinuðu 

þjóðirnar gerðu síðan samþykkt árið 1949 gegn mansali og arðráni kvenna í vændi en þar er 

mansal skilgreint sem lögbrot hvort sem er með samþykki eða vilja þolanda.  Þar er einnig 

sterkur vilji til þess að hjálpa fórnarlambömbum mansals að komast heim sem mörg hver eru 

fjarri heimkynnum og veita þeim endurhæfingu (Jónína Einarsdóttir o.fl.,2010: 157). 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 undirstrikar sérstaklega að 

þrælahald skuli bannað sem og verslun með þræla og árið 1956 er þrælahald skilgreint á 

víðari máta svo sem, þvinguð gifting, ánauð, eða barn sé afhent öðrum til arðráns af 

foreldrum.        

Alþjóðavinnumálastofnun Sameinuðu þjóðanna (ILO) hefur sérstaklega beitt sér fyrir 

afnámi barna og nauðungarvinnu, þvingun til þátttöku í vopnuðum átökum,vændi eða 

klámvinnu barna, vinnu sem tengist fíkniefnaframleiðslu og skaðleg eru heilsu þeirra siðferði 

og öryggi (Jónína Einarsdóttir o. fl., 2010: 157). Mansal kvenna hefur orðið að nokkurs konar 

pólitísku málefni ýmissa hópa svo sem trúarhópa,femínista og mannréttindasamtaka en 

endurvakningu umræðunnar á alþjóðlegavísu má rekja til ársins 1980 (Doezema, 2009: 31).  

Áherslan var í fyrstu á mansal frá Asíu og Rómönsku Ameríku til Vestur-Evrópu en hefur 

færst yfir í mansal frá Austur-Evrópu til Bandaríkjanna, Asíu og Vestur-Evrópu. Kastljósinu er 

einnig í vaxandi mæli beint að svæðum eins og frá Búrma til Tælands og frá Nepal til Indlands 

(Doezema, 2009: 31).  
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Evrópuþingið gerði síðar sáttmála um ráðstafanir gegn mansali sem tók gildi í maí 2005. 

Þar er sérstaklega áréttað að allar aðgerðir gegn mansali verði undantekningarlaust án 

kynþáttafordóma, viðhaldi kynjajafnrétti og að réttindi barna séu í hávegum höfð. Einnig er í 

sáttmálanum tekið á réttindum fórnarlamba mansals (Dottridge, 2007: 7). Alþjóðastofnun 

um fólksflutninga International Organization for Migration, (IOM) sér meðal annars um 

flutning og aðstoð við fórnarlömb mansals. Þarna er meðal annars átt við mannrán eða 

þvingun kvenna með fyrirætlun um mansal. Verslun á konum í því skyni að ráða þær til 

vinnu, gifta þær eða selja í vændi eða önnur form misnotkunar í ágróðaskyni. Stofnunin tekur 

á mörgum þáttum mansals meðal annars í formi forvarna sér í lagi barna og kvenna og á 

réttindum farandverkafólks (Rijken, 2003: 54). 

Stofnun þessi hefur sett sér það markmið að samræmd yfirgripsmikil aðstoð standi 

þolendum mansals til boða allt frá björgun þeirra og í gegnum samþættingarferlið. Jafnframt  

setti hún sér reglur sem lúta að sálrænni aðstoð til fórnarlamba mansals (Dottridge, 2007: 8). 

Börn eiga rétt á að vera sérstaklega varin gegn hverskonar hagnýtingu og þvingunum til 

vinnu sem er hættuleg heilsu þeirra og einnig líkamlegum, andlegum, trúarlegum og 

siðferðilegum þroska eða hefur áhrif á menntun þeirra (Dottridge, 2008: 8).   

1.2 Palermó-bókunin og skilgreining á mansali 

Í nóvember 2000  innleiddi allsherjarráð Sameinuðu þjóðanna sáttmála í baráttunni gegn 

alþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi. Sáttmálinn átti að betrumbæta samvinnu landa á milli 

í baráttunni gegn þessari vá ásamt tveimur viðaukabókunum sem sneru að mansali og smygli 

fólks, þ.e.a.s. að hjálpa fólki að komast yfir landamæri á ólöglegan máta gegn umbun. Tilefni 

þessara samþykkta voru sér í lagi áhyggjur iðnríkja af stórfelldri aukningu innflytjenda, ekki 

aðeins þeirra sem eru með fölsuð skilríki eða fara yfir landamæri framhjá 

landamærastöðvum heldur einnig þeirra sem komu á löglegan máta í vinnuleit án 

atvinnuleyfis eða dvöldu framyfir dvalarleyfistímann (Dottridge, 2007).   

Í desember árið 2000 komust Sameinuðu þjóðirnar að samkomulagi í Palermó á Ítalíu með 

sérstakri bókun um skilgreiningu á mansali sem gerði það ólöglegt í hvaða formi sem það fer 

fram (UN,2000).   

Í formála samningsins kemur fram að árangursríkra aðferða á alþjóðavísu sé þörf til að 

koma í veg fyrir mansal, sér í lagi kvenna og barna. Aðgerðirnar verða að beinast að 

upprunalöndum fórnarlambanna, flutningi þeirra og ákvörðunarstað, að refsa þeim sem 
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koma að verknaðinum og vernda þolendur mansals og mannréttindi þeirra. Þar segir einnig 

að þrátt fyrir tilvist ýmissa milliríkjasamninga sem innihalda reglur og gagnlegar aðgerðir til 

að reyna að vinna gegn arðráni fólks, einkum barna og kvenna, þá sé engin alþjóðleg eða 

algild lýsing til sem tekur til allra atriða mansals.  Sáttmálinn var undirritaður af 121 ríki, þar á 

meðal Íslandi af 148 viðstöddum. Þá undirrituðu 80 ríki sérstakan viðauka sem snýr að því að 

koma í veg fyrir og draga úr mansali, sér í lagi barna og kvenna, og að refsa þeim sem fyrir því 

standa.  

Samkvæmt bókuninni inniheldur mansal ákveðinn verknað, tilgang og aðferð í 

hagnýtingarskyni, svo sem í vændi, kynlífsþjónustu, þvingun til vinnu eða þjónustu, 

hverskonar þrælahald, ánauð, þrælkun eða ólöglega líffæraflutninga. Bókunin átti að vera 

vopn í baráttunni gegn mansali, eins og Mike Dottridge (2007) bendir á, og átti með henni að 

auka alþjóðlega samvinnu gegn glæpum, mansali og smygli á fólki á milli landa. Í þriðju grein 

bókunarinnar segir: 

a)  „Verslun með fólk merkir það að útvega fólk, flytja það, eða færa til, halda því eða 

taka við í því  skyni að notfæra sér það, og það er gert með hótunum,valdbeitingu 

eða annarskonar nauðung,brottnámi, svikum, blekkingum, misnotkun á 

yfirburðastöðu eða því að maður er öðrum háður, eða með greiðslu eða öðrum 

ávinningi veittum eða þegnum í því skyni að fá fram samþykki manns er hefur 

annan mann á valdi sínu. Það að notfæra sér fólk felur í sér, að lágmarki, 

hagnýtingu á vændi annarra eða annarri kynferðislegri misnotkun, 

nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu, þrælahaldi eða háttsemi áþekkri 

þrælahaldi, ánauð og brottnámi líffæra; 

b) samþykki þess sem sætir verslun með fólk við því að aðrir hyggist notfæra sér 

hann á þann hátt sem fjallað er um í a lið þessarar greinar skiptir ekki máli, ef beitt 

hefur verið einhverjum þeim aðferðum sem í þeim lið greinir; 

c) litið skal svo á að það að útvega barn, flytja það eða færa til, hýsa það eða taka við 

því í því skyni að notfæra sér það, feli í sér „verslun með fólk“, jafnvel þótt ekki hafi 

verið beitt neinum þeim aðferðum sem tilgreindar eru í alið þessarar greinar; 

d)   „Barn“ merkir hverja þá manneskju sem ekki hefur náð átján ára aldri.“ 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 29).  
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Þriðja greinin er yfirgripsmikil varðandi lýsingu á því  hvað telst vera mansal, samþykki, 

þvinganir og snertir sérstaklega mikilvægan þátt sem er verslun með börn og samþykki. Þetta 

hefur mikið gildi að mínu mati þar sem ekki er litið til menningarumhverfis heldur er aldur 

barns tilgreindur allt til átján ára aldurs óháð aðstæðum þeirra. Það er eins og menningarleg 

afstæðishyggja eigi ekki við heldur að reyna að tryggja rétt barns til skaðlausrar æsku.       

Í fimmtu grein samþykktarinnar segir að aðildarþjóðir hans skuli aðlaga sitt lagaumhverfi 

þannig að mansal eins og getur um í þriðju greininni verði gert glæpsamlegt þegar það er 

framkvæmt af ásetningi.  Jafnframt í níundu grein að aðildarlönd sáttmálans skuli setja á 

laggirnar yfirgripsmiklar reglur, áætlanir og aðgerðir til að koma í veg fyrir mansal og vernda 

fórnarlömb mansals, sér í lagi konur og börn, frá því að verða aftur seld í ánauð. Sérstök 

áhersla er einnig lögð á samvinnu og miðlun upplýsinga á milli stofnana og samtaka og á milli 

ríkja. Það sem mér finnst einnig athyglisvert er að í fimmtándu grein er komið inn á að 

aðildarríki samningsins geti skotið deilum sem geta skapast um túlkun eða beitingu hans fyrir 

sérstakan gerðardóm. Hugsanlega geta komið upp margskonar aðstæður, bæði 

menningartengdar og pólítískar átakalínur.                                             

Áttunda greinin vísar til þess að aðildarríki samningsins skuli aðstoða fórnarlömb mansals 

við að komast til síns heima án tafar en þó með tilliti til öryggis þeirra. Þarna hefur 

Alþjóðastofnun um fólksflutninga (IOM) einnig komið mikið við sögu. Þessi stofnun er þó 

mun áhrifaminni þegar kemur að grunnvandamálinu sem snýr að vinnuaðstæðum sem ýta 

undir mansal eða finna griðastað (Long,2004: 21). Það er þó mikilvægt að gera greinarmun á 

mansali og smygli á fólki þar sem hætta gæti skapast á að fórnarlömb mansals fengju ekki 

þann stuðning sem þeim ber. Munurinn þarna á milli liggur í að smygl á fólki er með 

samþykki þeirra um flutning en því er oftast öfugt farið þegar um mansal er að ræða og 

hagnýtingu þeirra sem í því lenda. Þar með er ekki sagt að smyglararnir misnoti ekki 

samþykki og berskjaldaða aðstöðu þeirra sem smygla á meðal annars gegndarlausum kröfum 

um  peningaupphæðir og hættulegan ferðamáta (Rijken, 2003: 73). 

1.3 Mansal og nauðung 

Samkvæmt Mike Kaye (2008) ætti varla að koma á óvart að flestir þeirra sem er seldir 

mansali nú á tímum í kynlífsánauð eru konur og stúlkur eða 98 prósent. Einnig er það 

staðreynd að fleiri konur eru seldar til þvingaðar vinnu en karlmenn. Vegna þessa er 

mikilvægt að skoða mansal kvenna sérstaklega. 
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Kaye (2008) bendir jafnframt á að meira en 80 prósent af allri verslun með fólk bæði til 

hagnýtar vinnu í bæði kynlífsiðnaðinum og öðru eru konur og stúlkur (2008: 30) 

Lynellyn D.Long (2004) telur  að skipulagt mansal nú á tímum birtist í mörgum ólíkum 

myndum svo sem brúðarskiptum og giftingarmörkuðum. Með þessu er verið að 

markaðsvæða konur sem verslunarvöru víða í hinum vestræna heimi og á internetinu þar 

sem kynlíf og líkamar þeirra ganga í kaupum og sölum.  

Slík starfsemi er orðin að hnattrænum veruleika og mælikvarði þess afstæður með 

tengingu við fjölbreytileika, hraða, drægi og sveigjanleika. Það sem knýr þetta áfram hefur 

oftar en ekki með stjórnmálaleg og efnahagleg skilyrði að gera sem ýta undir mansal kvenna 

á tímum upplausnar í formi atvinnuleysis, hungursneyðar og flutnings fjármagns á milli landa. 

Mansalsmarkaðir eru starfræktir á alþjóðavísu sem er lýsandi dæmi um hver þróunin hefur 

orðið í þessum málaflokki (2004: 5-8). Mér finnst sem þetta lýsa vel þróun mansals í 

nútímanum og þetta tengist fyrri umræðu um fjölbreytileika þessa hugtaks.  

Kaye (2008) bendir á  að í könnun sem gerð var í Paraguay voru um 45 prósent af börnum 

starfandi sem vinnufólk þar í landi og mörg þeirra höfðu verið misnotuð kynferðislega, 

líkamlega og andlega. Ennfremur benda rannsóknir til þess að um 60 prósent fórnarlamba 

mansals innan Evrópu sé bundið við konur sem hafa jafnframt þolað ofbeldi áður en þær eru 

seldar. Kynbundið ofbeldi er fylgifiskur mansals og  þar sem margar konur og stúlkur eru í 

örvæntingarfullri leit að betra lífi utan heimalandsins taka þær oftar en ekki boði um atvinnu 

og betra líf, þrátt fyrir grun um að slík boð séu ekki alltaf ósvikin (Kaye, 2008: 29-30). Long 

(2004) bendir á að samkvæmt upplýsingum frá innanríkisráðuneyti Bandaríkjanna frá 2001 

séu um 700.000 þúsund konur og stúlkur fórnarlömb mansals á ári hverju og ferðalög þeirra 

skipulögð af smyglurum, möngurum, ferðafélögum, lögreglu og opinberum starfsmönnum. 

Stúlkurnar geta verið veðsettar vegna skuldar, jafnvel af öðrum fjölskyldumeðlimum eða 

öðrum í valdastöðu og án skilríkja eða peninga verði þær auðveldlega einskonar gíslar í 

framandi landi. Á þeirri vegferð eru þær látnar borga fyrir með kynlífi til að komast yfir 

landamæri og þeim haldið í kynlífsþrælkun, sviptar öllum rétti yfir líkama sínum eða 

vinnuframlagi (2004: 6). 

1.4 Vændi, mansal og orðræða 

Neyðin kennir naktri konu  að spinna segir máltækið sem eru orð að sönnu í mörgum 

tilfellum þegar umræðan um vændi og kynlífsiðnaðinn er annars vegar. Vissulega er það 
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þannig að mansal og kynlífsánauð er ofbeldi í sinni verstu mynd. Margir telja að allt vændi sé 

ofbeldi, að sá sem borgar fyrir slíkt sé að nýta sér neyð þess minnimáttar og beri að refsa 

fyrir, þar sem kynmökin snúist um vald frekar en kynlíf. Þessi orðræða á vissulega rétt á sér 

en er ekki samþykkt þar sem vændi er löglegt og undir eftirliti (Rijken, 2003). Vændi og 

mansal er þegar öllu er á botninn hvolft ekki alltaf sami hluturinn þrátt fyrir beina tengingu 

þar á milli í mörgum tilvikum. Hér á landi er það refsivert að kaupa þjónustu vændiskvenna 

og einnig víða í löndunum í kringum okkur. Doezema (2009) bendir á að samtök 

vændiskvenna sem berjast fyrir réttindum þeirra geri greinarmun á þeim sem fara í vændi af 

frjálsum vilja og þeim sem eru þvingaðar í kynlífsiðnaðinn. Þarna sé stór munur á og konur 

stundi löglegt vændi hafi rétt yfir eigin líkama og stundi það í ágóðaskini til að getað öðlast 

betri framtíð. Ég er þess þó fullviss að konur leiti oftast ekki í kynlífsiðnaðinn af fúsum og 

frjálsum vilja heldur hlýtur staða þeirra innan samfélagsins að spila þar inn í bæði 

atvinnuleysi, fátækt eða aðrar ástæður. Doezema (2009) heldur því fram að femínistar séu 

að mörgu leyti ósammála um hvar eigi að draga hugmyndafræðilega línu þegar vændi er 

annars vegar og hafa tvennskonar sjónarmið þar ráðið ferðinni. Fyrra sjónarmiðið snýr að 

„afnámssinnum“, það er þeim sem halda því fram að vændi sé alltaf ofbeldi sem beinist 

aðallega gegn konum og skilgreina það sem hagnýtingu á kynlífi. Að þeirra mati eru allar 

konur sem það stunda fórnarlömb. Vændi réttlæti þar með sölu á konum og þröngvi þeim til 

kynferðisathafna. Miðað við þessa skilgreiningu er ekkert til sem heitir vændi af fúsum og 

frjálsum vilja þar sem alltaf sé um að ræða mannréttindabrot.  

Mansal kvenna þýði þar með allur flutningur þeirra í þeim tilgangi að stunda vændi. 

Seinna sjónarmiðið lýtur að þeim hópi femínista sem gera greinarmun á því hvort vændi er 

stundað af fúsum vilja eða hvort um mansal og kynlífsánauð sé að ræða.  

Alþjóðabandalag gegn mansali kvenna  (GAATW) bendir á að mansal og þvingun í vændi 

sé ávallt ofbeldi og brot á sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins en einnig verði að virða 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem stunda vændi af frjálsum vilja (Doezema, 2009: 33). Þá verði  

að bæta félagslega og lagalega stöðu þeirra sem starfa við vændi og benda réttindasamtök 

þeirra á að fyrsta skrefið sé að viðurkenna þessa atvinnu sem slíka. Hin neikvæði stimpill og 

lagalegar hömlur í kringum vændi brjóti í raun á réttindum sem  aðrar vinnandi stéttir telja 

sjálfsagðar. Fyrir sumar konur séu fólksflutningar til að starfa í kynlífsiðnaðinum bara hluti af 
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því að auka lífsviðurværi sitt og með því að staðhæfa að þær séu þar með fórnarlömb sé í 

raun verið að neita að þær hafi atbeina yfir eigin lífi (2009: 45- 47).  

Laura M Augstín (2007) fjallar um  í grein sinni „Introduction of the Cultural Study of 

Commercial Sex“ hvernig merking þess að selja og kaupa kynlíf breytist í samhengi við 

menningalega, félaglega og sögulega þróun á hverjum stað með tilliti til staðsetningar og 

færanleika. Að því gefnu hversu ólík birtingarform viðskipta með kynlíf eru til sé skortur á 

rannsóknum í þessum málaflokki, að vændi undanskildu. Megináhersla sé venjulega lögð á 

persónulegar hvatir og siðferði þess að kaupa og selja kynlíf, ofbeldi, ákveðna stimplun eða 

smánarblett og forvarvarnir gegn sjúkdómum.  Ekki sé rýnt í það samband sem getur 

myndast á milli seljanda og kaupanda. Spurningar um hluti eins og ást, girnd og þrár eru 

venjulega settar á hliðarlínuna eða sambönd sett í menningarlegt samhengi eða hugsuð sem 

ólík og flókin útfrá kynferðislegum þáttum. (Augstín, 2007: 403). Augstín (2007)  heldur því 

fram að verslun með kynlíf sé venjulega haldið utan við menningarlegar rannsóknir og þá 

aðeins meðhöndlað sem siðferðislegt atriði. Nýjar  menningarrannsóknir sem taka á þessum 

atriðum myndu þar með líta til alls verslunarmáta og þjónustu sem tengist erótískum og 

kynferðislegum atriðum í félagsmenningarlegu samhengi þar sem ólíkur skilningur þess að 

selja og kaupa kynlíf er fyrir hendi. Augstín (2007) segir að þrátt fyrir að málstaður ýmissa 

sem berjast gegn vændi og hagnýtingu þeirra sem í því starfa sé réttmætur þá megi 

þröngsýni ekki ráða ferðinni og standa í vegi fyrir akademískri umræðu og rannsóknum.  

Agustín (2007) segist hafa fengið margar ábendingar þess efnis að erfiðlega gangi að fá 

útgáfu á efni sem falli ekki innan ákveðins ramma þegar kemur að þessari orðræðu og tengist 

ekki faraldsfræðilegu sjónarhorni. Agustín bendir á að tilhneiging sé til að líta á þá sem starfa 

í kynlífsiðnaðinum í mikill hættu sem verði að skoða og hafa undir eftirliti. Jafnframt að 

rannsóknir margra femínista beinist að því að finna út af hverju konur selji sig og menn kaupi 

blíðu þeirra svo og lýsingar á atbeina og arðráni.   

Long (2004) bendir á að mannfræðingar hafi í langan tíma kannað ástæður þess að mansal 

kvenna í kynlífsiðnaðnum sé á margan hátt falið þar sem skipti á stúlkum og konum í 

kynferðislegum tilgangi eigi sér sögu og menningartengdar ástæður sem sé inngróinn í 

fjölskyldu- og sifjakerfi (Long, 2004: 8). Long (2004) heldur því einnig fram að 

gjafaskiptahefðir með konur séu oft faldar innan ólíkra menningarsamfélaga þar sem 

færanleiki er mikill og  efnahagslegur snertiflötur  í félagsmenningarlegum skilningi er mikill 
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og fjölbreytilegur. Því til stuðnings tekur  hún undir kenningar mannfræðingsins  Gayle 

Rubins (1975) um að mansal sé oft hulið. Fræðimenn hafi bent á í gegnum tíðina  að konur 

séu oft notaðar sem gjafir í þeim tilgangi að halda frið á milli hópa og einnig til æxlunar. Þessi 

tegund mansals fellur að þeirri kenningu Marcel Mauss (1990) um gjöfina sem leggur 

grunninn að samskiptum á milli samfélaga þar sem að gefa konu var dýrmætasta gjöfin.  

Þrátt fyrir þessi skipti var ekki endilega verið að hlutgera konur eða gera þær að 

verslunarvöru í nútímaskilningi skilningi þess orðs heldur er mikill greinarmunur á því að vera 

gefinn og þess sem gefur (Long, 2004: 19). Skilningur Rubin á gjafaranum og þess sem er 

gefin undirstrikar grunn kyngervis og mansals og hversvegna konur utan kapítalískra 

samfélaga geti verið undirokaðar þrátt fyrir að þær séu ekki verslunarvara í þeim skilningi 

(Long, 2004: 10). 

Þetta gerir umræðuna flókna þar sem í mörgum löndum þykir ekkert tiltökumál að kaupa 

vændi né virðast þeir sem eru jafnvel seldir í vændi það sem miskunnarlaust ofbeldi heldur 

sem hluti af að hjálpa fátækum foreldrum eða fjölskyldu heima fyrir. Agustín bendir 

jafnframt á hve óskýr mörk liggja á milli túrisma og kynlífstúrisma, viðskipta og ánægju, ástar 

og eiginhagsmuna sem sé ómögulegt að ná utan um. Hin neikvæða stimplun á verslun með 

kynlíf þynnist út í þokukenndum landamærum þess persónulega og almenna (2007: 405). 

Líffærasala er einn angi mansals og er líka oftar en ekki tengdur alþjóðlegri 

glæpastarfssemi. Mannfræðingurinn Nancy Scheper-Hughes er einn af þekktustu 

heilsumannfræðingum samtímans og baráttukona gegn skipulagðri glæpastarfsemi sem 

meðal annars tengist ólöglegri líffærasölu og alþjóðaættleiðingamörkuðum.  

Hughes gagnrýnir harðlega orðræðuna og þröngsýni þegar kemur að uppljóstrun 

mannfræðinga á viðkvæmum málum samtímans. Hún segir í grein sinni (2009) að  reynt hafi 

verið að þagga niður umfjöllun hennar um þessa markaði í Norðaustur-Brasilíu af aðilum 

innan fræðigreinarinnar og bendir á það sé hlutverk mannfræðinga að fjalla um og opinbera 

ýmis málefni samtímans, ekki bara bregðast við þeim eftir að þeir hafa gerst. Hún verið að 

benda á þetta síðastliðinn áratug með „Organ Watch Project“ með því að upplýsa og fjalla 

um alþjóðavæðingu á verslun á mannfólki með það að markmiði að selja úr þeim líffæri og 

krefjast fjölþjóðlegra viðbragða við þessum miskunnarlausu glæpum sem meðal annars eiga 

sér stað í Brasilíu (Hughes, 2009:2).  
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2 Kafli II 

2.1 Birtingarmyndir mansals 

Í nokkrum löndum Vestur- Afríku, þar á meðal Malí, Níger og Máritaníu, er þrælaánauð 

áunnin við fæðingu og er þannig áskipuð staða frá einni kynslóð til þeirrar næstu í gegnum 

svokallað erfðastéttarkerfi. Þar er harðneskjulegt stigveldi sem byggir á þjóðerni og 

kynþáttafordómum sem birtist meðal annars í því að þeim sem eru neðst í samfélaginu er 

neitað um að eignast land, giftast á milli stétta eða sækja sér menntun. Þessi mismunum er 

þar af leiðandi ávísun á fátækt þessara hópa sem gerir þá ofurselda húsbændum sínum hvort 

sem um börn eða fullorðna er að ræða (Kaye, 2008: 8). Ólíkir þjóðernishópar í þessum 

löndum eru sem þrælar og koma húsbændur þeirra fram við þá sem sína eign. Þeir eru 

neyddir til að vinna án launa oftast við landbúnaðarstörf eða sem vinnufólk á heimilum 

drottnara sinna. Karlmenn og börn sjá venjulega um dýr og störf á ökrum á meðan konur sjá 

um börn húsbænda sinna, sækja vatn, eldivið, mylja korn og vinna önnur tilfallandi störf. 

Börn geta verið aðskilin frá foreldrum sínum og gefin burt af húsbændunum sem einnig hirða 

allar eigur þræla sinna ef einhverjar eru við fráfall þeirra. Til að bíta hattinn af skömminni 

hirða húsbændurnir einnig heimanmundinn þegar þrælar þeirra giftast (Kaye, 2008: 9). Á 

sumum öðrum stöðum í heiminum er þó háð barátta gegn þrælahaldi/þrælaánauð svo sem í 

Brasilíu en þar stofnuðu yfirvöld aðgerðarhóp sem  taka á þrælaánauð og sjá um að lögum 

sem banna slíkt sé framfylgt. Í lok ársins 2007 hafði hópurinn skoðað og gert útekt á 1.870 

stöðum þar sem um 27.600 þrælar voru frelsaðir úr ánauð og fengu skaðabætur í kjölfarið 

(Kaye, 2008: 20). 

2.2 Barnavændi, hefðir og framfærsla  

Barnavændi er einn angi mansals og margar konur frá Tælandi og Víetnam hafa orðið 

fórnarlömb mansals. Með því að gera útlit barna  fullorðinslegt svo sem í klæðaburði og með 

andlitsmálningu,  hjálpar það til í að laga ímyndina á fórnarlömbum mansals sem ungra og 

varnarlausra (Doezema, 2000). Því til stuðnings bendir Doezema á að samkvæmt skýrslu 

UNICEF eru flest mansals fórnarlamba sem eru flutt frá Burma til Tælands á aldrinum 12 til 

25 ára (2000: 35).  

Doezema gerir einnig grein fyrir því  að sumir foreldrar selji stúlkubörn sín í hendur 

mangara þar sem þau eru fátæk og efnishyggjuþenkjandi og langi að eignast sjónvarp eða 

nýjan fatnað (2000: 38).   
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Long (2004) bendir á að í Víetnam hafi margir karlmenn flutt úr sveitum landsins til vinnu í 

borgum en við  það myndaðist skortur á vinnuafli á landsbyggðinni. Fjárþurfi foreldrar heima 

fyrir gengust oftar en ekki inn á gylliboð mangara og létu dætur sínar í hendur þeirra, sem 

fluttu þær í vændishús í  Saigon og þaðan yfir landamærin til Bangkok. Stúlkurnar sáu þetta 

sem nauðsynlega ráðstöfun til að geta framfleytt fjölskyldunni en mangararnir töldu 

foreldrunum trú að þeir myndu finna dætrum þeirra hentugan maka. Á meðan hefðbundin 

samfélög sjá ekkert siðferðilegt vandamál við að skipti á konum og telja sér trú um að slíkt sé 

réttlætanlegt í þágu fjölskyldurnar þá um leið opnast leiðir fyrir viðskipti inn á alþjóðlegan 

markað þar sem meiningin verður önnur og gildi breytast. Fyrir mangarann verður líkami 

konunnar seljanleg eign viðkomandi og sala á kynlífi tekjuliður sem verði að hagnýta til hins 

ýtrasta ( 2004:11).  

Long (2004) bendir á að sérstakar menningarlegar athafnir séu stundum inngrónar í 

fjölskyldu- og sifjatengl sem hvetji og réttlæti mansal á stúlkum og konum á tímum spennu 

og upplausnar (2004: 5).    

Heather Montgomery (2010) rannsakaði barnavændi í Tælandi út frá sifjatengslum barna 

og foreldra og skilningi  á kynferði og líkömum þeirra og að hvaða leyti þau upplifa og skilja 

vændi sem misnotkun. Börnin sem stunduðu vændi voru af báðum kynjum og á aldrinum 6 

til 15 ára en viðskiptavinirnir voru aðallega karlmenn frá Vesturlöndum. Börnin bjuggu flest í 

foreldrahúsum og alast strax í barnæsku upp við að taka á sig mikla ábyrgð og að vera 

þakklát foreldrum sínum.  Þarna var litið á börn sem fjárfestingu foreldra sem bæru skyldu til  

fara til vinnu í þágu fjölskyldunnar eins fljótt og því yrði viðkomið. Þar sem mikill skortur var á 

vel borgaðri vinnu væri mun betra að gera þau út í vændi í stað þess að sinna því sem þau 

töldu  hættulegri vinnu eins og að betla eða í ætisleit á sorphaugum Dottridge (2007) bendir 

á að milljónir fólks úr þorpum landsins hafi flutt sig um set í atvinnuleit og hafi athyglinni 

verið beint að gríðarlegum fjölda ungra stúlkna sem fluttust búferlum og fóru að stunda 

vændi. Sökinni hafi aðallega verið beint að foreldrum þeirra sem sögð eru hafa selt þær í 

slíka ánauð (2007: 172).   

Montgomery (2010) bendir á  að samband móður og barns  sé mjög náið í Tælandi og 

hinar sonar- og dótturlegu skyldur eru í hávegum hafðar jafnframt að börnunum eru lagðar 

hvað þyngstar byrðar strax í barnæsku.     
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Víða og sér í  lagi á Vesturlöndum er litið á barnavændi sem mjög skaðlega kynferðislega 

reynslu sem óvirðir líkama þeirra, sakleysi og hina félagslegu ásköpuðu  mynd sem ekki á að 

tengjast, peningum, vinnu eða kynlífi. Samtök sem berjast fyrir réttindum barna hafi bent á 

að börn sem lenda í vændi beri þess skaðleg merki alla tíð. Montgomery (2010) bendir á að í 

Tælandi sé mjög algengt að stúlkur úr strjálbýlinu flytjist búferlum til að stunda vændi 

annarsstaðar í landinu til þess að uppfylla skyldur sínar til framfærslu foreldra. Réttlæting 

þess að stunda vændi á sér að sumu leyti trúarlegan stuðning  á meðal Búddamunka þar sem 

frekar er litið á tilgang þess frekar en gjörninginn sem slíkan og karmíska útkomu þess sem 

það stunda útfrá aðstæðum hverju sinni. Það sé ásættanlegt svo lengi sem vændið sé 

stundað til að hjálpa öðrum.  

Mannfræðingar hafa sumir hverjir á afdráttarlausan hátt, tengt vændi við lága félagslega 

stöðu kvenna þegar kemur að Búddisma þar sem litið er á þær sem andlega óæðra kynið 

(Montgomery, 2010: 197). Montgomery bendir á að börnin sem hún ræddi við hafi sagt að 

framfærsluskylda til foreldra væri ein megin ástæða þess að þau fóru að stunda vændi. 

Barnavændi er eiginlegur partur af menningu Tælands og ekki meinyrt heldur verður að skilja 

útfrá afstöðu barna til vændis útfrá menningarlegum skyldum og þakkarskuld þeirra til 

fjölskyldu (2010: 198). Börnin höfðu aðferðir til að réttlæta vændisiðkun sína og siðferði þar 

sem almenn sala á líkömum þeirra hefði ekki áhrif á eigin persónulegu mannlegu tilfinningar 

og sjálfsvitund. Montgomery spurði 13 ára stúlku hvað henni fyndist um að selja sig. Hún 

svaraði „þetta er bara líkami minn“ en spurð út í mismuninn á vændi og framhjáhaldi svaraði 

hún því til að hjúskaparbrot væri rangt og svik á persónulegu sambandi en vændi væri aðeins 

í þeim tilgangi að eignast peninga. Hún gerði hugtakalegan mun á líkama sínum og það sem 

hún skynjaði sem hennar dýpsta sjálf. Að bregðast fjölskyldu sinni við að afla foreldrum 

sínum viðurværis eða svíkja maka eða kærasta væri fordæmt en að afla sér peninga með 

vændi, sér í lagi ef að þeir voru notaðir í siðsamlegum tilgangi var ekki ámælisvert og bryti 

ekki nein siðferðisviðmið (2010: 198).  Hugmyndir um kynferðislega misnotkun var eitthvað 

sem börnin höfðu lítinn skilning á með tilliti til vændisins sem þau ástunduðu. Ein móðir var 

spurð hvort að hún hefði ekki áhyggjur af því að 8 ára sonur hennar stundaði vændi. Hún 

svaraði „þetta er aðeins í eina klukkustund, hvað getur svo sem komið fyrir hann á þeim 

tíma?“   
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Þrátt fyrir að líkami barna sé of óþroskaður fyrir samfarir og blæðingar, rof og slit séu oft 

fylgifiskur þessa ofbeldis þá var þessi fórnarkostnaður hunsaður (Mongomery, 2010: 199). 

Það hefði verið auðvelt að gagnrýna eða fordæma mæður þessara barna harðlega fyrir að 

vernda ekki börn sín þar sem þetta eru óbærilega hrottafengnar og hagnýtanlegar aðstæður, 

en skilningur á þessu er menningarbundinn. Mæðurnar sáu ekki í grundvallaratriðum að 

þetta væri börnum skaðlegt þegar til lengri tíma var litið, hvorki líkamlega né andlega. 

Líkamleg merki eftir barnavændi væri eitthvað sem myndi lagast.  

Slík sjónarmið hljóta að ögra því hve langt er hægt að ganga í menningarlegri 

afstæðishyggju og hvort beri að taka það trúanlegt að börn beri ekki skaða af slíku (2010, 

:199). Montgomery bendir einnig á að hún hafi orðið vör við breytingar þann tíma sem hún 

vann rannsóknina þegar stjórnvöld og samfélagsleg pressa fór að myndast í þá veru að 

breyta þessum hugsunargangi. Börnin fóru sum að tala um kynlíf sem ljótt og hættu að tala 

um vændi þar sem foreldrum þeirra var gert skiljanlegt að viðurlögum yrði beitt og börn 

þeirra jafnvel sett á endurhæfingarheimili og foreldrar settir í fangelsi. Alnæmi var einnig 

farið að taka sinn toll og margir hræddir við að smitast. Einnig var alþjóðlegur þrýstingur 

farinn að myndast frá ýmsum samtökum til að hafa áhrif á líf þessara barna. Að þessu sögðu 

er það staðreynd að þrátt fyrir allt að hinn friðhelgi líkami barns og kynferðislegt sakleysi er 

ekki sjálfgefið eða altæk óumdeild óhagganleg mannréttindi. Þeim er ógnað af ólíku 

menningarumhverfi og skilningi sem flestum íbúum á Vesturlöndum finnst eðlilega mjög 

erfitt að skilja þrátt fyrir að margir viðskiptavinir þessara fórnarlamba séu frá Vesturlöndum 

og haldi í raun uppi eftirspurninni. 

Á Indlandi fæðist fólk inn í stéttarkerfi og ýmiskonar mismunun, niðurlægingu  og 

miskunnarlaust ofbeldi sem stúlkur þurfa að þola í skjóli ýmissa hefða. Stúlkur úr lágstétt á 

stöðum eins og Karnataka og Andhra Pradesh eru neyddar til þátttöku í einskonar 

kynlíflsþrælkun sem kallast Devadasi. Þessar aðferðir hafa sín sérkenni sem lúta að 

goðadýrkun,vígsluathöfn, giftingu stúlkunnar síðar meir og að valda meydómsmissi hennar 

strax eftir athöfnina eða þegar hún hefur náð unglingsaldri. Þetta er venjulega framkvæmt af 

aðilum innan fjölskyldunnar, einhverjum sem hefur borgað fyrir það eða eldri þorpsbúum 

(Kaye, 2008:32). Það vekur athygli að flestar stúlkur eru giftar strax á unga aldri eða frá 8 til 

12 ára og síðan innvígðar á þann hátt sem ofan greinir. Eftir athöfnina er litið á þær sem 

kynlífsþræla fyrir karlmenn í samfélaginu. Tugþúsundir kvenna hefur gengið í gegnum slíkar 
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hörmungar sem hafa eyðilagt líf þeirra. Stúlkurnar verða Devadasi án eigin samþykkis og þar 

af leiðandi fórnarlömb eins eða margra goðadýrkenda. Í kjölfarið verða þær fyrir fordómum 

vegna þess að hafa stundað kynlíf með mörgum karlmönnum sem ekki eru eiginmenn þeirra. 

Þær eru því í vonlausri stöðu sem ýtir undir kynbundna mismunun og fordæmingu tengda 

erfðastéttarkerfinu og þurfa að þola meðal annars lægri laun (Kaye, 2008:32- 33). 

2.3 Hernumin barnæska. 

Þrátt fyrir að í  barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989, 1.gr.), sé barnæska skilgreind frá 

fæðingu til 18 ára aldurs  þá segir í grein David M Rosen (2007) að  engin alþjóðleg reynsla 

eða skilningur sé til grundvallar. Barnæska sé menningarlega kóðuð, margbreytileg og 

skilgreini sig sjálf út frá þjóðerni, aldri, kyni, sögu, staðsetningu og fleiru. Þar sem alþjóðalög 

taka á barnahermennsku byggða á mannúðarsjónarmiðum og skilgreiningu á barnæsku verði 

óumflýjanlega ágreiningur á meðal menningarheima um þátttöku ungmenna í hermennsku. Í 

öðru lagi eru ýmis alþjóðalög sem óhlutstætt skilgreina barnahermenn sem fórnarlömb 

misnotkunar hinna fullorðnu og ýmis konar  glæpastarfsemi, svo sem barnavændi og 

barnagiftingar. Allt þetta er tilurð þess að börn eru ósjálfstæð, háð hinum fullorðnu og hægt 

að notfæra sér vanmátt þeirra. Einnig verður að taka inn í þetta þá staðreynd að börn eru 

ekki gerð ábyrg fyrir stríðsglæpi sem þau fremja og hafa í raun ekki lagalegan atbeina (2007: 

297). 

Samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna ( The impact of Armed Conflict upon 

Children,1996) sem Graca Machel skrifaði, er því haldið fram að í nútímastríðum sem háð eru 

í fyrrum nýlendum verði oft afnám allra siðareglna , ringulreið og upplausn. Með þessu 

skapist skil á milli almennra borgara og stríðsmanna með miskunnarlausu ofbeldi og 

hrottaskap svo sem skipulögðum nauðgunum, þjóðernishreinsunum, þjóðarmorðum og 

mannréttindabrotum á börnum og konum meðal annars að neyða þau til hermennsku. 

Varnarleysi barna er misnotað og þau jafnvel neydd til að drepa fjölskyldu sína, vini og 

þorpsbúa til að brjóta niður siðferði þeirra og verða þar með varanlega aðskilin frá fjölskyldu 

sinni. Þegar búið er að fá þau til hermennsku verða börnin oftar en ekki fórnarlömb 

hræðilegrar misnotkunar eins og vera neydd til  eiturlyfjanotkunar, kynlífs og 

vinnuþrælkunar (Rosen, 2007: 298).  

Á meðan sum börn  upplifa hermennsku með þessum hætti þá magna ýmis 

mannréttindasamtök upp þá stöðu barna að þau geti aldrei farið í hermennsku óþvinguð 
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þrátt fyrir að ýmislegt bendi til annars. Börnin séu hvött til þess útfrá menningarlegum, 

efnahagslegum eða pólitískum ástæðum en ekki af fúsum og frjálsum vilja eins og margir 

hinna fullorðnu. Samkvæmt Machel þá gerast börn sjálfboðaliðar þar sem slíkt sé oft eina 

leiðin til að getað fengið mat, öryggi og læknisaðstoð. Einnig finni þau til öryggis ef að þau 

séu vopnuð. Lítill trúverðugleiki er gefinn að þeirri staðreynd að þetta sé jafnvel eini 

möguleiki þeirra til halda lífi og vopnuð börn séu raunverulega öruggari en óbreyttir borgarar 

(Rosen, 2007:299).  

Rosen bendir einnig á að aldur barna sem þvinguð eru til hermennsku er mjög misjafn, allt 

niður í 12 ára eða jafnvel neðar, mörgum þeirra sem eru í Afríku er rænt af uppreisnarhópum 

eða eins og Líberíu þar sem mörg heimilislaus börn fara sjálfviljug í vopnaða hópa. Alþjóðleg 

mannréttindalög gera greinarmun á svokölluðum löglegum og ólöglegum stríðum þar sem 

löglegir hermenn taka dæmis þátt í stríðum á milli landa. Hermenn njóta ákveðinna réttinda, 

þar á meðal að fella andstæðinginn, og ef að þeir nást verði þeir ekki sóttir til saka sem 

glæpamenn. Með nokkrum undantekningum njóta uppreisnarmenn eða -hópar njóta ekki 

þessara réttinda í stríðum sínum og geta jafnvel verið dæmir til dauða. Með ofangreindum 

lögum er leitast við að barnahermenn njóti sömu réttinda og aðrir hermenn og séu þau 

þátttakendur í ólöglegum stríðum verði þau ekki dæmd til hörðustu refsingar þrátt fyrir að 

hafa framið hræðilega glæpi. Genfar sáttmáli SÞ frá árinu1949 tók ekki sérstaklega 

vandamálinu með barnahermenn en í viðbótarkafla frá 1977 segir til um aldur barna í 

hermennsku og undir hvaða formerkjum þau megi taka þátt á stríðsátökum. Þar segir meðal 

annars að í stríði á milli fullvalda ríkja eigi að gera allar framkvæmanlegar ráðstafanir til að 

börn yngri en 15 ára taki ekki þátt í átökum, að sama skapi ef þess ber nauðsyn þá skuli þau 

elstu ganga fyrir, það er að segja 15 til 18 ára (Rosen, 2007:300). 

2.4 Barnalán 

Áður hefur verið bent á að menningarlegir þættir koma inn í umfjöllun um mansal og hvar 

eigi að draga mörkin. Fósturbörn koma þar til sögunnar, er það mansal að koma börnum í 

fóstur?  Jónína Einarsdóttir og fl. (2010) benda á að í rannsókn sem þau framkvæmdu í 

Gíneu- Bissá væri ekki óalgengt að börn séu gefin eða látin í fóstur tímabundið sér í lagi til 

ættingja eða nákominna sem eiga ekki barnaláni að fagna ,einnig  vegna fátækar eða 

skilnaðar. Papel-mæður þar í landi telja það gott að börn þeirra séu sett í fóstur og ýmsar 

jákvæðir þættir komi þar við sögu, meðal annars að börnin fái betri fjárhagslegar aðstæður 
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og tækifæri sem þau hefðu ekki öðlast að óbreyttu. Mæðurnar geti þá reynt með öðrum 

hætti að afla sér viðurværis (Jónína Einarsdóttir og fl.2010:159). Jónína segir einnig að 

unglingar í Vestur-Afríku leiti að tækifærum til vinnu eða að afla sér menntunar utan 

heimalands og stúlkur fara til Gambíu og Senegal í atvinnuleit og stunda meðal annars 

vændi. Piltar frá Gíneu-Bissá fara gjarnan í Kóranskóla í Senegal og þar þykir betl vera 

sjálfsagður hluti framfærslu en í Gíneu-Bissá sé slíkt óhæfa og ekki vel séð. Alþjóðasamtök 

hafi bent á slæma meðferð nemenda í umræddum skólum og flokkað þeirra starfsemi sem 

mansal barna. Þó nokkur áreiningur var á meðal viðmælenda um hvað mansal barna þýðir og 

margir vildu meina að slíkt væri þungt orð og væri einungis um væri að ræða þegar  

flutningur barna yfir landamæri er án samþykkis foreldra (Einarsdóttir og fl.2010: 160). 

Foreldrum sárnaði það mjög og fannst það niðurlægjandi að frjáls félagasamtök fjármögnuð 

af alþjóðastofnunum sáu til þess að nemendum umræddra Kóranskóla var snúið heim án 

þess að  ljúka námi, þvert gegn vilja foreldra og jafnvel drengjanna sjálfra en slíkt brjóti 

jafnframt gegn reglum um heimkomu fórnarlamba. Foreldrarnir þurftu jafnframt að undirrita 

yfirlýsingu sem gerir þá seka ef að drengirnir fóru aftur til Senegal en slíkt var ekki óvenjulegt 

og þá héldu þeir ekki til kennara sinna heldur gerðust götubörn (Jónína Einarsdóttir og 

fl.2010: 161). Íslendingar muna margir eftir, enda algengt mjög hér áður  fyrr, að börn væru 

send í fóstur vegna fátækar og eða fráfalls foreldra. Margir voru sendir í sveit en MA-

rannsókn Ólafar Daðeyjar Pétursdóttur „There are no Sundays on the farm“ (2011) kemur 

fram breytileg reynsla  þeirra. Margir fyrirspyrjendur lýstu  aðstæðum sínum sem þrælavinnu 

þar sem unnið var alla daga vikunnar frá morgni til kvölds. Einnig að þau hafi ekki verið spurð 

hvort þau vildu fara í sveit heldur hafi verið send af foreldrum sínum. Ein kona lýsti þessu 

þannig að hún hefði verið send í sveit til frænku sinnar þegar hún var 12 ára en systkini 

hennar hafi verið send í sveit mun fyrr. Hún hafi unnið þar eins og skepna og vaknað með 

blóðnasir einn morguninn en daginn áður hafi hún úbúið morgunverð, síðan farið út á 

akurinn að taka upp kartöflur í tíu klukkutíma og þá haldið aftur heim á bæinn og séð um 

kvöldmatinn ( 2011:67). Eru lýsingar sem þessar skilgreindar sem barnavinna og mansal þar 

sem börn voru hagnýtt jafnvel án þess að fá neitt greitt fyrir nema húsaskjól og mat? Var 

brotið á rétti þessara barna eða var verið að kenna þeim mikilvæg gildi?  
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3 Kafli  

3.1 Mansal og friðargæsla 

Á hverjum degi eru þúsundir kvenna og stúlkna tældar inn í alþjóðlegan kynlífsiðnað með 

loforði um betra líf og arðbært starf erlendis. Í öfgafyllstu dæmum kynlífsþrælkunar er 

fórnarlömbunum rænt, nauðgað og þau fangelsuð. 

Samkvæmt Doezema (2000) eru flestar konur sem lenda í mansali og vændi  meðvitaðar 

um að þær komi til með að starfa í kynlífsiðnaðinum en ekki undir hvaða kringumstæðum. 

Jafnframt bendir hún á að slæm efnahagsleg skilyrði leiði konur út í vændi, samanber mikla 

fólksflutninga vegna efnahagshruns fyrrum kommúnistaríkja sem leiddi margar konur til að 

flytjast búferlum í atvinnuleit. Margar mansalskonur borga í fyrstu með blíðu sinni til að 

komast á leiðarenda til að geta aflað sér lífsviðurværis í auðugum vestrænum stórborgum. 

Mansal ungra kvenna til hagnýtanlegrar kynlífsþrælkunar grefur undan félagslegu og 

fjárhagslegu öryggi allra ungra kvenna með ógninni um að lenda í slíkum aðstæðum (Long, 

2004: 6).    

Long (2004) bendir á  að aðferðirnar sem notaðar eru við mansal séu margskonar og 

markaðir og leiðir vísi oft til hefða fyrri tíma. Því til stuðnings er stærsti hluti þeirra kvenna 

sem lenda í mansali til Bandaríkjanna frá Suðaustur- Asíu sem endurspegli menningarlegu 

staðalímyndina um hina mjúku sveigjanlegu austur- asísku konu. Konur frá Filippseyjum eru 

mikilsmetnar af bandarískum karlmönnum  þar sem þær eru sagðar duglegar, undirgefnar og 

eru því eftirsóttar sem brúðir. Giftingamarkaðir samtímans, leiðir og staðalímyndir 

endurspegla þar með samfellda sögu þess að undirokaðar konur frá Asíu þjóni karlmönnum.   

Í síðari heimsstyrjöldinni voru konur frá Filippseyjum og Kóreu settar í ánauð til að þjóna 

japönskum hermönnum. Konur og stúlkur sem hafa í gegnum söguna verið notaðar sem 

söluvara geta verið frá löndum eins og Albaníu, Víetnam, Serbíu, Kosovo og 

þjóðernisminnihlutum fyrrum Sovétríkjanna.  

Nútímalegar aðferðir mansals eru eðlilega frábrugðnar þeim eldri og umfang þess einnig. 

Ferðamáti nútímans og fjármálakerfi gerir það að verkum að mangarar geta fært 

verslunarföng sín langar vegalengdir hratt og iðulega (Long, 2004: 13-14).  

Friðargæsla og mansal eru því miður oft nátengd eins og gerðist eftir að þjóðernisstríðinu  

í Bosníu- Hersegóvínu (BiH) lauk árið 1995.  Á skömmum tíma varð landið með eitt hæsta 

hlutfall mansalstilvika með þvingun kvenna til að starfa í vændishúsum í hagnýtingarskyni. 
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Aðaldriffjöður þessarar skipulögðu glæpastarfssemi var vera fjölþjóðlegs friðargæsluliðs á 

vegum Sameinuðu þjóðanna og flutningsleið fórnarlamba frá Austur- Evrópu, aðallega 

Úkraínu, Moldavíu, Búlgaríu og Rúmeníu til Vestur- Evrópu (Dottridge, 2007:61; Long, 

2004:9). Long (2004) heldur því fram að mansal og vændi sé oftar en ekki tengt 

friðargæsluverkefnum og sem dæmi þá hafi eftirspurn bandarískra hermanna sem störfuðu á 

herstöðvum í Tælandi og víðar ýtt undir mansal. Ennfremur hafi gríðarstór kynlífslífsþjónusta 

og mansalsbransi byggst upp í kringum friðargæsluverkefni á vegum Sameinuðu þjóðanna 

svo sem í Bosníu-Hersegóvínu, Kambódíu, Kosovo og Afganistan. Þrátt fyrir að margar 

vændiskonur stundi sjálfviljugar iðju sína er fjöldi þeirra fórnarlömb mansals sem kom til 

vegna mikillar eftirspurnar. Long getur þess einnig að aukið framboð vændiskvenna hafi 

þrýst niður verði á þjónustu þeirra (2004: 17).  

Sarah Mendelson (2005)  bendir á að Sameinuðu þjóðirnar hafi sérlega vandræðalega 

afrekaskrá af tengslum friðargæsluliða við stúlkur sem hafa verið seldar mansali og þvingaðar 

til vændis í hagnýtingarskyni á stríðshrjáðum svæðum. Ákvörðunaraðilar á vegum Sameinuðu 

þjóðanna virtust óttast að með því að gera mansal að bannorði yrði erfiðara að fá aðila til 

starfa í þessum geira. Þar til sumarið 2003 voru forustumenn hers NATO í Bosníu og Kosovo 

tregir til að ræða tengingu mansals og friðargæsluverkefna. Háttsettir yfirmenn sögðu 

mansal óverulegt þar sem friðargæsluverkefni væru í gangi og það þrátt fyrir að fylgst væri 

með skipulagðri glæpastarfssemi sem fær verulega fjármuni af mansali og vændi og þeim 

afhent sönnunargögn sem sýndu annað (Mendelson, 2005:ix).  

3.2 Kynlífsánauð á átakasvæðum 

Long (2004) bendir á að smygl og mansal eigi sér forsögu á Balkanskaganum sem birtist 

meðal annars í því að á meðan ungum menntuðum karlmönnum frá Norður- Afríku, Suður- 

Asíu og Miðausturlöndum var smyglað í gegnum Bosníu-Hersegóvínu til að komast til 

Þýskalands eða Englands í atvinnuleit, þá aðallega í tæknigeiranum, mannvirkjagerð eða 

öðru, urðu stúlkur sem sóttust eftir störfum við ýmiskonar  þjónustu svo sem heimilishjálp, 

gengilbeinur, vinnu á börum eða dansarar oftar en ekki fórnarlömb mansals. Hluti þeirra áttu 

jafnvel börn heimafyrir. Flestar þeirra höfðu litla sem enga peninga á ferðalagi sínu né heldur 

vissu hver ákvörðunarstaðurinn yrði. Þriðji hópurinn samanstóð af fólki af báðum kynjum frá 

Kína sem var smyglað í gegnum Serbíu og þaðan til að vinna í fataverksmiðum í Ítalíu (Long, 

2004:16).  
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Flestir karlmenn sem var smyglað á milli landa borguðu smyglurum sínum fyrir að koma 

þeim á áfangastað en konurnar margar hverjar urðu að borga með kynmökum eins og konur 

sem lenda í mansali. Þær voru einnig berskjaldaðar gagnvart mansali og arðráni vegna 

tungumálaerfiðleika og peningaleysis (Long, 2004:16; Rees, 2002:62). Madeleine Rees (2002) 

bendir á að mansal kvenna til hagnýtingar í vændi sé alvarlegt mannréttindabrot sem 

alþjóðastofnanir innan Bosníu-Hersegóvínu árin eftir að þjóðernisstríðinu lauk misheppnaðist 

of lengi að taka á. Því er að hluta til um að kenna rænuleysi þegar kemur að kyngervi og 

einnig almennri neitun að viðurkenna að það geti verið neikvæðar afleiðingar af alþjóðlegri 

íhlutun (2002:61). Rees segir að lítill kynlífsiðnaður í ríkjum fyrrum Júgóslavíu hafi verið til 

staðar en það varð stór breyting þar á eftir 1995 þegar stúlkur voru fluttar inn í Bosníu-

Hersegóvínu sem söluvara.  

Mansal byggir á eftirspurn markaðarins fyrir kynlífþjónustu. Þegar Dayton friðar-

samkomulagið á milli stríðandi fylkinga í Bosníu-Hersegóvínu var undirritað árið 1995 fóru 

þangað um 50.000 þúsund alþjóðlegir friðargæsluliðar meirihlutinn karlmenn og við þessar 

aðstæður skapaðist markaður fyrir mansal og vændi. Mendelson (2005) tekur undir þetta og 

bendir á að kröfur markaðarins séu því miður fyrir hendi á fyrrum átakasvæðum þar sem 

eftirspurn sé oftast frá alþjóðlegum friðargæsluliðum. Þúsundir kvenna og stúlkna voru 

seldar mansali yfir nokkurra ára tímabil á Balkanskaganum og friðargæsluliðar sem langflestir 

sinna störfum sínum af virðingu verða fyrir hnekki vegna fárra sem fremja mannréttindabrot 

og styrkja þar með gróða glæpasamtaka. Mansal og kynlíf snýst ekki um vændi heldur um að 

fólk er selt eins og gripir, strípað öllum skilríkjum og þvingað til að borga upplognar skuldir til 

mangara þeirra (2005:1).Rees (2002) heldur því fram að viðskiptavinir mansalsfórnarlamba í 

Bosníu-Hersegóvínu fyrstu tvö ár eftir friðarsamkomulagið hafi eingöngu verið frá 

alþjóðasamfélaginu þar sem heimamenn áttu í fyrstu ekki peninga til að sækja þesskonar 

vændishús en sú staða breyttist síðar. Flestar þessara stúlkna komu frá löndum Austur- 

Evrópu eins og Úkraínu, Moldavíu og Rúmeníu þar sem umrót breytinga úr kommúnisma yfir 

í kapítalisma sviptu margar þeirra möguleikum á atvinnu sem varð ávísun á mikla örbrigð.  

Afleiðing þess var að þær leituðu að vinnu út fyrir landið með því svara auglýsingum um 

ýmis störf eins og dans, hárgreiðslu, barnfóstru eða fyrirsætustörf í löndum Vestur Evrópu. 

Þær höfðu lítil sem engin peningaráð til að borga fyrir vegabréf, vegabréfsáritun eða til 



28 

ferðalagins og margar þeirra, nánast enn á barnsaldri, urðu auðveldlega bráð mangara sem 

skipulögðu mansal þeirra og útvegðu þeim falsaða pappíra til að komast á milli landa.  

Fórnarlömbin voru yfirleitt flutt landleiðina til Belgrad og seldar til dreifingaraðila sem 

síðan seldi þær hórmöngurum. Án skilríkja, peninga og vegna tungumálerfiðleika, sviptar 

frelsi sínu og hafðar í haldi voru þær tilneyddar til að stunda vændi og settar í skuldaánauð 

(2002:61).  Cynthia Cockburn og Meliha Hubic (2002) benda á að mansal var aðeins einn angi 

svartar atvinnustarfssemi í Bosníu-Hersegóvínu þar sem vopn, eiturlyf og aðrar vörur gengu 

kaupum og sölum sem gekk þvert á keppinauta hinna fyrrum stríðandi þjóðernishópa. 

Glæpagengin fóru stækkandi, urðu öflugri og samkeppnin lýsti sér í kúgunum, morðum og 

ógnunum en sumir þessara glæpamanna voru einnig eftirlýstir fyrir stríðsglæpi. Fórnarlömb 

mansals gátu stundum ekki treyst á lögregluvernd þar sem lögreglan var tengd inn í 

glæpaheiminn enda spilling allsráðandi í landinu (2002:112). Long (2004) telur að mörgum 

stúlkum hafi verið ógnað með skotvopni og haldið í gíslingu, byrlað lyf til að slæva þær og 

nánast verið eins og fangar á meðan ferðalaginu stóð. Þegar komið var á ákvörðunarstað 

bjuggu þær við óttann um að verða seldar aftur og án allra skilríkja að verða framseldar til 

yfirvalda og vísað brott úr landinu og mangararnir hótuðu þeim að fjölskyldum þeirra í 

heimalandinu yrði gert mein ef þær lutu ekki vilja þeirra (2004:18). Long sem einnig starfaði í 

Bosníu-Hersegóvínu bendir jafnframt á að mörg fórnarlömb mansals og kynlífsþrælunnar þar 

í landi hafi að körfu bareigendanna sem þær störfuðu hjá  gengist undir regluleg 

kynsjúkdómapróf en á sama tíma var viðskiptavinum þeirra ekki gert að nota verjur. Á 

sumum stöðum þurftu viðskiptavinir þó að greiða hærra verð ef slíkt var ekki gert. Ef útlit 

stúlknanna var orðið veiklulegt voru þær oftar en ekki seldar til annars bareiganda í dreifbýli 

eða teknar til lögreglu eða hjálparsamtaka. Fórnarlömbin fengu yfirleitt ekki þá 

heilbrigðisþjónustu sem þær þurftu væru þær smitaðar af kynsjúkdómi (2004:15). 

Samkvæmt Rees (2002)  er talið að yfir 700 vændishús hafi sprottið upp í Bosníu-

Hersegóvínu þar sem erlendar konur voru viðriðnar vændi og fjöldi þeirra á bilinu 4 til 24 

sem störfuðu á hverjum stað.  
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4 Kafli  

4.1 Aðgerðir gegn mansali. 

Samkvæmt Dottridge (2007) á mansal sér margar víddir sem greinast  útfrá samhengi  

efnahaglegra, félagslegra og afbrotalegra þátta sem síðan þarf að meðhöndla á ólíkan hátt út 

frá þróunaruppbyggingu, heilsufari, kyni, fjárhagslegum stöðugleika og fólksflutningum.Hver 

þessara þátta þarfnast síðan ólíkra aðferða í baráttunni gegn mansali til að getað metið 

árangur. Til dæmis þá greindu tveir höfundar sem störfuðu með Alþjóða bandalagi gegn 

mansali kvenna (GAATW) ólíkar nálganir á vandamálinu sem studdu síðan við þær aðferðir 

sem var beitt  í kjölfarið, en þær eru fólksflutninga nálgunin, siðferðislega nálgunin, 

mannréttinda nálgunin, laga og reglna nálgunin og vinnuafls nálgunin (Dottridge, 2007:5).  

Bókun  Sameinuðu þjóðanna um mansal frá árinu 2000 tekur aðallega á milliþjóðlegum 

glæpum frekar en þáttum sem varða mannréttindi, efnahag eða félagslegt ástand og hvetur 

um leið þátttökuþjóðir til að setja sér lög sem komi til framkvæmda og taki á þessu 

vandamáli sér í lagi því sem snýr að börnum og konum, finna verði lagaleg úrræði til að 

lögsækja og refsa þeim stunda mansal og aftra öðrum í sama tilgangi, auka forvarnaraðgerðir 

til að minnka líkur á að mansal eigi sér stað og verndarákvæði ásamt fjölbreyttri aðstoð fyrir 

fórnarlömb mansals (Dottridge, 2007: 5;Long, 2004: 21). Long bendir jafnframt á að Alþjóða 

vinnumálastofnunin hafi í sáttmála 182 krafist þess að strax yrði tekið á verstu formum 

barnavinnu, sölu barna, barnavændi og barnaklámi. Rijken (2003) segir það skipta höfuðmáli 

í baráttunni gegn mansali  að koma í veg fyrir þvingunina enda ekki óalgengt að vegabréf séu 

tekin af fórnarlömbum mansals í skjóli hótana og kúgunar.  

Wijers og Lapchew (sjá Long, 2004) settu saman útskýringarákvæði í nokkrum liðum til að 

víkka skilning á mansali til hagnýtingar í kynlífsiðnaðinum þar sem hvatt er til víðtækari 

aðgerða.  

1. bæta verslun í hagnýtingarskyni, „commercial exploitation“ sem viðbót við 

útvegun fólks, „physical recruitment“  

2. þvingun er ólögleg og samþykki fórnarlamba mansals verði það einnig, (3) gera 

mansal kvenna yfirgripsmeira með því að bæta ólöglegum fólksflutningum þar við,  

3. tilgreina nánar aðstæður ofbeldis innan vændisgeirans frekar en að fordæma eða 

banna vændi sem slíkt,  

4. Hugtakið óheft vinnuafl verði sett inn ekki aðeins vændi.  (Long, 2004:21). 
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Þess ber að geta í sáttmálanum frá 1949 um kúgun og mansal og hagnýtingu kvenna til 

vændis er mansal (Convention for the Suppression of Traffic in Persons and of the 

Exploitation of the Prostitution of Others) gert refsivert einnig með samþykki þeirra 

(Long,2004: 20). Dottridge (2007) bendir á að á svæðisbundin samtök víðsvegar um heiminn 

hafi tekið upp mun yfirgripsmeiri aðgerðir gegn mansali sem ganga mun lengra en bókun 

Sameinuðu þjóðanna og tekur sérstaklega á réttindum fórnarlamba mansals. Í samningi 

Evrópuráðsis frá því maí 2005 um aðgerðir gegn mansali er lögð áhersla á að allar aðgerðir 

séu án kynþáttafordóma, kynjajafnrétti sé í hávegum haft og sértækt nálgun þegar börn eiga 

hlut að máli. Dottridge (2007) segir jafnframt að í samningnum sé lögð sérstök áhersla á 

réttindi fórnarlamba mansals í samhengi við forvarnargildi og um leið er lögð sú kvöð á 

aðildarríki að stuðla að hinni svokölluðu mannréttindanálgun. Með þessari nálgun er verið að 

staðsetja fórnarlömb mansals og hugsanleg fórnarlömb þess með því að finna út hvaða 

hópar séu líklegri til að lenda í mansali meðal annars út frá upplýsingum frá þeim sem í því 

hafa lent - finna út hver eða hverjir eru ábyrgir fyrir að verndun þeirra og leggja til hvaða 

ráðstafanir eru vænlegar til að tryggja mannréttindi og öryggi viðkomandi. 

4.2 Skipulögð glæpastarfsemi 

Eins og komið hefur verið inn á tengist skipulögð glæpastarfsemi oftar en ekki mansali.  

Evrópusambandið hefur sett fram sameiginlega skilgreiningu á hvað skipulögð 

glæpastarfsemi stendur fyrir. Samkvæmt henni er um að ræða skipulögð samtök sem starfa 

tímabundið, eru samansett af fleiri en tveimur aðilum og sameiginlega hafa það að markmiði 

að framkvæma afbrot sem eru refsiverð. Viðurlög refsingar séu að minnsta kosti fjögurra ára 

fangelsi eða alvarlegri viðurlög (Rijken, 2003:84). 

Það kemur fram í skýrslu Sameinuðu þjóðanna um ofbeldi gegn konum, orsakir og 

afleiðingar (Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and 

Consequences) frá 1997  að mansal hafi margar hliðar. Glæpamenn vinna oftar en ekki í 

hópum á skipulagðan máta og teygir starfsemi þeirra sig yfir landamæri fleiri en einnar 

þjóðar, það er að segja búsetuland, löndin sem viðkoma er höfð í og loks land 

ákvörðunarstaðar. Þátttaka skipulagðra glæpahópa í mansali hefur farið vaxandi og það 

hefur einkennt starfsemina hve virk hún er á alþjóðavísu og hættuleg stafsemin er orðin. Til 

dæmis er þess konar glæpastarfsemi orðin stór alþjóðleg viðskiptablokk í Mið- og Suður-

Ameríku. Skipulagðir glæpahópar sjá um viðskipti mansals allt frá Svíþjóð, Danmörku og 

Finnlandi til Rómönsku Ameríku, frá Kína til Nígeríu og Suður Afríku (Rijken, 2003:84-85).   



31 

Samantekt og lokaorð 

Umræðan um mansal á sér margar hliðar, meðal annars menningarlegar aðstæður sem oft 

eru flóknar og torskildar fólki á Vesturlöndum. Fátækt, sjúkdómar, atvinnuleysi og upplausn 

samfélaga hefur ýtt undir mansal þar sem spilling og átök er daglegt brauð.  

Fórnarlömb þessara aðstæðna eru oftast þeir sem minnst mega sín, konur og börn, en 

glæpahópar virðast nýta sér bágar aðstæður þeirra og því miður mörg dæmi um að börn séu 

þvinguð til þátttöku í ýmsum aðgerðum sem eru engan veginn samboðin þroska þeirra og 

aldri. Allt er þetta framkvæmt í skjóli valds enda undirrót mansals að margra mati 

peningagræðgi þar sem siðferðiskröfum er gleymt. Mansal er vaxandi vandamál  á heimsvísu 

og skipulögð glæpastarfsemi tengist þessum málaflokki meir en nokkru sinni. Skilgreining á 

mansali hefur farið fram í mörgum alþjóðasamningum og er Palermó-bókun Sameinuðu 

þjóðanna frá 2000 hornsteinninn að því. Þjóðir heimsins hafa margar sett sér lög og 

framkvæmt ýmsar aðgerðir í baráttunni gegn þessari vá en ljóst er að vandinn er mjög 

víðtækur enda lýtur hann meðal annars að efnahag, menningu og trúarbrögðum þar sem 

staða kvenna er víða bágborin. Það er því erfitt að ætla að vestræn menningarskilningur 

verði til þess að leysa vandann, en opin umræða og barátta fyrir bættum mannréttindum ýtir 

vonandi undir betri árangur. Miklir fólksflutningar frá ríkjum Sovétríkjanna og Austur-Evrópu 

eftir hrun þeirra hleypti af stað flóðöldu mansalstilvika þar sem mörg fórnarlömb voru 

þvinguð til að starfa á kynlífsiðnaðinum, bæði  hagnýtt og sett í skuldaánauð. Meirihluti 

þeirra eru konur en atvinnuleysi og slæm félagsleg staða freistaði margra að fara til Vestur-

Evrópu í leit að betra lífi. Í þessari umfjöllun hefur verið farið yfir ýmissa þætti mansals og 

orðræðu fræðimanna um hugtakið og málaflokkinn. Vændi er einn angi mansals eins komið 

hefur fram og birtingarmyndir þess fjölbreytilegar. Bent hefur verið á að sumar konur kjósi 

að starfa í þessum geira af fúsum og frjálsum vilja eins og það er orðað en margar hafa 

jafnframt verið seldar mansali og lent í miklum hremmingum,ofbeldi og skuldaánauð. Sumar 

vændiskvenna telja að réttindi þeirra til að starfa í þessum geira séu  ekki virt og eins og 

komið hefur fram, allir verða að taka þátt í brauðstritinu hvað sem alþjóðalög og reglur segja. 

Ég vil þó meina að bágborin staða þeirra innan samfélagsins sé undirrót þess að margar 

þeirra neyðast til að stunda vændi. Val á sér þó alltaf stað útfrá félags og menningarbundum 

aðstæðum. 
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Eins hefur verið á það bent að foreldrar í sumum tilvikum selji börn sín í vændi. Að mínu 

mati hlýtur það að teljast mansal ef að menningarlegar skyldur barna um framfærslu foreldra 

ýta þeim út í vændi en menningarhefðir þar eru svo ólíkar okkar og því erfitt að alhæfa 

nokkuð um slíkt. Vissulega má deila um það hvort að rétt sé að skipta sér af því að börn séu 

að vinna þar sem fátækt er mikil og allir verða að leggjast á árarnar en það hlýtur þó að 

miðast við hverskonar vinnuframlag er þar á ferðinni.  Aðgerðir gegn mansali hafa ekki skilað 

þeim árangri sem vonast hefur verið til og fáir sakfelldir (Jónína Einarsdóttir og fl.,162). Hvað 

sem því líður ber að líta til aðstæðna og fá þannig skilmerkilegri skilgreiningu á hugtakinu 

mansal og þar með viðurkenningu á því á alþjóðavísu þannig að flest samfélög geti hafið 

baráttuna af fullum vilja og þátttöku, börnum framtíðarinnar til heilla. Mannfræði hlýtur þar 

með að vera rétti vettvangurinn til að taka á og fjalla hispurslaust um mansal í sinni víðustu 

mynd.    
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