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Útdráttur 
Í ritgerð þessari er leitast við því að finna svarið við því hvort að fyrirfinnist þrælahald á Íslandi 

á 21. öldinni, farið er yfir hvernig birtingarmynd mansal er og þolendur, ásamt því að skoða 

lágaákvæði sem tilheyra mansali. Mannréttindasamningar eru einnig skoðaðir og ýtarlega 

verður farið í Mansalsskýrslu sem Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna gerir fyrir allan heim á 

hverju ári og kannað þar hvernig staða Íslands er gangvart öðrum löndum í þessum málaflokki. 

Mansalstilfelli á Íslandi eru einnig könnuð og hvaða dómar og kærur hafa komið upp í 

mansalsmálum. Einnig verður tiplað á umræðum í fjölmiðlum um möguleg mansalsmál sem 

upp hafa komið á undanförnum árum. Farið verður í gegn um aðgerðaráætlun stjórnvalda og 

hvernig ætlast er til að tekið verði á málaflokknum þar.  



 

 

 

Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í grunnnámi í viðskiptalögfræði við Háskólann á 

Bifröst. Ritgerðin gildir sem 12 ECTS einingar. Heiti ritgerðarinnar er:  

„Mansal á Íslandi : Fyrirfinnst þrælahald á Íslandi á 21. öldinni?“ 

Við skrif þessarar ritgerðar hefur höfundur fylgt reglum Háskólans á Bifröst og hefur áhersla 

verið lögð á vönduð vinnubrögð, bæði hvað varðar ritun og meðferð heimilda. Þegar vísað er í 

verk annarra höfunda er vísað skilmerkilega til þeirra. 
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1. Inngangur 

Á undanförnum misserum hefur töluvert verið rætt um að brotið hafi verið á fólki sem hefur 

komið til landsins í leit að betra lífi. Þessar umræður ásamt frétt um grun um mansal í Vík í 

Mýrdal vöktu áhuga minn á að rannsaka hversu algengt mansal á Íslandi sé. Spyrja má hvort að 

á Íslandi sé stundað mansal og hvort óprúttnir aðilar noti sér slæmar aðstæður fólks sem er að 

reyna að koma undir sig fótunum fjarri heimalandi sínu og hefur jafnvel ekki öðlast dvalar- eða 

atvinnuréttindi á Íslandi.  

Mansal eða þrælahald, er eitt af stærstu vandamálunum sem mannkynið stendur frammi fyrir, 

enda má ætla að milljónir manna um heim allan hafi verið hnepptir í þrældóm, bæði í 

heimalandi sínu eða erlendis, meðal annars í kynlífsánuð, vinnumansal, betl og jafnvel til 

líffærasölu svo eitthvað sé nefnt. 

Þegar um mansal er að ræða, er verið að nýta einstakling með því að brjóta gegn frelsi hans og 

nota hann í hagnaðarskyni fyrir ótengdan aðila. 

Markmiðið með ritgerð þessari er að  kanna hvort mansal sé stundað á Íslandi og hvort stundað 

sé þrælahald á Íslandi á 21. öldinni og hvort um þrælahald sé í raun og veru að ræða. 

Ritgerð þessari er skipt upp í 7 kafla auk niðurstaðna og lokaorða, fyrst verður rætt almennt um 

mansal og hverjar eru birtingarmyndir þess og þolendur, þá verður farið í lagaákvæðin sem 

tengjast mansali í 3ja kaflanum. 4 kaflinn er um Mannréttindasamningana og síðan í 5. kafla er 

rætt um mansalstilfelli sem upp hafa komið á Íslandi. Í 6. kafla að aðgerðaráætlun 

ríkisstjórnarinnar gerð góð skil og síðan í 7. kaflanum er ýtarleg umfjöllun um Mansalsskýrslu 

Bandaríkjanna bæði fyrir árið 2016 og 2017.  
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2. Mansal 
 

Mansali má lýsa þannig að einstaklingur eða hópur fólks, konur, karlar og/eða börn1 eru nýtt 

vegna bágrar stöðu þeirra í gróðaskyni fyrir gerendur mansalsins sem hagnast á fólki. Bág staða 

getur verið til dæmis fátækt, úrræðaleysi eða fíkn í vímuefni.  

Mansal eða þrælahald hefur viðgengist frá örófi alda og hér áður fyrr var það talið réttlætanlegt, 

gagnlegt og jafnvel nauðsynlegt. Þó svo að í dag sé þrælahald ekki bundið því að fólki sé haldið 

í hlekkjum, mætti meðal annars lýsa nútíma þrælahaldi þannig að fólk sé ginnt í gildru með því 

að bjóða því betri lífskjör, menntun eða vinnu í öðru landi, en þegar á hólminn er komið er 

fólkið svikið um fyrri loforð og komið í vændi, nauðungavinnu og jafnvel líffæragjöf, allt án 

þeirra samþykkis og ekkert er hugsað um mannnréttindi þeirra. 

Mansal er ein alvarlegasta birtingamynd kyndbundis ofbeldis í heiminum og árlega eru 

þúsundir manna neyddar út í kynlífsþrælkun, vændi og nauðungarvinnu. Á Íslandi er lítið vitað 

um umfang mansals, en mansal er mikið vandamál í Evrópu. Þrælasala nútímans á sér stað jafnt 

í heimalandi fórnarlamba sem utan þeirra og vex stöðugt ár frá ári2. 

Hugtakið mansal lýsir í raun þrælahaldi án hlekkja og tekur bæði til karla, kvenna og barna, það 

er að tiltekinn einstaklingur sem verður fórnarlamb mansals er þolandi sem hefur verið 

þvingaður eða ginntur í aðstöðu þar sem hann eða hún sætir misnotkun.  

Ekki má rugla saman mansali og smygli á fólki, þó sá verknaður sé einnig glæpsamlegur, því 

markmið þessara tveggja glæpa eru ólík. Tilgangur með smygli á fólki er sá að flytja tiltekinn 

einstakling eða einstaklinga yfir landamæri ólöglega, og það felur í sér brot gegn fullveldi 

viðkomandi ríkis. Markmiðið með mansali er aftur á móti að nýta sér einstakling eða 

einstaklinga í ábataskyni sem felur í sér brot gegn frelsi viðkomandi3. 

2.1  Birtingamynd mansals 

Hér að ofan hefur verið skerpt aðeins á því hvað mansal er og nú er rétt líta til þess hvernig 

birtingarmynd þess er, en segja má að þekktasta birtingarmynd mansals sé innflutningur á 

ungum stúlkum frá Austur-Evrópu til þeirra landa þar sem lífskjör eru betri. 

                                                             
1 Þegar fjallað er um börn í  ritgerð þessari er átt við börn undir 18 ára aldri. 
2 Mannréttindaskrifstofa Íslands „Mansal“. sótt 30. september 2017 af  
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/konur/mansal. 
3 „Mansal, Upplýsingar og leiðbeiningar um verklag fyrir lögreglu“ Sótt 30. september 2017 af 
http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/03/Mansal-verklag-l%C3%B6greglu.pdf.. 
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Birtingarmynd mansals getur verið að finna víða, þar sem þolendur mansals geta sætt 

þvingunum og ánauð af ýmsum toga. Í upplýsingariti og leiðbeiningum um verklag fyrir 

lögreglu sem vísað er til hér að ofan er að finna ítarlegan lista um starfsemi þar sem þolendur 

mansals kunna að leynast, en listi þessi er ekki tæmandi:  

ü Götuvændi. 

ü Vændi í íbúðum, vændishúsum, klúbbum, nuddstofum, hótelum og öðrum gistihúsum, 

sánastofum o.s.frv. 

ü Framleiðsla kláms í prentuðu formi eða á netinu. 

ü Framleiðsla barnakláms. 

ü Skipulögð hjónabönd. 

ü Þvinguð hjónabönd. 

ü Þjónustustörf á heimilum. 

ü Barnapössun. 

ü Fjölskyldufyrirtæki. 

ü Störf á veitingastöðum. 

ü Hreingerningarfyrirtæki. 

ü Bifreiðaverkstæði. 

ü Steypuvinna og hellulagning. 

ü Byggingariðnaður. 

ü Landbúnaðarstörf. 

ü Betl. 

ü Götusala. 

ü Þjófnaður og önnur auðgunarbrot. 

ü Framleiðsla, flutningur og dreifing fíkniefna. 

ü Líffæragjöf. 

Birtingarmynd mansals er í stöðugri þróun og því er listinn hér að ofan ekki tæmandi upptalning 

á glæpastarfsemi sem þessari. Vakni grunur um mögulegt mansal er nauðsynlegt að leggja mat 

á stöðu viðkomandi einstaklings til að hægt sé að bera kennsl á hvort um sé að ræða mögulegt 

fórnarlamb mansals4. 

                                                             
4 „Mansal, upplýsingar og leiðbeiningar um verklag fyrir lögreglu“ Sótt 30. september 2017 af 
http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/03/Mansal-verklag-l%C3%B6greglu.pdf. 
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Að mati Europol er mansal þriðja ábatasamasta starfsemin á eftir fíkinefnasölu og 

vopnaviðskiptum sem alþjóðlegir glæpahringir stjórna5.  

2.2 Tegundir mansals 

Mansal getur birst á ýmsa vegu og til að skoða tegundir mansals þarf að taka tillit til 

samfélagsins í viðkomandi landi, því mansal getur birst með ólíkum hætti eftir því hvar í 

heiminum það á sér stað. Eins og áður hefur komið fram nýta gerendur sér samfélagslegar og 

menningarlegar aðstæður, eins og fátækt, til að finna þolendur. Hér á eftir verða skoðaðar nánar 

helstu tegundir mansals, en algengast er að þolendur séu seldir í kynlífsánauð og 

nauðungarvinnu. 

2.3 Vinnumansal 

Vinnumansal er þegar þolendur mansals eru seldir í nauðungarvinnu, þrælkun, þrældóm eða 

annarskonar misnotkun á vinnuafli. Er það til að mynda algengt í Afríku, Miðausturlöndum, á 

Kyrrahafseyjunum og sunnan- og austanverðri Asíu. Til að uppfylla skilgreiningu íslenskra laga 

um vinnumansal þarf athæfið að uppfylla alla þrjá meginþætti sem fram koma í 1. mgr. 227. gr. 

a. almennra hegningarlaga. 

2.4 Kynlífsmansal 

Kynlífsmansal er þegar þolendur mansals eru seldir í kynlífsþrælkun. Þeir hafa oftar en ekki 

verið blekktir með gylliboðum um betri vinnu og góð lífsskilyrði sem síðar standast ekki og eru 

fastir í greipum mansalshringja og eru neyddir til að stunda vændi eða aðra vinnu og fá lítil sem 

engin laun fyrir. Þriðji aðili fær greitt fyrir „vinnuna“ og þolendurnir fá einungis fæði og 

húsnæði fyrir sig. Algengast er að þolendurnir komi frá Suður-Ameríku, Evrópu og Mið-Asíu. 

2.5 Aðrar tegundir mansals 

Mansal er þó ekki einungis tengt við þessa tvo flokka hér að ofan og getur einnig birst í annars 

konar formi, eins og til dæmis sölu á líffærum einstaklinga, sölu á börnum, að einstaklingar séu 

neyddir í hjónabönd og til að betla úti á götum borga.  

2.6 Þolendur mansals 

Það skiptir ekki neinu hvert kyn, aldur, ríkisfang eða kynþáttur viðkomandi er, það geta í raun 

allir orðið þolendur mansals. Í Evrópuráðssamningi um aðgerðir gegn mansali sem gerður var 

árið 2005, kemur fram að ekki megi taka tillit til samþykkis þolanda fyrir þeirri misnotkun sem 

                                                             
5 Mannréttindaskrifstofa Íslands„Mansal“ . sótt 30. september 2017 af 
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/konur/mansal. 
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hann verður fyrir, þar sem líkegt er að samþykkið sé tilkomið vegna ógnana, ofbeldis, þvingana, 

svika og blekkinga af hálfu valdameiri aðila og jafnvel misneytingu sem komin er til vegna 

bágrar stöðu þolandans.6 

  

                                                             
6 „Mansal, Upplýsingar og leiðbeiningar um verklag fyrir lögreglu“ Sótt 30. september 2017 af 
http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/03/Mansal-verklag-l%C3%B6greglu.pdf. 
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3. Lagaákvæði um mansal 
 

Í 2. mgr. 68. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 segir eftirfarandi: 

„Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi“. 

Þessi orð segja ekki mikið og ekki kemur fram í stjórnarskránni að lagt sé bann við þrældómi, 

þrælasölu eða mansali. Því er nauðsynlegt að rýna betur í önnur lög er tengjast mansali í okkar 

ágæta lagasafni. Í athugasemdum með frumvarpi þegar mannréttindarkafli stjórnarskrárinnar 

var endurskoðaður 1995 kemur þó eftirfarandi fram:  

Í 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins er lagt til að kveðið verði á um bann við að mönnum verði 

gert að leysa af hendi nauðungarvinnu. Af þessu má m.a. álykta að bann sé lagt hér við 

þrældómi og þrælkunarvinnu þótt þau atriði séu ekki tiltekin sérstaklega, enda er 

augljóst að þau ganga mun lengra en nauðungarvinna. Bann við þrældómi og þrælkun 

er meðal ófrávíkjanlegra ákvæða skv. 2. mgr. 15. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 

2. mgr. 4. gr. alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.7 

Þegar þau lagaákvæði sem kveða á um bann við mansali eru skoðuð, þá er það helst að finna í 

225. gr. 226. gr. og 227. gr. a. l. nr. 19/1940 almennra hegningarlaga, síðan eru það lög um 

útlendinga nr. 96/2002, er varða dvalarleyfi þeirra. Einnig er kveðið á um bann við vændi í 227. 

gr. a. í almennum hegningarlögum en ef skoðuð eru lagaákvæði um vændi þá er bent á almenn 

hegningarlög varðandi refsingu í vændismálum.  

Til þess að refsa megi fyrir mansal eftir þeirri skilgreiningu sem fram kemur í 227. gr. almennra 

hegningarlaga þarf að uppfylla þrjá þætti sem eru eftirfarandi: 

1. Verknaðurinn: Að útvega, flytja, afhenda, hýsa, eða taka við einhverjum einstaklingi. 

2. Aðferð: Með því að beita ólögmætri nauðung, frelsissviptingu, hótun eða ólögmætum 

blekkingum með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu viðkomandi um aðstæður eða með 

því að hagnýta sér bága stöðu viðkomandi. 

                                                             
7 Mál. 297, 118. lögþ. 1994-1995, 389. „Frumvarp til stjórnskipunarlaga“. Sótt 10. október 2017 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. 
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3. Hagnýting: Í þeim tilgangi að misnota mann kynferðislega, í nauðungarvinnu eða til að nema 

brott líffæri hans8. 

Allir þessir þrír þættir þurfa að vera til staðar til að háttsemin teljist vera mansal. 

3.1 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Í XXIV. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er fjallað um brot gegn frjálsræði manna 

og þar kemur fram ákvæði um mansal í 225. gr., 226. gr, og 227. gr. a., þessar greinar eru 

skoðaðar hver fyrir sig hér að neðan.  

3.1.1 225. gr. almennra hegningarlaga 

Í 225. gr. hegningarlaga nr. 19/1940 kemur fram ólögmæt nauðung en ákvæðið hljóðar svo: 

Ef maður neyðir annan mann til þess að gera eitthvað, þola eitthvað eða láta hjá líða 

að gera eitthvað með því að beita líkamlegu ofbeldi eða hóta honum að beita hann eða 

nána vandamenn hans líkamlegu ofbeldi eða frelsissviptingu eða að hafa upp rangan 

sakburð um refsiverða eða vansæmandi háttsemi hans eða náinna vandamanna hans, 

eða annan slíkan sakburð, þótt sannur sé, ef nauðungin á ekki nægilegan rétt á sér 

sökum þess málefnis, sem hótunin beinist að, eða loks með því að hóta honum að valda 

verulegum skemmdum eða eyðileggingu á eignum hans, þá varðar það sektum … 1) eða 

fangelsi allt að 2 árum. 

Ef maður neyðir annan mann til að ganga í hjúskap, þá varðar það fangelsi allt að 4 

árum. Sömu refsingu varðar að neyða annan mann til að gangast undir sambærilega 

vígslu þó að hún hafi ekki gildi að lögum. 

Síðasta málsgreinin kom inn með breytingalögum nr. 23/2016, 5. gr. og með því að ólögmæt 

nauðung eins og hún kemur fram í 225. gr. hegningarlaga sem ein af verknaðaraðferðum sem 

lýst er í 227. gr. a. hegningarlaga, hefur Ísland uppfyllt þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar um 

að verknaðaraðferðin sé ein af verknaðaraðferðum mansalsákvæðisins. Undir hugtakið fellur í 

raun hvers konar beiting ofbeldis gagnvart fórnarlambi mansals eða þriðja manni ásamt 

fjárkúgun. Því má segja að þetta sé nokkuð víðtæk heimild sem fellur undir 225. gr. 

hegningarlaga, krafist er einhverra tengsla á milli þess sem beittur er nauðung og þess sem 

seldur er mansali. Fjárkúgun má finna í 251. gr. hegningarlaga en 255. gr. hegningarlaga nær 

                                                             
8 Þskj. 16, 138. lögþ. 2009-10, bls. 9. sótt 20. apríl 2018 af https://www.althingi.is/altext/138/s/0016.html 
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einnig yfir fjárkúgun þar sem það telst vera afbrigði af alvarlegri nauðung samkvæmt 255. gr. 

hegningarlaganna. 

3.1.2 226. gr. almennra hegningarlaga 

226. gr. hegningarlaga nr. 19/1940 fjallar um frelsissviptingu og í henni kemur fram 

eftirfarandi: 

Hver, sem sviptir annan mann frelsi sínu, skal sæta fangelsi allt að 4 árum. Hafi 

frelsissvipting verið framin í ávinningsskyni eða verið langvarandi, svo og ef maður hefur 

verið settur í heimildarleysi á geðveikrahæli, fluttur burt í önnur lönd eða fenginn 

mönnum á vald, sem ekki eiga neinn rétt á því, þá skal beita fangelsisrefsingu ekki skemur 

en 1 ár og allt að 16 árum eða ævilangt. 

Í báðum þessum málsgreinum má finna háttsemi sem er refsiverð og frelsissvipting getur falið 

í sér mansal í ákveðnum tilvikum, samanber tilvísun til 2. mgr. 226. gr. og 1. mgr. 227. gr. a. 

en í henni kemur fram að 

Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í þeim tilgangi 

að misnota mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri 

hans skal refsa fyrir mansal með allt að 12 ára fangelsi ... 

Töluverður munur er á refsrammanum í 227. gr. a. og 2. mgr. 226. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 þar sem refsiramminn er mun víðari í 2 mgr. 226. gr., þ.e. fangelsi frá einu ári og 

upp í 16 ár eða ævilangt, en í 227. gr. a. er refsiramminn allt að 12 ára fangelsi. 

3.1.3 227. gr. a. almennra hegningarlaga  

Í 227. gr. a. sem sett var með breytingarlögum nr. 40/2003 og í frumvarpi breytingarlaganna 

má finna eftirfarandi: 

Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirfarandi verknað í þeim tilgangi að notfæra sér 

mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri hans skal 

refsa fyrir mansal með allt að 8 ára fangelsi:  

1.  Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einhverjum sem beittur er eða hefur verið beittur 

ólögmætri nauðung skv. 225. gr., eða frelsissviptingu skv. 226. gr., eða hótun skv. 233. 

gr., eða ólögmætum blekkingum með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu 

viðkomandi eða annarri ótilhlýðilegri aðferð.  

2.  Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára eða láta af hendi 

greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis frá þeim sem hefur umsjón með barni. 
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Sömu refsingu skal sá sæta sem tekur við greiðslu eða öðrum ávinningi skv. 2. tölul. 

1. mgr. 

Í 6. gr. laga nr. 149/2009 má finna breytingu á orðalagi 227. gr. a. laga nr. 19/1940 almenn 

hegningarlög sem er eftirfrandi og eins og hún er núna að undanskilinni refsiþyngingu sem var 

breytt síðar og sjá má hér neðar: 

Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í þeim tilgangi 

að misnota mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri 

hans skal refsa fyrir mansal með allt að 8 ára fangelsi:  

1. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi og við það er beitt eða 

hefur verið beitt ólögmætri nauðung skv. 225. gr., eða frelsissviptingu skv. 226. gr., 

eða hótun skv. 233. gr., eða ólögmætum blekkingum með því að vekja, styrkja eða 

hagnýta sér villu viðkomandi um aðstæður eða með því að hagnýta sér bága stöðu 

viðkomandi. 

2. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára. 

3. Að láta af hendi greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis til 

misnotkunarinnar hjá manni sem ræður gerðum annars manns. 

Sömu refsingu skal sá sæta sem tekur við greiðslu eða öðrum ávinningi skv. 3. tölul. 1. mgr.  

Beinist brot skv. 1. mgr. gegn barni skal taka það til greina til þyngingar refsingunni.  

Sömu refsingu skal hver sá sæta sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í því 

skyni að greiða fyrir mansali:  

1. Að falsa ferða- eða persónuskilríki. 

2. Að annast milligöngu um slík skilríki eða útvega þau. 

3. Að halda eftir, fjarlægja, skemma eða eyðileggja ferða- eða persónuskilríki annars 

einstaklings. 

Með síðari breytingarlögum nr. 72/2011 var refsingin þyngd í allt að 12 ára fangelsi og var litið 

til alvarleika mansalsbrota samanborið við þá refsingu sem liggur við brotum er varða 194. gr. 

og 226. gr. almennra hegningarlaga sem eru allt að 16 árum eða ævilangt. Þessi breyting á 
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refsiramma var gerð með hliðsjón af refsiramma í alþjóðasamningum sem Ísland er bundið af. 

Í frumvarpi breytingalanna kemur fram refsihækkunin úr 8 árum upp í 12 ár og eins og komið 

hefur áður fram að þannig er refsing fyrir mansal í meira samræmi við refsiramma í 

sambærilegum brotum. Einnig varð gerð sú breyting að mansalsbrot tæmi ekki sök gagnvart 

öðrum alvarlegum frelsissviptingarbrotum og að hægt sé að dæma fyrir brot á þeim samhliða. 

Þeir alþjóðlegu samningar sem hafðir voru til hliðsjónar við ákvæði 227. gr. a. voru 

3. gr. bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri 

brotastarfsemi til að kom í veg fyrir, berjast gegn og refsa fyrir verslun með fólk, einkum 

konur og börn (Palermó-bókunin). 

Breytingar voru einnig gerðar á ákvæðinu með lögum 149/2009 til að Ísland gæti staðið við 

skuldbindingar sínar í tilefni þess að fyrirhugað var að fullgilda Palermó-bókunina og Samning 

Evrópuráðs um aðgerðir gegn mansali. 

Í frumvarpinu er lagt til að skilgreining á hugtakinu mansali, skal ákvæðum 3 .gr. palermó-

bókunarinnar og 4. gr. Evrópuráðssamningsins fylgt með nákvæmni og litið til mansalsákvæðis 

262. gr. a. í dönsku hegningarlögunum. 

3.1.4 233. gr. almennra hegningarlaga  

Í XXV. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er fjallað um ærumeiðingar og brot gegn 

friðhelgi einkalífsins. Þar kemur fram ákvæði um hótun sem finna má í 233. gr. 

hegningarlaganna. Þessa grein varðandi hótun verður skoðuð sérstaklega í tengslum við mansal, 

ákvæðið er svohljóðandi:  

Hver, sem hefur í frammi hótun um að fremja refsiverðan verknað, og hótunin er til þess 

fallin að vekja hjá öðrum manni ótta um líf, heilbrigði eða velferð sína eða annarra, þá 

varðar það sektum … 1) eða fangelsi allt að 2 árum. 

Þegar litið er til þess að hótun sem verknaðaraðgerð í mansali þá má finna það bæði í 225. gr. 

og 226. gr. hegningarlaganna. Þegar við skoðum hver munurinn á þessum ákvæðum sé og 

ákvæði 233. gr., þá er munurinn sá að í 233. gr. þarf hótunin ekki að hafa nein nauðungaráhrif 

á verknaðarþola, því er gott að geta gripið til 225. gr. og 226. gr. þar sem hótun er ein af 

verknaðaraðferðum þar. Í mansalmálum er hótun sem verknaðaraðferð notuð með það að 

markmiði að fá fórnarlamb mansals til þess að láta að vilja geranda og því ætti ákvæði 225. gr. 

hegningarlaganna nær alltaf við um þess konar verknað. Þar sem hótun er beitt sem 

verknaðaraðgerð á mismunandi stigum í mansalsverknaði, allt frá því að fórnarlamb mansals er 
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útvegað og þar til fórnarlamb mansals er selt til hagnýtingar. Hótanir geta verið á ýmsum stigum 

t.d. í flutningi, til að koma í veg fyrir að fórnarlamb flýji á leiðinni t.d. á milli landa, jafnvel 

getur hótun verið á þá leið að gerandi hóti líkamsmeiðingum ef það óhlýðnast á einhvern hátt 

eins og sjá má í vændismálum.  

3.2 Kynferðisbrot í mansalsmálum 

Til þess að um mansal sé að ræða eins og það kemur fram í 1. mgr. 227. gr. a. almennra 

hegningarlaga, þarf tilgangurinn að vera sá að misnota mann kynferðislega eða í 

nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri hans. Ekki er að finna nánari útlistun á því hvers 

konar tilvik falli undir hvern flokk fyrir sig, hvorki í lögskýringargögnum með breytingalögum 

sem gerð hafa verið, þá er átt við lög nr. 40/2003 og lög nr. 149/2009. En aftur á móti kemur 

það fram í 3. gr. mansalsbókunar Palermó-samningsins sem er svohljóðandi: 

Í bókun þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „Mansal“ merkir að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingum, með 

því að hóta valdbeitingu eða beita valdi eða með annars konar nauðung, brottnámi, 

svikum, blekkingum, misnotkun valds eða varnarleysis viðkomandi eða með því að 

afhenda eða taka við greiðslu eða ábata í því augnamiði að fá fram samþykki 

einstaklings sem hefur vald yfir öðrum einstaklingi, með misneytingu þeirra í 

gróðaskyni að makmiði. Í misneytingu í gróðaskyni felst, sem lágmark, fénýting vændis 

annarra eða kynferðisleg misneyting í gróðaskyni í annarri mynd, nauðungarvinna eða 

nauðungarþjónusta, þrælkun eða iðja í líkingu við þrælkun, ánauð eða það að fjarlægja 

líffæri, 

b) samþykki fórnarlambs mansals fyrir fyrirhugaðri misneytingu í gróðaskyni, er um 

getur í a-lið þessarar greinar, er málinu óviðkomandi hafi einhverjum þeirra ráða er 

um getur í a-lið verið beitt, 

c) að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við barni með misneytingu þess í gróðaskyni 

að markmiði telst „mansal“ jafnvel þó að einhverjum þeirra aðferða er um getur í a-lið 

þessarar greinar sé ekki beitt, 

d) „barn“ merkir sérhvern einstakling undir átján ára aldri. 

Kynferðisleg misnotkun samkvæmt þessu fellur því undir vændi og annars konar kynferðislega 

misnotkun, en aftur á móti fellur þrældómur og ánauð undir nauðungarvinnu. Ekki er hér þó 

um tæmandi talningu á mansalsbrotum að ræða er varðar 3. gr. Palermó-samningsins.  
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Þegar kynferðisleg misnotkun er skoðuð þá er ekki hægt að sjá í lögskýringargögnum með 227. 

gr. a. almennra hegningarlaga hvernig túlka eigi hugtakið kynferðisleg misnotkun, en það er 

liður í mansalsbókuninni sem ekki er skilgreindur, er það gert til að aðildarríkin geti skilgreint 

vændi og aðra kynferðislega misnotkun á sjálfstæðan hátt í sínu heimalandi. Því má segja að 

orðalag ákvæðisins um vændismiðlun er eina gerðin af kynferðislegri misnotkun sem 3. gr. 

mansalsbókunarinnar nær yfir. Þannig nær skylda aðildarríkis eingöngu til þess að gera 

vændismiðlun refsiverða þegar vændismiðlari notar verknaðaraðferðir sem fram koma í 

mansalsákvæðinu9. Hvergi í almennum hegningarlögum er hægt að finna orðalagið 

kynferðisleg misnotkun að undanskyldu ákvæði í 1. mgr. 227.gr. almennra hegningarlaga og 

því ekki hægt að túlka ákvæðið í samræmi við önnur ákvæði laganna. Hvað varðar börn þá er 

talað um forsjársviptingu ef barni er misboðið kynferðislega, í c-lið 1. mgr. 29. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Eins og komið hefur hér fram að ofan er heldur ekki að finna 

neina skilgreiningu í barnaverndarlögum eða lögskýringargögnum hvað felst í því að misbjóða 

barni kynferðislega, né alþjóðlega samninga sem hægt væri að styðjast við eins og hægt er bæði 

við nauðungarvinnu og brottnám líffæra. 

Í lögskýringargögnum með báðum frumvörpunum til laga nr. 40/2003 og nr. 149/2009 kemur 

fram að litið var til danska mansalsákvæðisins við mótun þess íslenska10 sem orðað er svipað 

og það íslenska, en í lögskýringargögnum danska ákvæðisins er tekið fram að túlka skuli í 

samræmi við 1. mgr. 228. gr. dönsku hegningarlaganna er varðar vændi11. Í sænska 

mansalsákvæðinu er aftur á móti farin sú leið að það er refsivert ef gerandi notfærir sér með 

verknaðaraðferðum sem nefnd eru í ákvæðinu eða lætur fórnarlamb mansals þola brot 

samkvæmt 1.- 4. gr. 6. kafla sænsku hegningarlagana sem eru sambærileg og þeim ákvæðum 

sem finna má í 194.-198. gr. almenna hegningarlaga á Íslandi, en þau varða nauðgun og 

kynferðislega misneytingu. 

Þegar ákvæði þessi voru lögfest hér á landi hefði verið eðlilegast að útfæra hvað telst til 

kynferðislegrar misnotkunar og útfæra það á einhvern hátt, í lagaákvæðinu sjálfu eða í 

lögskýringargögnum til að grundvallarhugak ákvæðisins sé ekki óljóst, sem kæmi í veg fyrir  

að dómstólar túlki ákvæðið of þröngt og þá væri líklegra að ákvæðið skili því sem því er í raun 

ætlað.12 Segja má að hægt sé að skipta kynferðislegri misnotkun í mansalsmálum upp í tvo 

                                                             
9 Model law against trafficking in person, bls. 14. Sótt á vef 20.04.2018. 
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Model_Law_TiP.pdf 
10 Alþt. 2003-2003, A-deild, bls 3986-3987 og þskj. 16, 138. Lögþ. 2009-2010, bls 24.  
11 Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov. Speciel del. 9. Omarbejede, bls . 409. 
12 Úlfljótur, tímarit laganema 1. tbl. 2011, Flosi H. Sigurðsson, hdl.“Hlutlæg og huglæg skilyrði“  bls 599-601. 
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flokka; annars vegar vændi og sambærilega háttsemi sem felur í sér hagnýtingu fórnarlambs 

mansals í fjárhagslegum tilgangi og hins vegar í annar konar kynferðislega misnotkun sem í sér 

felur að fórnarlamb mansals er afhent varanlega einum aðila, jafnvel gegn greiðslu sem síðan 

hagnýtir sér fórnarlambið sjálfur. Hér á eftir verður farið yfir hvorn lið fyrir sig. 

3.2.1 Vændi  
Hugtakið vændi hefur ekki verið skilgreint í almennum hegningarlögum eða lögskýringargögnum með 

206. gr. almennra hegningarlaga sem fjallar um vændi, en samkvæmt almennri málvenju fellur vændi 

undir það að annar aðilinn þiggur greiðslu af hinum fyrir samræði eða önnur kynferðismök13.  

Í 1. mgr. 206. gr. almennra hegningarlaga kemur fram að það að kaupa sér vændisþjónustu sé refsivert, 

einnig kemur fram í 3. mgr. ákvæðisins að það sé refsivert að hafa atvinnu eða viðurværi sitt af vændi 

annarra, en ekkert er talað um að það sé refsivert að veita vændisþjónustu og er það nýmæli þegar 

kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga var breytt með lögum nr. 61/2007, því áður var það 

refsivert að stunda vændi sér til framfærslu. 

Í mansalsbókun Palermó-samningsins er vændismiðlun eina tegundin af kynferðislegri misnotkun sem 

nefnd er þar berum orðum, þannig að ef vændismiðlari beitir þeim verknaðaraðferðum sem fram koma 

í ákvæðinu með því að neyða þolanda í vændi er það eðlilegast að það falli undir kynferðislega 

misnotkun í skilningi við 1. mgr. 227. gr. a. almennra hegningarlaga. Með þessu ætti 

undantekningarlaust að dæma vændismiðlara fyrir hagnýtingu á fórnarlambi mansals í gegnum vændi. 

Þegar skoðað er annars konar kynferðisleg misnotkun þá má nefna t.d. nektardans á veitingastöðum, en 

þar sem hugtakið vændi hefur ekki verið skilgreint þá fellur nektadans ekki undir vændi þar sem ekki 

eru bein samskipti á milli þess sem horfir á dansinn og þess sem sýnir hann, misnotkunin er því annars 

eðlis, en aftur á móti ef kona er neydd til þess að dansa nektardans á veitingastað eða einkadans í lokuðu 

rými og greiðslan fer í gegnum veitingastaðinn er verknaðaraðferðin orðin sú að „kaupa“ stúlkuna sem 

er ekki ósvipað og í vændisstarfsemi. Enda kemur það fram í lögum nr. 85/2007 lög um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald að ekki megi stunda nektardans á veitingastöðum.  

3.2.2 Annars konar kynferðisleg misnotkun 

Annars konar kynferðisleg misnotkun getur verið þegar fórnarlamb mansals er afhent, gefið eða selt 

öðrum manni sér til persónulegrar hagnýtingar. Þá er átt við að viðkomandi hafi fullkominn 

hagnýtingarrétt yfir þolanda og fari með hann eins og sína eign og gæti verið vægari misnotkun og notar 

verknaðaraðferðir sem fram koma í 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. almennra hegningarlaga. Kynlífsþrælkun 

er alvarlegasta misnotkunin, þar sem maður kaupir sér þolanda til að nota sem kynlífsþræl heima hjá sér 

og hefur þannig fulla stjórn yfir fórnarlambinu. Í slíkum tilfellum þarf ekki að vera neinn fjárhagslegur 

hagnaður nema sá sem varð þegar salan fór fram. Einnig er til vægara dæmi þar sem þolandi er neyddur 

til að ganga í hjónaband með verknaðaraðferðum sem fram koma í 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. almennra 

                                                             
13 Ragnheiður Bragadóttir (2006): Kynferðisbrot, bls. 128-129.Reykjavík. Lagastofnun Háskóla Íslands. 
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hegningarlaga, en þá er ekki átt við þegar greitt er fyrir þolanda, heldur geta komið annars konar ástæður 

upp eins og tíðkast í sumum menningarheimum, en ekki verður farið ofan í þann hluta hér. Samkvæmt 

ákvæði 227. gr. a. almennra hegningarlaga gildir það um mansal og því hægt að refsa fyrir mansal ef 

foreldri þolanda neyðir hann í hjónaband gegn vilja sínum og foreldri fær greitt fyrir, eins og kemur 

fram í 3. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. almennra hegningarlaga. Munurinn á 1. tölulið og 3. tölul. ákvæðsins 

er sá að þolandinn er seldur til eins manns sem fær hagnýtingarréttinn á fórnarlambinu. 

3.3 Vinnumansal 

Ekki verður rætt hér um kynferðislega misnotkun þó svo að hún geti í sumum tilfellum flokkast 

undir nauðungarvinnu eins og að neyða stúlku til að starfa sem vændiskona flokkast undir 1. 

tölul. 1. gr. 227. gr. a. Slíkt verður flokkað undir kynferðislega misnotkun. 

Hugtakið vinnumansal á við þegar einstaklingur er seldur mansali í þeim tilgangi að misnota 

hann til vinnu. Nær það því yfir mansal í nauðungarvinnu, þrælkun, þrældóm eða aðra 

misnotkun á vinnuafli. Verknaðaraðferð sem lýst er hér að ofan er refsiverð samkvæmt 1. mgr. 

227. gr. a. almennra hegningarlaga og í 3. gr. mansalsbókunar Palermó-samningsins kemur 

fram að hagnýting vegna vinnumansals þurfi að minnsta kosti að fela í sér nauðungarvinnu, 

þrældóm eða ánauð.14  

Orðið nauðungarvinna er að finna í stjórnarskránni, þar sem að í 2. mgr. 68. gr. stjórnarskráinnar 

segir „ Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi“. Fyrirmynd þessa ákvæðis er að 

finna í 4. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) og einnig í a-lið 3. mgr. 8. gr. alþjóða-

samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (SBSR)15. Skilgreining á nauðungarvinnu 

kemur ekki fram í þessum samningum, heldur efnislega kemur það sama fram og í 

stjórnarskránni að nauðungarvinna sé bönnuð. 

Í 1. mgr. 2. gr. samnings ILO nr. 29 frá 1930 um nauðungarvinnu segir eftirfarandi: 

All work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty 

and for which thhe said person has not offered himself voluntarily.16 

Sjá má í dómi Siliadin gegn Frakklandi sem reifaður er hér að neðan að Mannréttindadómstóll 

Evrópu hefur skilgreint nauðungarvinnu í samræmi við 1. mgr. 2. gr. samings ILO nr. 29 frá 

                                                             
14 Model law against trafficing, bls 15. 
15 Björg Thorarensen (2008): Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 186. Reykjavík. Codex. 
16 International Labour Organization. „ILO nr. 29 frá 1930 um nauðungarvinnu“ sótt 20. apríl 2018 af 
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/forced-labour/lang--
en/index.htm 
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1930 eins og hann er hér ofar. Hér að neðan má sjá reifun dóms sem kveðin var upp hjá 

Mannréttindadómstól Evrópu þann 26. júlí 2005: 

MDE, Siliadin gegn Frakklandi 26. júlí 2005 (73316/01):  

Franskur dómstóll komst að þeirri niðurstöðu að hjón, sem höfðu verið með unga stúlku 

frá Afríku í vinnu hjá sér um nokkurra mánaða skeið, hefðu ekki brotið gegn ákvæði 

frönsku hegningarlaganna um nauðungarvinnu. Í ákvæðinu er gert refsivert að hagnýta 

sér bága stöðu manns til þess að fá hann til að vinna án kaups eða fyrir kaup sem er ekki 

í samræmi við þá vinnu sem viðkomandi innir af hendi. Ekki er skýrt nánar hvernig beri 

að skilja misnotkun bágrar stöðu í lögunum. Frönsku hjónin höfðu boðið 15 ára stúlku 

frá Togo að koma til Frakklands og búa hjá fjölskyldunni meðan hún væri í skóla. 

Stúlkan kom til landsins sem ólöglegur innflytjandi en hjónin lofuðu að fá fyrir hana 

dvalarleyfi. Stúlkan var neydd til þess að endurgreiða fjölskyldunni fyrir flugfarið með 

húsverkum hjá fjölskyldunni. Henni var nánast aldrei greitt neitt fyrir vinnu sína en hún 

vann 12 tíma á dag að meðaltali og oft lengur. Þá var vegabréfið tekið af henni og hún 

var einnig látin vinna fyrir aðra fjölskyldu, þrífa húsið þeirra og sjá um börnin. Hún fékk 

þó frí hluta úr degi á sunnudögum. Franski dómstóllinn taldi að þar sem hún hafði 

möguleika á að fara að vinna fyrir aðra fjölskyldu, gat talað við sína fjölskyldu í Togo, 

talaði frönsku og hefði aldrei kvartað yfir aðbúnaðinum væri ekki hægt að slá því föstu 

að hjónin hefðu verið að nýta sér bágindi hennar. Niðurstaða dómstólsins var kærð til 

Mannréttindadómstóls Evrópu sem komst að þeirri niðurstöðu að sú meðferð sem 

stúlkan hefði þurft að sæta af hálfu hjónanna væri brot á 4. gr. sáttmálans um 

nauðungarvinnu. Stúlkan hefði verið ung og algjörlega komin upp á þá fjölskyldu sem 

fékk hana til landsins. Vegabréfið var tekið af henni við komuna og henni lofað 

dvalarleyfi sem ekki var gerð tilraun til þess að útvega. Dómstóllinn taldi að ákvæði 

frönsku hegningarlaganna væri of óljóst til þess að hægt væri að beita skilyrðum um 

hagnýtingu bágrar stöðu með eðlilegum hætti í samræmi við 4. gr. Mannréttinda-

sáttmálans. Franska ríkið hefði því ekki staðið við jákvæðar skyldur sínar sem mátti 

leiða af ákvæðinu.17 

Þegar niðurstöður þessa dóms eru skoðaðar má sjá að lögfesting verknaðaraðferðar eins og 

þeirra sem fram koma í dóminum án nánari skilgreiningar, geta leitt til brots á annars jákvæðum 

skyldum ríkis sem leiða af 4. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Hættan er sú að dómstólar muni 

                                                             
17 MDE, Siliadin gegn Frakklandi 26. júlí 2005 (73316/01). Reifun dóms fengin úr Úlfljótur, tímarit laganema, 1. tbl. 
2011, Flosi H. Sigurðsson, hdl.„Hlutlæg og huglæg skilyrði“  bls. 590-591.   
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skýra ákvæðið mjög þröngt, nema að um mjög alvarlegan ásetning sé um að ræða og því er 

íslenska ríkið ekki að uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar sem leiða af sáttmálanum. 

Þegar um vinnumansal er að ræða þá skiptir ekki máli hvers konar vinnu er verið að láta af 

hendi, hvort hún sé erfiðisvinna eða ekki. Það sem mestu máli skiptir fyrir rétti er hvers konar 

samband sé að milli starfsmanns og vinnuveitanda. Til þess að halda starfsmanni í 

nauðungarvinnu beitir vinnuveitandi ýmsum aðferðum eins og þessum sem taldar verða upp 

hér að neðan: 

1. Þau geta falist í líkamlegu ofbeldi eða hótunum um ofbeldi. 

2. Með skerðingu á ferða- og athafnafrelsi, frelsissviptingu á vinnustað eða annars staðar. 

3. Skuldaþrælkun. 

4. Greiða starfsmanni ekki fyrir vinnu sína eða vinnuveitandi haldi eftir miklu af launum 

starfsmanns. 

5. Vinnuveitandi handleggur vegabréf og önnur skilríki starfsmanns. 

6. Hótun um að tilkynna til yfirvalda að viðkomandi sé ólöglegur í landinu. 

Eins eru fleiri dæmi um hótanir um missi réttinda og hlunninda í starfi og jafnvel uppsögn18. 

Mjög líklegt er að um nauðungavinnu sé að ræða ef starfsmanni er ekki frjálst að segja starfi 

sínu lausu og leita á önnur mið eftir vinnu19. 

3.4 Brottnám líffæra 

Fram kemur í 1. mgr. 227. gr. a. almennra hegningarlaga að einn af mansalsverknuðum er 

brottnám líffæra. Í íslenskum rétti er að finna lög nr. 16/1991 um brottnám líffæra og þar kemur 

fram í 1. mgr. 1. gr. laganna eftirfarandi: 

Hver, sem orðinn er 18 ára, getur gefið samþykki til brottnáms líffæris eða lífrænna efna 

úr eigin líkama til nota við læknismeðferð annars einstaklings. Lífi og heilsu líffæragjafa 

má þó aldrei stofna í augljósa hættu með slíkri aðgerð. 

Í viðaukasamningi Evrópuráðsins um mannréttindi og lífvísindi má sjá að í 9. gr. að brottnám 

líffæra og annarra lífrænna efna úr manneskjum megi einungis fara fram í læknisfræðilegum 

tilgangi og til hagsbóta fyrir viðtakanda þegar ekki er um að ræða að fá líffæri eða lífefni úr 

látinni manneskju, í 22. gr. viðaukans kemur skýrt fram að ekki er heimilt að eiga viðskipti með 

                                                             
18 Human trafficking and forced labour exploitation. Guidelines for legislation and law enforcement,   
bls. 20-21. Sótt 20.04.2018 af http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_081999.pdf 
19 Model law against trafficking, bls. 15. 
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líffæri20. Í mansalsákvæðinu er einungis talað um líffæri en ekki lífræn efni, þó svo að í 

ofangreindum lögum eða þjóðréttarsamningum sé talað bæði um líffæri og lífræn efni. Því má 

álykta svo að mansal með lífræn efni sem ekki falla undir líffæri falli ekki undir ákvæði 227. 

gr. a. almennra hegningarlaga. Fram kemur í 21 gr. viðaukasamnings Evrópuráðsins að bannað 

sé að hagnast á brottnámi líffæra, þó er heimilt að greiða líffæragjafa fyrir vinnutap og vegna 

útgjalda sem hann hefur orðið fyrir vegna gjafa þessarar, s.s. læknisþjónustu og þess háttar, án 

þess að það falli undir mansalsákvæði 227. gr. a. almennra hegningarlaga.  

  

                                                             
20The Addition Protocol to the Convention on human rights and biomedicine, on transplantation of organs and tissues of 
human origin. Strasbourg, 24.1.2002. Samningurinn er aðgengilegur á internetinu. Sótt á vef  25.04.2018: 
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/186.htm. 
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4. Mannréttindasamningar 
Helstu mannréttindasáttmálar er snúa að mansali eru Mannréttindasáttmáli Evrópu og Palermó-

samningurinn. Þessir samningar eru báðir gerðir til að vernda mannréttindi og frelsi fólks. 

Palermó-samningurinn var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 15. nóvember 

árið 2000 í New York og undirritaður fyrir hönd Íslands 13. desember árið 2000 og gekk í gildi 

25. desmeber árið 2003. Einnig var hann samþykktur sem fullgildur á Alþingi Íslands þann 19. 

maí árið 201021. 

4.1 Palermó-samningurinn 

Palermó-samningurinn er einn umfangsmesti samningur sem gerður hefur verið til að koma í 

veg fyrir og berjast gegn mansali. Samningur þessi er viðbót við samning Sameinuðu þjóðanna 

gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi frá 15. nóvember 2000. Með Palermó-

samningnum er ætlað að koma í veg fyrir og berjast gegn verslun með fólk ásamt því að 

gerendum verði refsað fyrir slíkt og því grunnur að alþjóðlegu samstarfi gegn mansali. 

Á hverju ári er verslað með hundruð þúsunda manna, kvenna og barna um allan heim. 

Vinnuánauð og kynlífsþrælkun hafa færst í vöxt og eru gríðarlega arðbær glæpastarfsemi 

sem oft er stýrt af áhrifamiklum glæpasamtökum. Ungir einstaklingar eru oft og tíðum 

tældir inn í vændishringi með auglýsingum eftir heimilishjálp erlendis eða eru keyptir og 

seldir í gegnum vörulista, jafnvel fyrir tilstilli náinna fjölskyldumeðlima. Þegar þessir 

einstaklingar hafa verið hnepptir í þrældóm eru þeir oft barðir og þeim nauðgað áður en 

þeir eru seldir af einum húsbónda til annars. Þeir eru þannig brotnir niður andlega og 

því yfirleitt ófærir um að losa sig úr ánauðinni eða leita til yfirvalda eftir aðstoð. 

Hræðslan um brottvísun frá viðtökuríki eða hefnd glæpasamtaka sem beinist gegn þeim 

eða fjölskyldu þeirra heima fyrir setur þá auk þess í erfiða aðstöðu.22 

Áhyggjur aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna af þessari þróun urðu til þess að gerður var nýr 

samningur með því að útfæra Palermó-samninginn sem var síðan gert og í bókuninni eru síðan 

sérstakar ráðstafanir gerðar í þágu baráttunnar gegn mansal. 

Markmið bókunarinnar er að berjast gegn mansali og þá einkum verslun með konur og börn, 

en einnig að aðstoða og vernda fórnarlömb mansals og stuðla að samstarfi á milli aðildaríkja til 

að ná fyrrgreindum markmiðum. Bókunin leggur einnig áherslu á að efla löggæslu og 

                                                             
21 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915-526.mál. 

22 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915-526.mál. 
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landamæraeftirlit, auka við vernd og stuðning við fórnarlömb og vitni, ásamt því að koma á 

forvarnarstefnu. 

Aðildaríkin skuldbunda sig til að gera mansal refsivert í landsrétti sínum svo framalega sem 

það sé framið af ásetningi. Einnig kemur fram í bókuninni að það teljist refsivert ef gerð er 

tilraun til mansals eða vera hlutdeildarmaður, gera áætlun til þess eða stjórna því að aðrir fremji 

slíkt brot. Samningur þessi er fyrsti alþjóðlegi bindandi samningurinn sem skilgreinir hugtakið 

mansal. 

Í inngangsorðum segir að til að ná árangri í því að berjast gegn mansali, einkum á konum og 

börnum, þurfi að beita heildrænum aðferðum sem ríki þessi sem eru aðilar að samningnum eru 

búin að skuldbinda sig til að gera. Takmarkið með þessu er að koma í veg fyrir sölu á fólki, 

refsa þrælasölum og vernda fórnarlömb með því að vernda alþjóðlega viðurkennd mannréttindi 

þeirra23. 

Palermó-samningurinn skiptist í fjóra kafla ásamt undirköflum og hér að neðan verður stiklað 

á stóru um hvað í honum er að finna. 

4.1.1 I. Almenn ákvæði 

Í fyrsta kafla samningsins kemur fram að samningur þessi sé viðbót við samning Sameinuðu 

þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi og að túlka eigi bókunina samhliða 

samningnum. Markmið þessa samnings sé að koma í veg fyrir mansal, ásamt því að berjast 

gegn mansali og leggja sérstaklega áherslu á konur og börn, vernda og aðstoða fórnarlömb og 

að stuðla að samstarfi aðildaríkja að fyrrgreindum markmiðum. Í 5. gr. kemur fram að hvert 

aðildarríki skuli samþykkja lagaákvæði fyrir land sitt til að dæma eftir ef upp kemur háttsemi 

sem telst refsiverð og má finna upptalningu á því í 3. gr. samningsins. 

4.1.2 II. Vernd fórnarlamba mansals 

Í öðrum kafla samningsins kemur fram að hvert aðildarríki skuli aðstoða og vernda fórnarlömb 

mansals, ásamt því að gæta trúnaðar og að málarekstur vegna mansals fari fram fyrir luktum 

dyrum. Einnig skal hvert aðildarríki tryggja að til séu leiðir innan réttarkerfis og stjórnsýslu 

sem hjálpa fórnarlömbum mansals að fá: 

a) upplýsingar um viðeigandi málsmeðferð fyrir dómstólum og innan 

stjórnsýslu, 

                                                             
23 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915-526.mál.Bls.5 
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b) aðstoð við að koma sjónarmiðum sínum og áhyggjum á framfæri og að þau 

fái umfjöllun á viðeigandi stigum meðferðar sakamála, sem eru höfðuð gegn 

brotamönnum, með þeim hætti að réttindi varnaraðila séu ekki skert.24 

Hvert aðildarríki skal innleiða lög og reglur til að veita fórnarlömbum mansals viðeigandi 

úrræði á líkamlegri, sálrænni og félagslegri endurhæfingu. Einnig kemur fram að hvert 

aðildarríki skuli skoða það að útvega fórnarlömbum húsnæði, veita ráðgjöf um lagalegan rétt 

þeirra, útvega fórnarlömbum læknis- og sálfræðiaðstoð, ásamt því að skapa þeim tækifæri á 

atvinnu, menntun eða þjálfun af einhverju tagi með tilliti til aldurs, kyns eða sérþarfa 

einstaklinganna. Mikilvægt er að aðildarríkin tryggi öryggi fórnarlamba á meðan þau dvelja á 

yfirráðasvæði þess, ásamt því að leiðbeina þeim um rétt sinn til að sækja skaðabætur.25 

4.1.3 III. Forvarnir, samvinna og aðrar ráðstafanir 

Í þriðja kafla samningsins er lögð áhersla á að aðildarríkin skuli marka heildarstefnu til að koma 

í veg fyrir og berjast gegn mansali og að vernda fórnarlömb þess, til að þau lendi ekki aftur í 

sömu gildrunni. Aðildarríkin skulu einnig beita sér fyrir því að halda úti átaki er varðar mansal, 

til dæmis með rannsóknum, upplýsingum og kynningum í fjölmiðlum, ásamt því að eiga 

frumkvæði í aðgerðum er varða félags- og efnahagsmál í því skyni að koma í veg fyrir og berjast 

gegn mansali og skal þessi vinna unnin í samvinnu við frjáls félagasamtök og önnur samtök 

sem tengjast þessu málefni. Mikilvægt er að lögregla og þær stofnanir samfélagsins sem sjá um 

málefni útlendinga vinni saman og skiptist á upplýsingum er varða þetta málefni eftir því sem 

við á og komi á fót gagnsæju upplýsingaflæði þeirra á milli til að uppræta þess konar 

glæpastarfsemi26. 

4.1.4 IV. Lokaákvæði 

Í fjórða kafla samningsins kemur fram að ekkert í bókuninni hafi áhrif á rétt, skyldur og ábyrgð 

ríkja og einstaklinga samkvæmt reglum um þjóðrétt, alþjóðlegum mannúðar- eða 

mannréttindalögum. Ákvæði sem finna má í bókuninni á að túlka og beita þannig að 

einstaklingum sé ekki mismunað á þeirri forsendu að þeir séu fórnarlömb mansals 

4.2 Samningur Evrópuráðs um aðgerðir gegn mansali 

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali tók gildi á Íslandi 1. júní 2012. Markmið 

samningsins er: 

                                                             
24 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915-526.mál. Bls.7 
25 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915-526.mál. Bls.7 
26 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915-526.mál.Bls.9 



 

21 

 

a. Að koma í veg fyrir mansal og berjast gegn því og tryggja jafnframt jafnrétti 

kynjanna,  

b. að standa vörð um mannréttindi fórnarlamba mansals, koma á heildstæðu 

rammafyrirkomulagi til verndar og aðstoðar fórnarlömbum og vitnum og 

tryggja jafnframt jafnrétti kynjanna og skilvirka rannsókn og saksókn,  

c. að stuðla að alþjóðlegu samstarfi í tengslum við aðgerðir gegn mansali.27 

 

Samningur þessi gengur þó lengra en Palermó-samningurinn hvað varðar vernd fórnarlamba. 

Nýbreytni samningsins er sú að í honum felst staðfesting á því að mansal sé brot á 

mannréttindum og ógn við mannlega reisn, ásamt því að fórnarlömb mansals þurfi að fá aukna 

lagalega vernd. Samningurinn nær til mansals bæði innanlands sem utan og hvort sem það 

tengist skipulagðri glæpastarfsemi eða ekki. Hann tekur því til alls mansals sama hver 

birtingarmynd þess er. Einnig er komið á eftirlitskerfi fyrir aðila samningsins til að tryggja að 

ákvæðum samningsins sé framfylgt á skilvirkan hátt og að lögð sé áhersla á að hafa jafnrétti 

kynjanna ætíð í forgrunni. Virkja skal og viðurkenna hlutverk frjálsra félagasamtaka um 

vitundarvakningu og forvarnir í samstarfi við yfirvöld.28 

  

                                                             
27 „Evrópuráðssamningur um aðgerðir gegn mansali“ 
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/Mansal-
Evropuradssamningur_197-final.pdf sótt 1/10/2017. 
 
28 „Mansal, upplýsingar og leiðbeiningar um verklag fyrir lögreglu“ http://www.logreglan.is/wp-
content/uploads/2015/03/Mansal-verklag-l%C3%B6greglu.pdf. Sótt 30. september 2017. 
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5. Mansalstilfelli á Ísland 
Snorri Birgisson, rannsóknarlögreglumaður hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og 

sérfræðingur í rannsóknum mansalsmála segir að á síðustu tveimur árum hafi komið um tíu mál 

inn til lögreglunnar þar sem rökstuddur grunur hafi verið um að um mansal hafi verið að 

ræða.29Hann talar einnig um að erfitt sé að sannfæra þolendur um að þeir séu í aðstæðum sem 

þeir þurfi að komast úr og að aðalatriðið sé að koma þolendum í öruggt skjól, en oft eru það 

þolendurnir sjálfir sem ekki trúa því að þeir séu þolendur mansals og erfitt geti verið að koma 

þeim í skilning um það. Eitt af vandamálunum er að ef þolandinn er erlendur, þá þurfi að 

sannfæra þolanda um að hann geti treyst yfirvöldum hér á landi sem þeir eru ekki endilega vanir 

í sínu heimalandi. Í mörgum tilfellum vilja þolendur bara komast burt og þá er ekki hægt að 

þröngva aðstoð upp á þá og ekki hægt að fylgja málum eftir. 

Mikil vakning hefur verið í málefnum tengdum mansali hér á landi og hans tilfinning er sú eftir 

að hafa farið hringferð um landið og hitt heilbrigðisstarfsfólk, starfsmenn verkalýðsfélaga, 

skattyfirvöld og alla sem koma mögulega að málefnum þar sem aðstæður fólks eru til skoðunar, 

að þegar hann hafi frætt fólkið þá hafi það getað horft til baka og gert sér grein fyrir að mál sem 

upp hafi komið á þeirra sviði gætu hafa verið mansalsmál.30 Miðað við mikla umfjöllun 

blaðamanna má búast við fleiri kærum og vonandi dómum þegar ástæða er til í mansalsmálum 

hér á landi. 

5.1 Dómar í mansalsmálum 

Einungis hefur verið sakfellt einu sinni fyrir mansal hér á landi,31 þar sem sakfellt var fyrir brot 

gegn 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. almennra hegningarlaga. Talið var sannað með þessum dómi 

að um hafi verið um að ræða hagnýtingu bágrar stöðu brotaþola og voru fimm litháskir 

ríkisborgarar dæmdir fyrir mansal og hlaut hver og einn þeirra fimm ára fangelsisdóm.  

Í dómnum segir að þeir hafi verið dæmdir fyrir að hafa brotið gegn 19 ára litháískri stúlku, 

ásamt því að hafa beitt hana ólögmætri nauðung og frelsissviptingu, bæði áður en og þegar hún 

var send til landsins og einnig í meðförum þeirra manna sem tóku á móti henni hérlendis, þar 

sem þeir höfðu notfært sér hana kynferðislega á meðan þeir fluttu hana og hýstu eftir að hún 

kom til landsins. Dómur þessi er reifaður hér að neðan.  

                                                             
29 Morgunblaðið, Rökstuddur grunur um 10 mansalsmál; Sótt á vef 31.mars.2018. 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/02/20/rokstuddur_grunur_um_10_mansalsmal/ 
30 Morgunblaðið, Rökstuddur grunur um 10 mansalsmál; Sótt á vef 31.mars.2018. 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/02/20/rokstuddur_grunur_um_10_mansalsmal/ 
31 Hrd. 224/2010 
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Forsaga málsins var sú að lögreglu barst tilkynning um litháíska stúlku sem hafði tryllst um 

borð í flugvél á leið til Íslands frá Varsjá í Póllandi. Mál þetta markaði ákveðið upphaf á 

rannsókn á mansali hjá lögreglu þar sem íslenskir lögreglumenn fór til Litháen til þess að safna 

sönnunargögnum, en að þeirri vinnu lokinni kom í ljós að stúlkan hafi verið seld í vændi í 

Litháen, henni haldið, misþyrmt ásamt því að henni var haldið í vímuefnaneyslu og ginnt til 

Íslands. Mál þetta er því fordæmisgefandi fyrir rannsókn á mansalsmálum hér á landi.32 Í 

niðurstöðum dómsins segir: 

Hrd. 16. júní 2010 (224/2010) 

DT, DS, G, S og T ásamt X voru bornir sökum um mansal gagnvart A, 19 ára litháískum 

ríkisborgara, sem hefði verið beitt ólögmætri nauðung, frelsissviptingu og ótilhlýðilegri 

aðferð áður en og þegar hún hefði verið send til Íslands, sem og í meðförum ákærðu hér 

á landi, sem hefðu tekið við henni, flutt hana og hýst í því skyni að notfæra sér hana 

kynferðislega. Taldist þessi háttsemi aðallega varða við 1. tölulið 1. mgr. 227. gr. a. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 en til vara við sama ákvæði, sbr. 1. mgr. 22. gr. 

laganna. Með héraðsdómi var X sýknaður af ákæru fyrir framangreint brot. Talið var 

sannað að DT, DS, G, S og T hefðu hver með sínum hætti átt hlut í því að flytja A hingað 

til lands eða á milli staða hér og hýsa hana að auki á ákveðnu tímabili. Svo að þessi 

háttsemi þeirra gæti átt undir ákvæði 1. töluliðar 1. mgr. 227. gr. a. almennra 

hegningarlaga varð því skilyrði jafnframt að vera fullnægt að þeim hefði verið ljóst að 

A hefði verið beitt nauðung eða annarri ótilhlýðilegri aðferð áður en hún lagði upp í 

för sína hingað til lands. Miðað við framburð A var það ekki háð ákvörðun hennar hvert 

leið hennar átti að liggja. Fyrir lá að G hefði staðið að kaupum á farmiðanum sem A 

notaði til að koma hingað til lands en í þeirri ferð notaði A fölsuð persónuskilríki. Var 

talið að það hefði hann ekki getað gert án þess að hafa vitneskju um nafnið, sem nota 

átti fyrir farþegann. Þá vitneskju hefði hann ekki getað hafa fengið frá öðrum en þeim, 

sem stóðu að skipulagningu ferðarinnar og beitt höfðu A nauðung og annarri 

ótilhlýðilegri aðferð. Þá bentu önnur gögn málsins, meðal annars framburður X, til þess 

að DT, DS, G, S og T hefði ekki getað dulist að konan, sem þeir tóku síðar við, fluttu á 

milli staða og hýstu, hefði að minnsta kosti verið beitt ótilhlýðilegri aðferð í aðdraganda 

komu sinnar til landsins. A hafði borið að hún hefði verið knúin svo mánuðum skipti til 

að leggja stund á vændi í Litháen. Í ljósi þessa þótti fjarri lagi að ætla að maður henni 

                                                             
32 Visir.is, 22.04.2017: Andvökunætur lögreglumanns, viðtal við Snorra Birgisson. Sótt 1. mai 2018 af  
http://www.visir.is/g/2017170429750 
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alls ókunnugur, G, hefði lagt til fé til að standa straum af fargjaldi hennar til Íslands til 

þess eins að hún gæti notið hér orlofs og leitað án nokkurrar raunhæfrar forsendu 

atvinnu. Þá var litið til þess að henni hefðu verið lögð í hendur rangfærð persónuskilríki 

á nafni annarrar konu. Að virtum þessum aðstæðum ásamt því, hvernig DT, DS, G, S og 

T báru sig að í tengslum við komu A hingað til lands og dvöl hennar hér, var talið 

andstætt allri skynsemi að álykta annað en að hún hefði verið flutt hingað til lands til 

að stunda vændi. Í málinu lá ekkert fyrir til sönnunar því hvort DT, DS, G, S og T hefðu 

framið þennan verknað í eigin þágu frekar en sem hlutdeildarmenn í broti annars 

manns, eins eða fleiri, sem ekki hefði orðið uppvíst um. Voru þeir því sakfelldir fyrir 

hlutdeild í broti gegn 1. tölulið 1. mgr. 227. gr. a. almennra hegningarlaga. Við 

ákvörðun refsingar var litið til þess að samverknaður þeirra laut að því að taka úr 

höndum ungrar konu, sem mátti sín lítils, frelsi til að ráða ferðum sínum og dvalarstað 

í þeim tilgangi að láta hana leggja stund á vændi hér á landi. Þessi háttsemi var 

greinilega þaulskipulögð með einbeittum ásetningi í samstarfi við brotamenn erlendis, 

sem ekki hafði orðið uppvíst um. DT, DS, G, S og T voru ekki taldir eiga sér neinar 

málsbætur. Lagt var til grundvallar að G hefði átt þar ríkastan þátt, en að öllu gættu 

þótti ekki ástæða til að gera greinarmun á hlut DT, DS, S og T svo að máli skipti við 

ákvörðun refsingar. Var refsing G ákveðin fangelsi í 5 ár, en refsing annarra fangelsi í 

4 ár. Var þeim einnig gert að greiða A 1.000.000 krónur í bætur. 

5.2 Kærur vegna mögulegra mansalsmála 

Á árinu 2009 kom fram ein ákæra fyrir mansal, þar sem Catalina Mikue Ncogo var ákærð fyrir 

vændi og mansal.33 Hún var síðar sýknuð af mansalsákærunni, en hinsvegar dæmd fyrir að hafa 

viðurværi af vændi kvenna og fyrir að hafa skipulagt og staðið að innflutningi á eiturlyfjum til 

landsins. Í niðurstöðu dómsins segir:  

Við ákvörðun refsingar ákærðu verður litið til þess að hún hefur verið sakfelld fyrir að 

hafa haft atvinnu af umfangsmikilli vændisstarfsemi um nokkuð langt skeið og staðið að 

innflutningi á töluverðu magni af hættulegum fíkniefnum. Var styrkleiki þeirra mikill. 

Brotavilji hennar var einbeittur. Að þessu virtu og að öðru leyti með vísan til forsendna 

héraðsdóms er refsing hennar ákveðin fangelsi í þrjú ár og sex mánuði, en frá 

refsingunni dregst gæsluvarðhald ákærðu eins og í dómsorði greinir. Einkaréttarkrafa 

E er um miskabætur og á því byggð að ákærða hafi flutt hana nauðuga hingað til lands 

                                                             
33 Hrd. 105/2010 
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og neytt hana til að stunda vændi fyrir sig. Ákærða hefur verið sýknuð af þeirri háttsemi 

og ber því að vísa kröfunni frá héraðsdómi.34 

Í víkurmálinu svokallaða taldi Kristrún Elsa Harðardóttir, réttargæslumaður kvennanna að 

miklar líkur væri á að um mansal væri að ræða, þar sem maður frá Sri Lanka var handtekinn á 

heimili sínu í Vík í Mýrdal vegna gruns um mansal. Þar fundust tvær konur á heimili hans sem 

einnig voru frá Sri Lanka og var talið að þær væru þolendur mansals þar sem maðurinn fékk 

þær til að vinna fyrir fyrirtæki sitt Vonta International sem var undirverktaki Icewear þar sem 

konurnar voru látnar sauma fatnað fyrir fyrirtækið. 

Kristrún Elsa Harðardóttir, réttargæslumaður kvennanna tveggja, segir að það hafi komið sér 

verulega á óvart að ekki hafi verið gefin út ákæra í málinu þar sem sterkar vísbendingar voru 

um að um mansal hafi verið að ræða.35 

Í frétt Morgunblaðsins segir að fyrirtæki mannsins Vonta International hefur áður skotið upp 

kollinum á borði lögreglu og stéttarfélaga, þar sem talið var að það væri með fólk í vinnu sem 

ekki hefði starfsréttindi á landinu, en mál þetta tók snöggan endi þar sem hann hafði komið 

fólkinu úr landi.36 Einnig hefur komið fram að eigandi Vonta International hafi stundað að láta 

fólk greiða fyrir að fá vinnu hérlendis og skildist aðilanum sem átti að fá vinnuna að þessi 

greiðsla væri fyrir vinnu, húsnæði og uppihald.37 Það sem rennir stoðum undir það að í 

Víkurmálinu svokallaða hafi verið um vinnuþrælkun að ræða er að rannsókn lögreglu leiddi í 

ljós að kærði hafði flutt ófullunnar framleiðsluvörur frá starfsstöð fyrirtækisins og inn á heimili 

sitt í þeim tilgangi að láta konurnar tvær vinna ákveðna verkþætti í framleiðslunni, auk 

heimilisstarfa. Mikil leynd hvíldi yfir þessari heimastarfsemi. Ekki var um neina launaseðla að 

ræða eða sönnur á að konurnar tvær hafi fengið greitt fyrir vinnu sína, en aftur á móti leit allt 

út fyrir að staða þeirra væri fremur bág og að þær væru alfarið háðar kærða um alla hluti 

hérlendis. Rannsókn hafi því leitt í ljós að kærði hafi með háttsemi sinni gagnvart konunum 

hagnýtt sér bága stöðu þeirra og misnotað þær til nauðungarvinnu fyrir fyrirtæki sitt og þannig 

haft fjárhagslega hagsmuni sína að leiðarjósi en ekki sjálfsögð og eðlileg mannréttindi 

                                                             
34 Hrd. 105/2010 
35 Stundin: Mansal: „Auðvitað er þetta líka að gerast á Íslandi. Sótt á vef 31. mars 2018 
https://stundin.is/grein/5542/mansal-audvitad-er-thetta-lika-ad-gerast-islandi/#_=_ 
36 Morgunblaðið, Vilja ábyrgðina há móðurfélaginu. Sótt á vef 31.mars.2018 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/02/20/vilja_abyrgdina_hja_modurfelaginu/ 
 
37 Morgunblaðið; Átti að borga fyrir að vinna hér. Sótt á vef 31.mars.2018 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/02/20/atti_ad_borga_fyrir_ad_vinna_her_3/ 
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kvennanna tveggja.38 Mál þetta var látið niður falla og má í raun lesa úr því að það sé í lagi að 

vera með fólk á heimilinu hjá sér í vinnu svo framarlega sem það fái frítt fæði og húsnæði, þó 

svo að greiðslur fyrir vinnu þeirra fari til þriðja aðila. Því sé ekki hægt að líta á þetta mál sem 

mansal, ef marka má þá ákvörðun saksóknara að ákveða að ákæra ekki í máli þessu. Kristrún, 

réttargæslumaður kvennanna tveggja, hefur ekki heimild til að fara með málið lengra nema að 

ósk kvennanna en þær eru löngu farnar úr landi. Að mati Kristrúnar er þetta mál með alvarlegri 

brotum í þessum málaflokki sem komið hafa upp hérlendis og vill hún meina að 

héraðssaksóknari hafi ekki haft nægan skilning á hvernig mansalsfórnarlömb eru gjörn á að 

hegða sér.39 Eins og áður hefur komið fram leggja mörg fórnarlömb mansals fremur áherslu á 

að koma sér burt en að leita réttar síns hjá yfirvöldum eða fyrir dómsstólum. 

5.3 Aðrar umræður og fréttir vegna mögulegs mansal 

Mikið hefur verið skrifað um mansal í blöðum undanfarin ár en ekki liggja margar kærur eða 

dómar fyrir í þessum málaflokki. Hér á eftir ætlar ritgerðarhöfundur að reifa þá umfjöllun sem 

birst hefur í fjölmiðlum að undanförnu. 

Framkvæmdastjóri Mannréttindastofu talar um að vanþekking dómara sé ein ástæða þess að 

aðeins einu sinni hafi verið sakfellt fyrir mansal hér á landi og að auka þurfi verulega fjármagn 

til að hægt sé að sporna gegn mansali á Íslandi. Bæði Snorri Birgisson lögreglufulltrúi og 

bandaríska utanríkisráðuneytið sem birtir mansalsskýrslu þar sem fjallað er um hvert land fyrir 

sig og sjá má og lesa má um í kafla 7 hér neðar, tala um að Ísland sé svolítið aftarlega á merinni 

í þessum málaflokki og að stjórnvöld hér séu gagnrýnd fyrir það að gera lítið til að sækja 

þrælahaldara til saka, þar sem Ísland sé bæði áfanga- og viðtökustaður kvenna sem hnepptar 

hafa verið í kynlífsþrældóm og vinnuþræla af báðum kynjum. Hér þurfi því að auka þekkingu 

og þjálfa lögreglu, saksóknara og dómara á einkennum mansals40. 

Hjá Félagi heyrnarlausra kom upp mál þar sem spurning var um hvort að um  mansal gæti verið 

að ræða, vegna rússneskrar konu sem kom hingað til lands á vegum félagsins til að selja 

happdrættismiða. Rannsókn lögreglu miðaði að því að kanna hvort starfsmaður félagsins sem 

hefði gegnt starfi markaðs- og fjáröflunarstjóra væri eitthvað tengdur ólöglegu athæfi. Mál þetta 

sneri því ekki að félaginu heldur einungis að umræddum starfsmanni. Stjórn félagsins hafði 

                                                             
38 Morgunblaðið; Hæstiréttur hafnar varðhaldi í mansalsmáli. Sótt á vef 31.mars.2018. 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/03/09/vardhaldi_hafnad_i_mansalsmali/ 
39 Morgunblaðið; Ekki mansal vegna frís fæðis og húsnæðis. Sótt á vef 31.mars.2018. 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/12/12/ekki_mansal_vegna_fris_faedis_og_husnaedis/ 
 
40 Rúv; Dómarar hafa ekki þekkingu á mansali. Sótt 25. mars 2018. http://www.ruv.is/frett/domarar-hafi-ekki-
thekkingu-a-mansali 
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falið lögfræðingi sínum að hafa umsjón með innanhúsrannsókn málsins.41 Í framhaldi af þessari 

rannsókn kom í ljós mikill og alvarlegur trúnaðarbestur milli starfsmannsins og félagsins sem 

leiddi til tafarlausrar uppsagnar starfsmannsins. Í ljós kom að þessi rússneska kona hafi komið 

hingað til lands til að selja happdrættismiða og borgað fyrir það 1.000 dollara við komuna til 

landsins án þess að hafa atvinnuleyfi hér á landi. Auk þess sem hún var rukkuð fyrir allt skutl á 

vegum vinnuveitenda, en starfsmaður þessi hafði samið við rússnesku konuna um 15% sölulaun 

og að hún fengi fría gistingu á heimili hans.42 

Hótel Adam komst í fréttirnar þegar lögreglan hóf rannsókn á því hvort þar væri stundað 

vinnumansal, þar sem erlendri konu var haldið nauðugri í starfi á hótelinu og þurfti hún að gista 

í herbergi með yfirmanni sínum, sem hótaði henni að annars yrði hún handtekin. Konan þurfti 

að vinna nánast alla daga mánaðarins og fékk greiddar tæpar kr. 60.000,- í mánaðarlaun.43 Þegar 

konunni varð ljóst að hún fengi ekki greidd laun í hlutfalli við vinnuframlag sitt leitaði hún til 

lögreglu og stéttarfélags hér á landi sem aðstoðuðu hana við að leggja fram launakröfu sem féll 

henni síðar í vil er dómur var kveðin upp44 og þurfti vinnuveitandi hennar að greiða henni 

vangoldin laun upp á rúmar tvær milljónir króna. Lögregla tók mál þetta og rannsakaði það sem 

vinnumansal.45 Engin ákæra var þó gefin út í mansalsmáli. 

Enn eitt málið kom upp sumarið 2014 þar sem tvær pólskar konur voru ráðnar til starfa hjá 

Farfuglaheimilinu á Selfossi. Samningaviðræður er vörðuðu laun, vinnutíma og fleira gengu á 

milli þeirra á tölvupóstum áður en þær komu til landsins, en þegar þær voru farnar að vinna þá 

var himinn og haf á milli þess hvernig starfið var auglýst og það var þegar á reyndi, þar sem 

vinnutíminn var töluvert lengri og frítími mun minni ásamt því að matur var ekki innifalinn, né 

að laun hafi verið greidd. Með aðstoð stéttarfélags náðu konurnar fram rétti sínum varðandi 

launin en eigandi farfuglaheimilisins vildi meina að málið væri allt uppspuni og vísaði einnig í 

reglur sem ekki voru til.46  

                                                             
41 Rúv; Innanhúsrannsókn vegna meints mansals. Sótt ávef 25.mars.2018. 
http://www.ruv.is/frett/innanhusrannsokn-vegna-meints-mansals 
42 Vísir; Starfsmanni Félags heyrnarlausra sem grunaður er um mansal sagt upp. Sótt á vef 25.mars.2018. 
http://www.visir.is/g/2016160619496 
43 Vísir; Lögreglan rannsakar vinnumansal á Hótel Adam. Sótt á vef 25.mars.2018. 
http://www.visir.is/g/2016160529793 
44 Héraðsdómur Reykjavíkur 13. október 2017 í máli nr. E-3797/2016. 
45 Morgunblaðið; Hótel Adam dæmt til að greiða vangoldin laun. Sótt á vef 25.mars.2018 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/10/13/greidi_2_milljonir_i_vangoldin_laun/ 
46 Stundin; Ótti og grátur eftir störf á farfuglaheimili á Selfossi. Sótt á vef 23.mars.2018. 
https://stundin.is/frett/sumarstarfid-breyttist-i-martrod/ 
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Brotafls- og Kraftbindingamálið kom upp sumarið 2016, þar sem forsvarsmenn fyrirtækisins 

voru hnepptir í gæsluvarðhald grunaðir um stórfelld skattsvik og auðgunarbrot. Við handtöku 

þeirra fundust háar fjárhæðir í reiðufé, ásamt kannabisefnum. Við rannsókn málsins kom í ljós 

að erlendir starfsmenn fyrirtækisins bjuggu margir saman við afar hrörlegar aðstæður, bæði í 

herbergjum og einnig margir saman í opnu rými í iðnaðarhúsnæði og greiddu kr. 50.000,- á 

mánuði í leigu sem dregin var frá launum þeirra. Hvað varðar laun og réttindi þeirra, sögðust 

þeir hafa óljósa vitneskju um, og að launin væru bara eftir því hvað mikil vinna væri og gátu 

ekki gefið upp hvert tímakaup þeirra væri. Þar sem forsvarsmenn fyrirtækjanna voru í 

gæsluvarðhaldi lá öll starfsemi niðri og enga vinnu var að fá fyrir starfsfólkið. Í þessu tilviki 

áttu starfsmennirnir allt undir vinnuveitendum sínum komið, vinnu, laun og húsnæði. Mál þetta 

var rannsakað sem mansalsmál en ekki var gefin út kæra.47 

Mikið efni hefur birst í fjölmiðlun um grun um mansal víðs vegar í atvinnulífinu og eflaust eru 

líkur á að umfjöllun af þessum toga eigi eftir að aukast með auknum ferðamannastraumi til 

landsins og mikilli uppsveiflu í þjóðfélaginu öllu og því aukinni eftirspurn eftir vinnuafli. 

Einnig hefur vinnumiðlunum sem gera út erlent starfsfólk fjölgað og slík starfsemi aukist. 

Nauðsynlegt er að vitundarvakning verði í þjóðfélaginu til að greina þá áhættuþætti sem geta 

bent til þess að um þrælahald eða annarskonar nauðung sé í uppsiglingu. 

  

                                                             
47 Fréttablaðið; Þrældómur í góðærinu, 15.10.2016. 64. tbl.7. árg. bls. 12. 
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6. Aðgerðaráætlun stjórnvalda í mansalsmálum 
Í áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali fyrir árin 2013-2016, kemur fram í 

inngangi þess að áætlunin sé byggð á: 

mannréttindasjónarmiðum og tekur mið af þörf á að veita fórnarlömbum mansals stuðning 

og öryggi og hins vegar þörf á bættu verklagi og viðbúnaði stjórnvalda einkum innan 

réttarvörslukerfisins til að sporna gegn þeim glæp sem mansal er. 

Áður hafði verið gerð ein aðgerðaráætlun, en tilgangur hennar var í raun sú að kanna og 

skilgreina umfang málaflokksins, ásamt því að stíga fyrstu skrefin til forvarna og nauðsynlegra 

viðbragða. Aðgerðaráætlun sem gildir fyrir árin 2013-2016 er byggð á: 

þeirri reynslu sem skapast hefur í störfum sérfræðinga og samhæfingateymis 

stjórnvalda gegn mansali og þeim sakamálum sem upplýst hafa verið hér á landi á 

liðnum árum. Miða þær annars vegar að því að treysta burði réttarvörslukerfisins til að 

koma lögum yfir brotamenn á þessu sviði og sporna gegn mansali hér á landi og hins 

vegar að veita fórnarlömbum mansals viðeigandi stuðning.  

 

Áfram er lögð mikil áhersla á gott samstarf á milli fagfólks er kemur að mansalsmálum á 

Íslandi, varðandi greiningu fórnarlamba mansals, veita þeim aðstoð og bæta aðgerðir, forvarnir, 

ásamt aðgerðum lögreglu sem miða að því að uppræta mansal.  

Í aðgerðaráætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016, má sjá að helstu 

áherslurnar eru eftirfarandi: 

ü Forvarnir og fræðsla sem miða að því að koma á fót skilvirku og varanlegu kerfi til að 

sporna í ríkari mæli við mansali sem og að aðstoða fórnarlömb þess. 

ü Stuðningur og vernd við mansalsfórnarlömb. 

ü Samhæft verklag og samráð allra aðila. 

ü Reglulegt áhættumat vegna mansalsmála hér á landi og mat á árangri í baráttunni gegn 

mansali.48 

Einn liður í því að draga úr eftirspurn athæfis sem stuðlar að mansali var að banna með lögum 

kaup á vændi, en þessar breytingar voru gerðar á hegningarlögum sem tóku gildi á árinu 2009. 

Ekki er nóg að setja þetta ákvæði í lög, heldur þarf að vera eftirfylgni og fræðsla til kaupenda 

kynlífsþjónustu um að tengsl geti verið á milli mansals, kláms og vændis, þó svo að aðrir tali 

                                                             
48 Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016 sótt 29. apríl 2018: 
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2013/04/30/Aaetlun-um-adgerdir-gegn-mansali-
samthykkt-i-rikisstjorn/ 
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um að þjónusta þessi sé veitt af fúsum og frjálsum vilja og því telja kaupendur hana 

réttlætanlega. 

Í almennum hegningarlögum má finna ákvæði gegn mansali sem koma fram í kafla 4.1 hér að 

ofan. Einnig voru gerðar breytingar á útlendingalögum49 á árinu 2010 um veitingu tímabundins 

dvalarleyfis og umþóttunartíma í sex mánuði til að tryggja réttindi og öryggi fórnarlamba 

mansals, en einnig kemur fram í lögunum að hægt sé að fá endurnýjanlegt dvalarleyfi við 

tilteknar aðstæður. Ríkislögreglustjóri gaf út í ágúst 2010 upplýsingar og leiðbeiningar um 

verklag fyrir lögreglu50 sem veitir lögreglu upplýsingar og verklagsleiðbeiningar um hvernig 

bera eigi kennsl á mögulega þolendur mansals.  

 

Ríkisstjórn Íslands tekur þátt í alþjóðlegri samvinnu gegn skipulagðri verslun með fólk eins og 

kemur fram í Palermó-samningnum og bókunum við hann, en um Palermó-saminginn er rætt í 

kafla 5.1 hér að ofan.  Þá tekur ríkisstjórnin þátt í Samningi Evrópuráðsins um aðgerðir gegn 

mansali sem einkum tekur til verndunar fórnarlamba mansals, með það að markmiði að tryggja 

mannréttindi þeirra og að gerendur mansals verði sóttir til saka. Samningur Evrópuráðsins 

gengur lengra en aðrir alþjóðasamningar í því að vernda fórnarlömb mansals, þar sem vægi og 

nýbreytni samningsins felst í því að staðfesta það að mansal er brot á mannréttindum og ógn 

við mannlega reisn, og að þörf sé fyrir aukna lagalega vernd fyrir fórnalömb mansals. Þar sem 

samningur þessi er alþjóðlegur, nær þetta ákvæði bæði til mansalstilfella innanlands sem og á 

milli landa. Með samningi þessum var komið á fót eftirlitskerfi til að tryggja að aðilar 

samningsins framfylgi ákvæðum hans á skilvirkan hátt.  

Meginviðfangsefni aðgerðaráætlunarinnar er að efla réttarvörslukerfið til að sporna við mansali 

ásamt því að styðja við fórnarlömb mansals. Í aðgerðaráætluninni eru settar fram aðgerðir til að 

ná fram markmiðum sem eru í samræmi við hin svonefndu fjögur p sem eru fjögur alþjóðleg 

viðmið. 51 Fram kemur í aðgerðaráætluninni að meginþunginn er þó lagður á  

forvarnir gegn mansali, fræðslu og uppbyggingu þekkingar, aðstoð og vernd fórnarlamba, 

samhæfingu meðal stofnana samfélagsins og rannsókn og saksókn mansalsmála. 

Þessi atriði eru talin nauðsynleg skref í átt að því að ná því markmiði að til sé samfélag og kerfi 

sem hlúir að fórnarlömbum mansals og að hægt sé að sækja brotamenn til saka. Einnig er 

markmið aðgerðaráætlunarinnar það að með auknum og virkum forvörnum sé hægt að fækka 

fórnarlömbum mansals, með því að gera gerendum mansals erfiðara fyrir að nýta sér bága stöðu 

                                                             
49 Lög nr. 80/2016 Lög um útlendinga 
50 Ríkislögreglustjórinn: „Mansal – Upplýsingar um leiðbeiningar um verklag fyrir lögreglu“ Ágúst 2010. 
51 Fjögur p eru eftirfarandi: (prevention, Protection, Prosecution, Partnerships) 
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fórnarlambanna og með virku landamæraeftirliti og löggæslu, en með þessum forvörnum er 

erfiðara fyrir brotamenn að vinna óáreittir að glæpum sínum. Þar sem mansal er orðin staðreynd 

á Íslandi þá er sérstök áhersla lögð á almenna fræðslu sem miðar að því að uppræta mansal, 

ásamt því að fagfólk og aðrir sem geta komist í kynni við möguleg mansalsfórnarlömb séu vel 

upplýst og þekki einkenni mansals, þannig er hægt að bjóða mögulegum fórnarlömbum aðstoð.  

Eitt af lykilatriðum baráttunnar gegn mansali er að yfirvöld þurfa að sjá til þess að fagfólk sem 

þekkir einkenni mansals hafi greiðan aðgang að greiningum, upplýsinga- og fræðsluefni um 

mansal til að geta greint betur hvort um mansal sé að ræða eða ekki og geta þannig tryggt að 

manneskjan fái upplýsingar um réttindi sín og sé vísað á rétt úrræði til að fá sérhæfa aðstoð.  

Í aðgerðaráætluninni kemur fram að það er síðan á ábyrgð margra stofnana að þjálfa og upplýsa 

starfsfólk sitt sem getur komið að því að greina mansalstilfelli, eins og t.d. eftirfarandi stofnanir: 

Lögregla, tollgæsla, saksóknarar, dómarar, heilbrigðisstofnanir, félagsþjónusta, Vinnumála-

stofnun, Útlendingastofnun, barnavernd, hjálparsamtök og samtök sem vinna með þolendum 

kynferðisofbeldis, ásamt því að greina fórnarlömb meðal farþega sem millilenda á Íslandi.  

Innanríkisráðuneytið hefur hvatt starfsfólk stofnana sem koma að þessum málum að leita sér 

þekkingar á þessu sviði, þar sem þær skilgreini sínar þarfir og taki ábyrgð á uppfræðslu sinna 

starfsmanna. Bæði lögreglan52 og Starfsgreinasamband Íslands53 hafa nú þegar búið til fyrir sitt 

starfsfólk handbók með upplýsingum og leiðbeiningum er varða baráttuna gegn mansali og 

greiningu fórnarlamba. 

 

Svo hægt sé að bjóða mögulegum fórnarlömbum mansals aðstoð og vernd þarf að vera hægt að 

greina hvort um mögulegt fórnarlamb sé að ræða, þar sem fórnarlömbin veigra sér oft við að 

leita sér hjálpar. Þar getur bæði verið um þekkingarleysi að ræða en einnig skömm yfir þeim 

aðstæðum sem viðkomandi er kominn í, hann getur einnig verið hræddur um hefndaraðgerðir, 

fangelsi, að vera send eða sendur úr landi vegna ólöglegrar dvalar og að fjölskylda hans hafni 

viðkomandi,. Jafnvel gæti viðkomandi verið orðinn háður þeim sem misnotar hann, hann telji 

sig ekki geta treyst yfirvöldum að ná fram rétti fyrir sig eða að veita nægilega vernd.  

Sum fórnarlömb mansals gera sér ekki grein fyrir að þeir séu nú þegar fórnarlömb. Því er 

mikilvæg ábyrgð stjórnvalda að skilgreina hvaða forsendur þurfa að vera fyrir hendi til að 

einstaklingur teljist mögulegt fórnarlamb mansals og eigi rétt á vernd.  

                                                             
52 Ríkislögreglustjórinn: „Mansal – Upplýsingar um leiðbeiningar um verklag fyrir lögreglu“ Ágúst 2010. 
53 Starfsgreinasamband Íslands: Mansal á vinnumarkaði – einkenni og viðbrögð – Handbók fyrir starfsfólk 
stéttarfélaga. Sótt 3. september 2017. http://www.sgs.is/wp-content/uploads/2016/03/Mansal-handb%C3%B3k-
st%C3%A9ttarf%C3%A9laganna.pdf 
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Þar sem Ísland hefur skuldbundið sig á alþjóðlegum vettvangi til að tryggja öryggi fórnarlamba 

mansals sem kunna að vera hér á landi, ber að virða 12. gr. Evrópusamningsins um aðgerðir 

gegna mansali, en þar segir að stjórnvöld skuli styðja við fórnarlömbin með því að bjóða þeim 

líkamlega, sálræna og félagslega aðstoð sem inniheldur hentugt og öruggt húsnæði, sálræna og 

efnislega aðstoð, aðgang að nauðsynlegri læknisaðstoð, túlkaþjónustu og að réttinda þeirra sé 

gætt á öllum stigum málsmeðferðar, bæði hjá lögreglu og í réttarkerfinu.  

Kristínarhús hefur tekið við konum sem eru fórnarlömb mansals og veitt þeim þá sérhæfðu 

þjónustu og dvöl sem þær eiga rétt á meðan þær eru að vinna úr afleiðingum ofbeldisins. Ekki 

hefur hins vegar verið tryggt öruggt húsnæði fyrir karlkyns fórnarlömb mansals. Reynsla 

nágrannalanda okkar sýnir að oft má finna í hópi hælisleitenda einstaklinga sem eru fórnarlömb 

mansals og sama sérhæfða þjónusta er í boði fyrir þá, en passa þarf að það skerði ekki aðstoð 

sem viðkomandi hælisleitandi á að fá.54 Fram kemur í aðgerðaráætluninni að þörf sé á að byggja 

upp betri þekkingu á mansali og afleiðingum þess í barnaverndakerfinu á Íslandi til þess að geta 

veitt börnum kvenna sem koma til landsins sem möguleg fórnarlömb mansals rétta aðstoð. 

Gildir þetta einnig um vegalaus börn en það eru ungmenni undir 18 ára aldri sem hafa verið 

seld mansali.55 Frumkvæðisrannsóknir lögreglu eru mikilvægar til að greina mögulegt 

fórnarlamb mansals, þar sem fórnarlömbin eru ekki í þeirri aðstöðu  að geta leitað réttar síns 

eða leita til lögreglu til að kæra sitt eigið mansal. Lykilatriðið í þessum málum er að ná að 

afhjúpa glæpasamtökin eða gerandann og geta þannig sótt hann til saka og í leiðinni veitt 

fórnarlambi vernd og unnið inn traust þess til að vinna með lögreglu að rannsókn málsins. Með 

frumkvæðisrannsóknum lögreglu hefur ýmislegt bent til þess að hér á landi séu skipulegir hópar 

að skjóta rótum sem stunda mansal, bæði í vændi og sem vinnumansal. Þegar mál er komið til 

rannsóknar hjá lögreglu sem mögulegt mansalsmál, þá ber lögreglu að fyrirbyggja það að vitni 

í málinu verði fyrir hótunum eða ofbeldi eða sé neytt á einhvern hátt til að gefa rangan vitnisburð 

og koma þannig í veg fyrir að hægt verði að dæma í málinu.56  

                                                             
54 Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016, bls. 16. 
 sótt 29/4/18: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2013/04/30/Aaetlun-um-adgerdir-gegn-
mansali-samthykkt-i-rikisstjorn/ 
55 Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016, bls. 17. sótt 29.apríl 2018: 
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2013/04/30/Aaetlun-um-adgerdir-gegn-mansali-
samthykkt-i-rikisstjorn/ 
56 Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016, bls. 21. sótt 29. apríl 2018: 
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2013/04/30/Aaetlun-um-adgerdir-gegn-mansali-
samthykkt-i-rikisstjorn/ 
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7. Mansalsskýrsla Bandaríkjanna 
Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna gefur út skýrslu einu sinni á ári um mansal í heiminum. Þar 

er fylgst með hvernig stjórnvöld allra landa taka á mansalsmálum í sínu heimalandi, hvernig 

stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að taka á mansalsmálum og að láta dómstóla um að ná fram 

réttlæti fyrir þolendur mansals. Þá er einnig lagt mat á hvernig gengur að hjálpa þolendum til 

að koma undir sig fótunum á ný eftir að hafa losnað úr fjötrum mansals. Í skýrslunni er einnig 

bent á hvaða leiðir stjórnvöld geta farið í ákærum, vernd og hvaða forvarnarstarfi löndin geta 

beitt í aðgerðum er varða mansal.  

Bandaríkjastjórn vinnur þessa skýrslu í samvinnu við alþjóðlega samstarfsaðila sem takast á við 

orsakir og afleiðingar nútímaþrælahalds, þar sem þeir skiptast á hugmyndum og nýjum 

aðferðum við að koma í veg fyrir mansal í heiminum.  

Skýrsla þessi sýnir hvar og í hvaða löndum er mest hætta á mansali. Mesta hættan á mansali er 

að finna í löndum þar sem mikil fátækt er, þar sem lögreglan og stjórnvöld eru veik og 

fórnarlömb geta ekki treyst á vernd yfirvalda.  

Skýrsla þessi hvetur því stjórnvöld til að opna umræðuna og efla eftirlit í sínu heimalandi til að 

koma auga á þá hópa sem líklegastir eru til að lenda í höndum manna sem hagnast á mansali.  

Löndunum er skipt upp í fjóra flokka eftir því hvernig stjórnvöld takast á við mansal.  

Þeir tveir flokkar sem fjallað er um hér að neðan eru þeir flokkar sem Ísland hefur verið í frá 

því farið var að taka þátt í skýrslugerðinni og er flokkur 1 sá flokkur sem öll lönd ættu í raun 

að vera í, en síðan koma flokkur 2, 3 og 4 og eftir því sem neðar er farið því minni áhersla er 

lögð á að sporna við mansali í landinu. 

Flokkur 1: Lönd þar sem stjórnvöld hafa fullnægt í aðgerðaráætlun sinni lágmarksstöðlum 

TVPA til að útrýma mansali. 

Flokkur 2: Lönd þar sem stjórnvöld hafa ekki fullnægt í aðgerðaráætlun sinni lágmarksstöðlum 

TVPA en sýna verulega viðleitni til að uppfylla þessar kröfur. 

Lágmagksstaðlar TVPA (Trafficking victims protection act) eru þessir: 

ü Ríkisstjórn landsins á að banna mansal á fólki og refsa í slíkum tilfellum. 

ü Vegna þekkingar á hvers kyns mansali sem felur í sér valdbeitingu, svik, þvinganir eða 

í tilfellum þar sem þolandi mansals er barn og þar af leiðandi ófær um að gefa marktækt 

samþykki, eða mansal sem felur í sér nauðung, mannrán eða veldur dauða, ættu 
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stjórnvöld í landinu að beita refsingum af sama þunga og fyrir alvarlega glæpi, svo sem 

kynferðisbrot. 

ü Vegna þekkingar á alvarlegustu birtingarmynd mansals, ættu stjórnvöld í landinu að 

beita refsingum sem eru nægilega þungar til að hindra verknaðinn og endurspegla til 

fullnustu hversu hrottalegur glæpurinn er. 

ü Stjórnvöld í landinu ættu að beita sér markvisst og af alvöru fyrir því að útrýma mansali 

í sínum alvarlegustu myndum.57 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Úr skýrslu Bandaríkjastjórnar 2016. 

 

7.1 Mansalsskýrsla 2016 

Í mansalsskýrslunni sem Bandaríkin gáfu út fyrir árið 2016 er sérstakur kafli fyrir hvert land. 

Hér verður gerð grein fyrir umsögninni um Ísland og aðgerðir íslenskra stjórnvalda.  

Í skýrslunni segir að Ísland sé áfangastaður fyrir bæði kynin sem fórnarlömb mansals. Tekið er 

fram að helst sé um kynlífs- og vinnumalsal að ræða. 

Konur frá Austur-Evrópu, Eystrasaltsríkjunum, Vestur-Afríku og Brasilíu hafa lent í 

kynlífsmansali á Íslandi sem oft fer fram á börum eða næturklúbbum. Bæði kynin hafa einnig 

orðið fórnarlömb mansals í byggingariðnaði, ferðaþjónustu, á veitingastöðum, fiskvinnslu og 

jafnvel sem au pair í heimahúsum. Erlendir farandverkamenn eru í mikilli hættu á að lenda í 

nauðungarvinnu, þar sem þeim er greitt í heimalandi sínu og vinnusamningurinn kveður á um 

vinnu á Íslandi í einungis 183 daga. Til að koma í veg fyrir að þurfa að tilkynna verkamanninn 

eða þolandann til sveitafélagsins og einnig til að koma í veg fyrir að þurfa að greiða skatta og 

stéttarfélagsgjöld og þannig takmarka getu skattayfirvalda til að fylgjast með starfseminni. 

Erfiðara er að fylgjast með því mansali sem fer fram innan heimilis, eins og 

nauðungarhjónabandi eða annarri nauðungarvinnu, því ef grunur er um slíkt er það sjaldnast 

                                                             
57 Mansalsskýrsla Bandaríkjanna 2016 (2016 Trafficking in Persons Report), bls 48. 
https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf 
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tilkynnt til lögreglu. Gerendur mansals nýta sér þær vegabréfsreglur sem gilda innan Schengen-

svæðisins og Evrópska efnahagssvæðisins til að koma fórnarlömbum sínum til landsins í allt að 

þrjá mánuði og flytja þau svo út aftur, áður en þau þurfa að skrá sig til sveitafélagsins58. 

Ísland fullnægir, samkvæmt skýrslunni, lágmarkskröfum sem gerðar eru til að útrýma mansali. 

Fram kemur að ríkisstjórnin hafi aukið rannsóknir á gruni um mansal og bent hafi verið á fleiri 

fórnarlömb. Hins vegar var hvorki dæmt í mansalsmáli né heldur kom upp grunur um mansal í 

þrjú ár í röð. Stjórnvöld stóðu fyrir því að miðla upplýsingum og efni um hvaða aðferðir skuli 

nota til að bera kennsl á mansal til félagssamtaka og annarra sem koma að þessum málum. 

Haldnir voru 11 kynningarfundir víða um landið fyrir embættismenn og sérfræðinga til að fræða 

þá um hvernig greina skuli og finna þolendur. 

 

Mynd 2: Úr Mansalsskýrslu 2016 

Hér á myndinni fyrir ofan má sjá að Ísland hafði árið 2016 verið í flokki 1 frá því árið 2012. 

7.1.1 Tilmæli fyrir Ísland 

Ísland má verulega auka viðleitni sína til að sækja og sakfella í mansalsmálum, auka fræðslu 

og þjálfa rannsóknaraðila, lögreglumenn og dómara til að greina mansalsglæpi. Byggja þarf 

upp traust milli fórnarlamba og löggæslu, ásamt því að veita fórnarlömbum vernd og 

fullnægjandi búsetu- og atvinnuleyfi. Þannig þarf að hvetja fórnarlömb til að taka þátt í 

rannsókn og saksókn í mansalsmálum, ásamt því að veita fórnarlömbum sérhæfða þjónustu og 

skjól. Bæta þarf rannsóknaraðferðir til að safna sönnunargögnum vegna gruns um mansal og 

koma í veg fyrir ofríki í garð fórnarlamba sem gefa vitnisburð. Þróa þarf verklagsreglur til að 

greina fórnarlömb nauðungarhjónabands. Auka þarf þjálfun embættismanna á einkennum 

fórnarlamba mansals, einkum meðal farandverkamanna, barna án fylgdar og hælisleitenda. 

Einnig að veita fullnægjandi fjármagni til löggæslu til að framkvæma aðgerðaráætlun gegn 

mansali. 

                                                             
58 Mansalsskýrsla Bandaríkjanna 2016(2016 Trafficking in Persons Report) Sótt 19. Febrúar. 2018 af 
https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf  
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7.1.2 Saksókn 

Vegna skorts á fjárveitingu og úrræðum sýndu stjórnvöld mismikla tilburði til að framfylgja 

lögum gegn masali. Í 227. gr. a. hgl. kemur fram að viðurlög við mansali, bæði varðandi 

kynlífsþrælkun og nauðungarvinnu, séu allt að 12 ára fangelsi og telst það nægilega ströng 

refsing og í réttu hlutfalli við viðurlög sem mælt er fyrir um varðandi aðra alvarlega glæpi, svo 

sem nauðgun. Á því tímabili sem skýrslan greinir frá komu upp 23 mansalsrannsóknir og er það 

aukning frá 11 rannsóknum árið 2014. Af þessum rannsóknum voru 14 tilfelli vegna atvinnu, 

þrjú fyrir kynlíf og sex sem ekki voru skilgreind nánar. Ekki var sakfellt í neinum að þessum 

mansalsmálum. 

Samkvæmt skýrslunni fylgir lögreglan leiðbeiningum um hvernig bera skuli kennsl á mansal. 

Stjórnvöld tilkynntu ekki allar rannsóknir, ákærur eða grun um mansal sem kann að hafa átt sér 

stað. Lögregluyfirvöld tóku þátt í tveimur alþjóðlegum mansalsrannsóknum á árinu. 

7.1.3 Varnir 

Í skýrslunni kemur fram að stjórnvöld hafi styrkt aðferðir við að bera kennsl á fórnarlömb, 

ásamt aðferðum við tilvísanir og bætt þannig aðferðir við að bera kennsl á fórnarlömb. Á árinu 

2015 báru stjórnvöld kennsl á 29 möguleg fórnarlömb mansals, sem var aukning frá árinu 2014, 

en þá voru þau 11. Af þessum 29 var hægt að staðfesta 10 tilvik sem fórnarlömb mansals, þrír 

menn (einn undir lögaaldri) og fimm komur sem voru fórnarlömb nauðungarvinnu (í þeim hópi 

var einn eldri maður og kona fórnarlamb nauðungarvinnu gegnum þvingaðan hjúskap), og kona 

og piltur undir lögaldri voru fórnarlömb mansals af óskilgreindum toga. Lögreglu tókst ekki að 

staðfesta um hvers konar mansal var að ræða í því tilviki samkvæmt framburði vitnanna, en 

grunur lék á um að þau bæði væru fórnarlömb kynlífsmansals. Öllum tíu fórnarlömbunum var 

vísað til umönnunaraðila til að aðstoða þau, en einungis þrjár kvennanna og eitt barn þáðu 

húsaskjól hjá athvarfi fyrir fórnarlömb. Eins og er eru ekki nein athvörf til staðar fyrir fullorðin 

karlkyns fórnarlömb mansals. Stjórnvöld undirrituðu í desember 2014 tveggja ára samning um 

fjárveitingu til athvarfs á vegum Stígamóta og neyðarmóttöku fyrir kvenkyns fórnarlömb 

mansals, einkum tengda vændi og kynlífsþrælkun og börn þeirra. Í fjárhagsáætlun ríkisins árið 

2016 var gert ráð fyrir 70,6 milljónum króna til athvarfsins sem er aukning um 5,5 milljónir frá 

árinu 2015, ásamt því að Velfeðarráðuneytið veitti viðbótar fjárveitingu upp á kr. 200.000,- 

fyrir þjónustu til fórnarlamba mansals. Fjárveiting þessi er veitt athvarfinu þar sem það hefur 

teymi sérfræðinga til að fara með mál tengd mögulegum fórnarlömbum mansals og 

fórnarlömbin hafa aðgang að ókeypis laga- og sálfræðiþjónustu ásamt fjárhagsaðstoð og skiptir 

þá ekki máli hvort þau dvöldu í athvarfinu eða ekki eða hvort þau voru samstarfsfús við yfirvöld 
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eða ekki. Ísland hefur engin sértæk úrræði fyrir karlkyns fórnarlömb, sem í raun gætu fallið 

undir almenna félagsþjónustu sem gæfi tilvísanir til frjálsra félagasamtaka sem myndu sjá 

viðkomandi fórnarlambi fyrir mat, húsnæði, lagaráðgjöf og heilsugæslu. Sveitafélögin og 

barnaverndaryfirvöld sjá um að aðstoða fylgdarlaus börn, þar með talin börn sem voru 

fórnarlömb mansals. Lögreglustjórinn hefur gefið út nákvæma verklýsingu fyrir lögregluna til 

að geta borið kennsl á möguleg fórnarlömb mansals í þeim tilgangi að geta veitt fórnarlömbum 

aðstoð. Stjórnvöld dreifðu upplýsingum gefnum út af Evrópusambandinu sem kallast 

„Leiðbeiningar til að bera kennsl á fórnarlömb mansals“ og frjálsu félagasamtökin eins og 

Bjarkarhlíð, Kristínarhús o.þ.h. félagasamtök þróuðu viðtalsleiðbeiningar fyrir starfsmenn 

stjórnvalda sem líklegastir væru til að hitta fórnarlömb mansals, ásamt því að 

Útlendingaeftirlitið hafði skrifað ferla til að bera kennsl á fórnarlömb mansals og einnig til að 

veita þeim upplýsingar og úrræði. Þessir ferlar eru einnig notaðir í viðtölum við hælisleitendur. 

Svokallaður vasatékklisti sem lögreglan gaf út er notaður af starfsmönnum útlendingaeftirlits 

og lögreglu til að bera kennsl á möguleg fórnarlömb og veita þeim upplýsingar um þá þjónustu 

sem í boði er. Frjálsu félagasamtökin voru ánægð með þessa aðferð, enda er ekki umboð í lögum 

fyrir því að veita fórnarlömbum mansals vitnavernd, en með þessum aðferðum veittu stjórnvöld 

hana í raun. Einingis þrjú fórnarlömb samþykktu að vera í samvinnu við lögregluyfirvöld við 

rannsókn mála þeirra, en engin málanna fóru fyrir rétt á skýrslutímabilinu, en mörg 

fórnarlambanna neituðu að taka þátt í rannsókninni vegna ótta við hefndaraðgerðir þeirra sem 

stunda mansal. Frjálsu félagasamtökin tilkynntu að flest fórnarlömb þvingaðs hjúskapar, sem 

gætu hafa innifalið fórnarlömb nauðungarvinnu eða kynlífsmansals, hafi ekki samband við 

lögreglu eða leggi fram kæru vegna ótta við þá sem stunda mansal og vegna þess að það er erfitt 

að sanna mál þeirra. Fórnarlömb þessi gætu höfðað einkamál á hendur þeim sem stunda mansal 

eða óskað eftir endurgreiðslu frá yfirvöldum, en engin fórnarlömb gerðu það. Öll fórnarlömb 

gátu fengið sex mánaða heimild til búsetu og viðbótar ársheimild til búsetu var til reiðu fyrir 

fórnarlömb sem voru samvinnuþýð við lögregluyfirvöld eða þau sem áttu á hættu að standa 

frammi fyrir hefndaraðgerðum eða þrengingum í heimalöndum sínum, en eigi að síður gátu 

fórnarlömbin ekki sótt um atvinnuleyfi til að geta unnið löglega í landinu. Snemma árs 2016 

yfirgáfu tvö fórnarlömb nauðungarvinnu, sem höfðu dvalið í athvarfi, landið þar sem þau gátu 

ekki fengið atvinnuleyfi löglega en stjórnvöld létu þau fá kr. 5.200,- á viku sem fjárhagsaðstoð 

og neituðu þeim um leyfi til búsetu. Engar skýringar bárust skýrsluhöfundum af því hvers vegna 

yfirvöld hafi haft í haldi, sektað og/eða sett í fangelsi fórnarlömb vegna ólöglegs athæfis sem 

var framið sem afleiðing af því að vera fórnarlamb mansals.  



 

38 

 

7.1.4 Forvarnir 

Stjórnvöld gerðu átak í að koma í veg fyrir mansal og héldu áfram að framfylgja 

landsaðgerðaráætluninni og úthlutuðu 10 milljónum króna í fjárlögum árið 2016 til þess 

verkefnis. Stýrhópur sem hafði með höndum yfirsýn og framkvæmd landsaðgerðar-

áætlunarinnar hittist mánaðarlega og stofnað var tímabundið verkefnateymi til að beina 

athyglinni að menntun og auka meðvitund um málið og einnig til að bæta gagnasöfnun lögreglu 

og mat á mansali. Menntunarteymið hélt 11 námskeið fyrir almenna sérfræðinga um allt land 

um að bera kennsl á fórnarlömb og að vísa þeim áfram. Um það bil 1.000 opinberir starfsmenn 

og starfsmenn sveitarfélaga í löggæslu, velferðarþjónustu, heilsugæslu, atvinnu- og 

menntamálum sóttu námskeiðin og að auki 17 námskeið sem haldin voru árið 2014. Í desember 

2015 undirrituðu yfirvöld fjögurra ára samning við Rauða krossinn varðandi mansal, þar sem 

sérstaklega er tekið fram að stofna ætti neyðarlínu fyrir fórnarlömb mansals til að þau gætu 

fengið aðstoð og úrræði, þjálfun löglærðra sérfræðinga með aðkomu sérfræðinga frá 

alþjóðlegum samtökum og einnig átak til að auka meðvitund um mansal almennt í íslensku 

þjóðfélagi. Þá átti einnig að auka samvinnu milli stofnana og samtaka sem vinna að því að 

berjast gegn mansali. Stjórnvöld sýndu fram á að hafa lagt sig fram um að minnka eftirspurn 

eftir kynlífssölu með því að hafa eftirlit með og vinna með fréttamiðlum til að minnka 

auglýsingar á netinu um vændisþjónustu en lögðu sig ekki fram við að minnka eftirspurn eftir 

nauðungarvinnu. Stjórnvöld tóku umfjöllun gegn mansali inn í siðareglur sínar fyrir 

sendifulltrúa sína en veittu ekki neina sérstaka þjálfun varðandi mansalsmál.59 

 

7.2 Mansalsskýrsla 2017 

Í skýrslunni sem gerð var fyrir árið 2017 kemur fram að stjórnvöld uppfylltu ekki að fullu 

lágmarkskröfur um brot gegn mansali því að þau tilkynntu ekki um neinar rannsóknir, ákærur 

eða sakfellingar á vegum opinberra aðila þar sem um var að ræða brot sem tengdust 

mansalsmálum. Stjórnvöld sýndu þó viðleitni til að uppfylla lágmarkskröfur á 

skýrslutímabilinum með því að opna miðstöð sem býður upp á ókeypis alhliða þjónustu við 

fórnarlömb misnotkunar, þar með talið mansal, ásamt því að setja á stofn sérhæft teymi til að 

kanna mansal og mennta starfsmenn stjórnvalda um glæpinn. Hins vegar voru þessar aðgerðir 

ekki fullnægjandi miðað við viðleitni á síðasta skýrslutímabili. Stjórnvöld eða dómstólar 

                                                             
59 Mansalsskýrsla Bandaríkjanna 2016 (2016 Trafficking in Persons Report)  Sótt 19. febrúar. 2018 af 
https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf  
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dæmdu ekki né refsuðu í mansalsmálum í sex ár í röð og drógu úr rannsóknum á grun um 

mansal. Af þeim sökum var Ísland lækkað niður í flokk 2. 

 

Mynd 3: Úr mansalsskýrslu 2017 

Hér á myndinni fyrir ofan má sjá að Ísland hefur verið í flokki 1 frá því árið 2012 en fellur niður 

í flokk 2 árið 2017. 

7.2.1 Tilmæli fyrir Ísland 

Samkvæmt skýrslunni þarf að styrkja viðleitni til að rannsaka, ákæra og sakfella grunaða 

gerendur og bæta verulega þekkingu og þjálfun allra sem að koma að mansalsmálum eins og 

lögreglumenn, saksóknara og dómara, til að greina og sakfella í mansalsmálum, ásamt því að 

auka viðleitni til að vísa þolendum til umönnunaraðila til að fá rétta aðstoð. Nauðsynlegt er að 

byggja upp traust á milli löggæslu og fórnarlamba ásamt því að veita vernd, búsetu og 

atvinnuleyfi til að hvetja fórnarlömb til að taka þátt í rannsókn og saksókn í mansalsmálum, en 

einnig að veita sérhæfða þjónustu eins og t.d. skjól/athvarf fyrir karlkyns fórnarlömb og börn 

og fjölga aðferðum til að safna sönnunargögnum gegn grunuðum gerendum og til að koma í 

veg fyrir ofríki þeirra við vitnisburð fórnarlamba. Þróa þarf verklagsreglur til að greina 

fórnarlömb nauðungarhjónabands sem felur í sér vinnu eftirlitsmanna til að bera kennsl á 

fórnarlömb, en einnig að auka þjálfun fyrir embættismenn um fyrirbyggjandi auðkenningu 

fórnarlamba mansals, einkum á meðal farandverkamanna, barna og hælisleitenda. Þróa þarf 

núverandi áætlun um aðgerðir gegn mansali og veita fullnægjandi fjármögnun til löggæslu 

vegna framkvæmda hennar. 

7.2.2 Saksókn 

Stjórnvöld viðhalda lögum en hafa ekki sakfellt í mansalsmálum sjötta árið í röð. Í 227. a. gr. 

hgl. kemur fram að viðurlög eru við að misnota mann kynferðislega eða til nauðugarvinnu og 

eru viðurlögin allt að 12 ára fangelsi. Þetta eru nægilega ströng viðurlög og í réttu hlutfalli við 

viðurlög sem mælt er fyrir um fyrir aðra alvarlega glæpi, svo sem nauðgun. Löggæslan tilkynnti 

16 rannsóknir árið 2016 samanborið við 23 rannsóknir árið 2015. Stjórnvöld hafa ekki tilkynnt 

ákærur eða dóma í mansalsmálum síðan 2010. Lögregluyfirvöld tilkynntu samvinnu um eina 

alþjóðalega rannsókn á árinu, samanborið við tvær á árinu 2015. Stjórnvöld tilkynntu ekki neina 
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lögreglurannsókn, ákæru, dóm eða sakfellingu á opinberum aðilum sem eru meðsekir í 

mansalstengdum afbrotum. Lögreglan setti á stofn sérstakt rannsóknarteymi tileinkað 

baráttunni gegn mansali og vændi, ásamt því að gefa upp sérstakt netfang fyrir ábendingar og 

fyrirspurnir um hugsanlegt mansal. Í námsskrá lögregluskólans er kennd rannsókn og greining 

á mansalsmálum sérstaklega. 

7.2.3 Varnir  

Yfirvöld drógu úr átaki til að bera kennsl á fórnarlömb mansals og vísuðu fórnarlömbum til 

umönnunaraðila, en lögðu meiri áherslu á að skýla og veita fórnarlömbum þjónustu. Yfirvöld 

báru kennsl á fjögur fórnarlömb árið 2016 (fjögur árið 2015). Öll fjögur fórnarlömbin voru 

fórnarlömb nauðungarvinnu. Yfirvöld vísuðu einu fórnarlambi til umönnunaraðila til að fá 

aðstoð. Í desember 2016, endurnýjuðu stjórnvöld tveggja ára samþykktir sínar um fjármögnun 

fyrir neyðarathvarf rekið af frjálsum félagasamtökum fyrir fórnalömb misnotkunnar, fyrir 

kvenkyns fórnarlömb mansals og börn þeirra. Árið 2017 úthlutaði ríkið 71 milljón króna til 

heimilis fyrir fórnarlömb misnotkunar. Árið 2016 var úthlutun ríkisins 70,6 milljónir króna til 

neyðarskjólsins, í samanburði við 65,1 miljón króna árið 2015. 

Velferðarráðuneytið veitti viðbótar 350.000 krónum vegna þjónustu við fórnarlömb mansals. 

Neyðarskýlið hafði lið sérfræðinga til að sjá um mál hugsanlegra fórnarlamba mansals. 

Fórnarlömb höfðu aðgang að ókeypis lögmannsþjónustu, læknisþjónusu, sálfræðiþjónustu sem 

og fjárhagslegri aðstoð, hvort sem þeir voru í neyðarskýlinu og/eða voru samvinnufús við 

yfirvöld eða ekki. Félagsþjónusta sveitafélaganna veitti fórnarlömbum mansals þjónustu og 

fjárhagsaðstoð og Velferðarráðuneytið endurgreiddi sveitarfélögunum öll tengd útgjöld. Árið 

2016 endurgreiddu yfirvöld 22,3 miljónir króna til sveitarstjórna vegna útgalda sem tengdust 

„erlendum borgurum í neyð“, en hluti þeirra gætu hafa verið fórnarlömb mansals. Yfirvöld 

úthlutuðu 71 miljón króna á árinu 2016 á fjárlögum til ýmissa frjálsra félagasamtaka sem veittu 

fórnarlömbum sálfræðiþjónustu, í samanburði við 65,5 miljónir króna á árinu 2015. Stjórnvöld 

í samvinnu við félagasamtök opnuðu miðstöð sem bauð fría alhliða þjónustu fyrir fórnarlömb 

ofbeldis, þar með talið fórnarlömb mansals, sem tveggja ára tilraunaverkefni. Það var enn engin 

þjónusta með neyðarathvarf eða sérhæfðri umönnun fyrir karlkyns fórnarlömb, þó þeir hefðu 

aðgang að almennri félagsþjónustu og fengju tilvísun til frjálsra félagasamtaka sem veitti fæðu, 

skjól, lagalega aðstoð og heilsugæslu. Barnaverndarþjónusta ríkis og sveitarfélaga ber ábyrgð 

á því að aðstoða fylgdarlaus börn, þar með talin fórnarlömb mansals á barnsaldri. 

Ríkislögreglustjóri gaf út nákvæmar leiðbeiningar varðandi aðferðir lögreglu til að bera kennsl 

á, hafa samband við, og takast á við vandamál tengd mögulegum fórnarlömbum mansals svo 
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að hægt sé að veita þeim aðstoð. Yfirvöld dreifðu upplýsingum sem gefnar voru út af 

Evrópusambandinu og kallast „Leiðbeiningar til að bera kennsl á fórnarlömb mansals“ og 

viðtalsleiðbeiningar sem þróaðar voru af frjálsum félagasamtökum fyrir þá starfsmenn yfirvalda 

sem væru líklegastir til að komast í samband við fórnarlömb mansals. Útlendingastofnun hafði 

skrifað ferli sem á að gagnast til að þekkja fórnarlömb mansals og veita þeim upplýsingar og 

úrræði, þar með talið á meðan á viðtalsferlinu fyrir hælisleitendur stendur. 

Útlendingastofnun og lögregla bjuggu til „vasatékklista“ til að bera kennsl á möguleg 

fórnarlömb og til að veita þeim upplýsingar um þá þjónustu sem er í boði. Frjálsu 

félagasamtökin tilkynntu að þetta ferli væri skilvirkt og virkaði vel í raun. Vitnavernd fyrir 

fórnarlömb mansals á sér ekki lagastoð en yfirvöld veittu hana eins og áður í raun. Fórnarlömb 

gátu stefnt gerendum og farið í einkamál gegn þeim aðilum sem stunda mansal eða leitað eftir 

bótum frá stjórnvöldum, en engin fórnarlömb gerðu það á tímabilinu sem skýrslan nær yfir. 

Fyrir janúar 2017 gátu öll fórnarlömb mansals fengið sex mánaða dvalarleyfi en tímabundin 

dvalarleyfi sem gefin voru út fyrir þann tíma giltu í níu mánuði. Til viðbótar var í boði að fá 

eins árs framlengingu á dvalarleyfi fyrir þau fórnarlömb sem sýndu löggæslunni samvinnu, eða 

fyrir þá sem áttu yfir höfði sér hefndaraðgerðir eða harðræði í heimalandi sínu. Samt sem áður 

gátu fórnarlömb sem höfðu tímabundið dvalarleyfi ekki sótt um atvinnuleyfi í landinu. 

Stjórnvöld gáfu út eitt tímabundið dvalarleyfi árið 2016. Fórnarlömb mansals hafa yfirgefið 

landið þrátt fyrir að rannsókn væri yfirvofandi vegna þess að þeir gátu ekki unnið löglega eða 

fengið dvalarleyfi. Það voru engar upplýsingar um það að yfirvöld hefðu hneppt í varðhald, 

sektað eða fangelsað fórnarlömb vegna ólögmætra gjörða sem voru tilkomnar vegna þess að 

þeir voru fórnarlömb mansals.  

7.2.4 Forvarnir 

Stjórnvöld efldu aðgerðir til að koma í veg fyrir mansal. Vinnumálastofnun kom á fót þriggja 

manna teymi til að bregðast við þegar grunur kviknar um mansalsmál, til að fræða starfsfólk 

stjórnvalda um mansal og til að bera kennsl á möguleg fórnarlömb. Vinnumálastofnun hafði 

eftirlit með starfsemi fyrirtækja sem réðu erlenda „farandverkamenn“ með því að rannsaka 

ráðningarsamninga, athuga launaseðla og bera þá saman við bankayfirlit sem sýndu útgreidd 

laun sem og að stjórna markvissum heimsóknum til að tala við starfsmenn og umsjónarmenn. 

Stjórnvöld tilkynntu um þróun áætlunar árið 2017 sem átti að koma í staðinn fyrir áætlunina frá 

2013-2016. Stjórnvöld héldu 30 fundi vegna auðkenningar þolenda mansals og aðstoðar fyrir 

um það bil 2.000 sérfræðinga stjórnvalda og sveitarfélaga í löggæslu, velferðarþjónustu, 



 

42 

 

heilsugæslu, atvinnu- og menntamálum. Í maí 2016, skipulögðu stjórnvöld almennt málþing 

um mál tengd mansali, þar sem sjónum var sérstaklega beint að nauðungarvinnu. Stjórnvöld 

lögðu áherslu á tungutak gegn mansali í siðareglum diplómatískra starfsmanna en veittu ekki 

neina þjálfun sem beindist sérstaklega að mansalsmálum. 

7.2.5 Skráning mansalsmála  

Eins og tilkynnt hefur verið á síðustu fimm árum, þá er Ísland einkum áfangastaður og 

flutningsland fyrir konur sem hafa verið fórnarlömb kynlífsmansals og karla og konur sem hafa 

verið fórnarlömb vinnumansals. Konur frá Austur-Evrópu, Balkanlöndum, og Suður-Ameríku 

eru fórnarlömb kynlífsmansals, oft á næturklúbbum og börum. Karlar og konur frá 

Balkanlöndum, Austur-Evrópu, Suður-Ameríku og Austur-Asíu eru fórnarlömb 

nauðungarvinnu í byggingarvinnu, ferðaþjónustu og á veitingahúsum. Erlendir „farand-

verkamenn“ eru í sérstakri hættu á að verða fórnarlömb nauðungarvinnu þar sem þeir sem 

stunda mansal borga þeim í heimalandi þeirra og gera samninga fyrir þeirra hönd um að þeir 

vinni allt að 183 daga á Íslandi til að forðast skatta og stéttarfélagsgjöld, og takmarka þannig 

möguleika skattayfirvalda og starfsmanna stéttarfélaga til að hafa eftirlit með vinnuaðstæðum 

þeirra og launum. Þeir sem stunda mansal senda konur einnig til þrælkunar í heimahúsum, 

nauðungarvinnu og kynlífsþrælkun og karla til nauðungarvinnu; athugasemdir frjálsra 

félagasamtaka segja að þessi mál séu sjaldan kærð til lögregluyfirvalda. Þeir sem stunda mansal 

misnota svæði þar sem ekki þarf sérstaka vegabréfsáritun samkvæmt Schengen samkomulaginu 

(svokallað Zone 205) og frjálst flæði fólks á Evrópska efnahagssvæðinu til að koma með 

fórnarlömb til Íslands. 

7.3 Framhald  
Engin aðgerðaráætlun er í gildi nú þegar þetta er skrifað eftir að fyrri aðgerðaráætlun rann út í 

lok árs 2017. Þar sem litlir fjármunir fylgdu síðustu áætlun er algerlega ógerlegt að fylgja henni 

eftir og ekki var gert ráð fyrir málaflokknum í fjárlagafrumvarpi víkjandi stjórnar, né í nýjum 

fjárlögum fyrir árið 2018, þannig að í dag er engin aðgerðaráætlun í gildi. Skorað er á íslensk 

stjórnvöld af erlendum sérfræðingum í mansalsmálum að gera betur í baráttunni gegn mansali. 

Í septembermánuði árið 2017 var haldin ráðstefna um mansal hér á landi, þar sem margir 

sérfræðingar á því sviði komu fram og miðluðu af reynslu sinni. Þar kom skýrt fram að lögregla, 

saksóknarar og dómarar þyrftu fræðslu í mansalsmálum og að ekki væri einungis hægt að 

treysta bara á vitnisburð brotaþola í þessum málaflokki, heldur þurfa málin að byggja á öðrum 

sönnunargögnum. Yfirvöld voru harðlega gagnrýnd fyrir að leyfa vændiskaupendum að njóta 

nafnleyndar eftir að búið væri að dæma þá fyrir vændiskaup. Eins og áður hefur komið fram 
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hefur einungis einu sinni verið sakfellt í mansalsmáli á Íslandi60 og rannsóknum er varða mansal 

fer fækkandi með hverju árinu þrátt fyrir aukinn ferðamannastraum og að erlent vinnuafl 

streymi til landsins sem aldrei fyrr. Eins og fram kemur í mansalskýrslunni 2017 var Ísland fært 

niður um einn flokk í baráttunni gegn mansali og er landið eina land Vestur-Evrópu sem hefur 

verið fært niður í annan flokk. Í stað þess að bregðast við þeirri gagnrýni og gera betur voru 

viðbrögð dómsmálaráðherra, Sigríðar Á Andersen, þau að til greina kæmi að Ísland tæki ekki 

þátt í skýrslugerðinni hér eftir61.  

  

                                                             
60 Hrd. 224/2010. 
61 Stundin: Úttekt*Mansal: „Auðvitað er þetta líka að gerast á Íslandi“. Sótt á vef 31. mars 2018 
https://stundin.is/grein/5542/mansal-audvitad-er-thetta-lika-ad-gerast-islandi/#_=_ 
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8. Niðurstaða 
Þegar niðurstöður ritgerðar þessara eru dregnar saman má sjá að ýmsu er ábótavant er varðar 

þetta málefni. Þau lagaákvæði sem tilheyra málaflokknum eru almenn hegningarlög nr. 19/1940 

og má þá aðallega nefna 225. gr., 226. gr., 227. gr. a., og 233. gr. almennra hegningarlaga.  Til 

þess að um mansal sé að ræða eins og það kemur fram í 1. mgr. 227. gr. a. almennra 

hegningarlaga, þarf tilgangurinn að vera sá að misnota mann kynferðislega eða í 

nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri hans. Í 1. mgr. 206. gr. almennra hegningarlaga 

kemur fram að það að kaupa sér vændisþjónustu sé refsivert, einnig kemur fram í 3. mgr. 

ákvæðisins að það sé refsivert að hafa atvinnu eða viðurværi sitt af vændi annarra, en ekkert er 

talað um að það sé refsivert að veita vændisþjónustu og er það nýmæli þegar 

kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga var breytt með lögum nr. 61/2007, því áður var 

það refsivert að stunda vændi sér til framfærslu. 

Í mansalsbókun Palermó-samningsins er vændismiðlun eina tegundin af kynferðislegri 

misnotkun sem nefnd er þar berum orðum, þannig að ef vændismiðlari beitir þeim 

verknaðaraðferðum sem fram koma í ákvæðinu með því að neyða þolanda í vændi er það 

eðlilegast að það falli undir kynferðislega misnotkun í skilningi við 1. mgr. 227. gr. a. almennra 

hegningarlaga. Með þessu ætti undantekningarlaust að dæma vændismiðlara fyrir hagnýtingu á 

fórnarlambi mansals í gegnum vændi. 

Hugtakið vinnumansal á við þegar einstaklingur er seldur mansali í þeim tilgangi að misnota 

hann til vinnu. Nær það því yfir mansal í nauðungarvinnu, þrælkun, þrældóm eða aðra 

misnotkun á vinnuafli. Verknaðaraðferð sem lýst er hér að ofan er refsiverð samkvæmt 1. mgr. 

227. gr. a. almennra hegningarlaga og í 3. gr. mansalsbókunar Palermó-samningsins kemur 

fram að hagnýting vegna vinnumansals þurfi að minnsta kosti að fela í sér nauðungarvinnu, 

þrældóm eða ánauð. 

Helstu mannréttindasáttmálar er snúa að mansali eru Mannréttindasáttmáli Evrópu og Palermó-

samningurinn. Þessir samningar eru báðir gerðir til að vernda mannréttindi og frelsi fólks. 

Með vitundarvakningu um mansal hefur orðið aukning á málum hjá lögreglu þar sem 

rökstuddur grunur leikur á því að um mansal sé að ræða en erfitt getur verið að fá fólk til að 

skilja að þeir séu jafnvel þolendur mansals. Það getur þurft að hjálpa þeim úr þeim aðstæðum 

og koma í öruggt skjól og fá viðkomandi til að treysta lögreglu og ákæruvaldi til að fara mál 

fyrir dómstóla til að hægt sé að fá dóm yfir geranda.  

Þolendur eru í flestum tilfellum hræddir og vilja bara komast til síns heima og þá fellur málið 

um sjálft sig og engin kæra gefin út. Einnig eiga þolendur erfitt með að vera til staðar þó svo 
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að þeim sé veitt húsaskjól, heilbrigðisþjónusta og dagpeningar, því það sem vantar inn í þetta 

ferli er að veita þeim atvinnu- og dvalarleyfi til að geta staðið við sínar skuldbindingar á meðan 

verið er að vinna að rannsókn málsins. 

Snorri Birgisson, rannsóknarlögreglumaður hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og 

sérfræðingur í rannsóknum mansalsmála segir að á síðustu tveimur árum hafi komið um tíu mál 

inn til lögreglunnar þar sem rökstuddur grunur hafi verið um mansal.   

Einungis hefur verið sakfellt einu sinni fyrir mansal hér á landi, þar sem sakfellt var fyrir brot 

gegn 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. almennra hegningarlaga. Talið var sannað í þessum dómi að 

um hafi verið um að ræða hagnýtingu bágrar stöðu brotaþola og voru fimm litháskir 

ríkisborgarar dæmdir fyrir mansal og hlaut hver og einn þeirra fimm ára fangelsisdóm.  

Á árinu 2009 kom fram ein ákæra fyrir mansal, þar sem Catalina Mikue Ncogo var ákærð fyrir 

vændi og mansal. Hún var síðar sýknuð af mansalsákærunni, þar sem talið var að ekki væri 

hægt að sanna að hún hafði heft för kvennanna eða haldlagt vegabréf þeirra, en hins vegar var 

hún dæmd fyrir að hafa viðurværi af vændi kvenna og fyrir að hafa skipulagt og staðið að 

innflutningi á eiturlyfjum til landsins. 

Í víkurmálinu svokallaða taldi Kristrún Elsa Harðardóttir, réttargæslumaður kvennanna, að 

miklar líkur væru á að um mansal væri að ræða, þar sem maður frá Sri Lanka var handtekinn á 

heimili sínu í Vík í Mýrdal vegna gruns um mansal. Þar fundust tvær konur á heimili hans sem 

einnig voru frá Sri Lanka og var talið að þær væru þolendur mansals þar sem maðurinn fékk 

þær til að vinna fyrir fyrirtæki sitt Vonta International, sem var undirverktaki Icewear þar sem 

konurnar voru látnar sauma fatnað fyrir fyrirtækið. Ekki var hægt að gefa út ákæru í málinu þar 

sem konurnar voru farnar úr landi og réttargæslumaður þeirra náði ekki í þær til að fá leyfi til 

að fara með málið lengra. Mörg önnur mál hafa komið inn á borð lögreglu þar sem rökstuddur 

grunur leikur á að um mansal sé að ræða, bæði er varðar vændi og vinnumansal, en ekki hafa 

þessi mál náð að uppfylla þau skilyrði sem íslensk lög skilgreina sem mansal, sem eru talin upp 

í 227. gr. a. almennra hegningarlaga.  Í ákvæðinu segir að til að hægt sé að tala um mansal þurfi 

að uppfylla þrjá þætti; verknaðurinn, aðferðin og hagnýtingarþátturinn), en svo virðist sem 

gerendur séu meðvitaðir um þessa þrjá þætti og að auðvelt sé að komast hjá eins og einum af 

þeim til að ekki sé hægt að dæma viðkomandi fyrir mansal, þó svo að einstaklingi sé haldið í 

ánauð og þrælavinnu. 

Aðgerðaráætlun stjórnvalda rann út um áramótin 2016-2017 og ekki hefur sést neitt um nýja 

aðgerðaráætlun, enda var ekki mikið efnt úr fyrri skýrslu. Ekkert úrræði er fyrir karlkyns 
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fórnarlömb. Forgangsraða þarf aðgerðum vegna skorts á fjármagni, enda ekki nema um kr. 

10.000.000,- til ráðstöfunar fyrir mikið og þarft verkefni, en með þessu fjármagni tókst að klára 

10 verkefni af 25 sem bíða til næstu úthlutunar fjármagns sem ekki er vitað hvernær verður. 

Helsta markmið með þessari áætlun var að byggja upp varanlegt og skilvirkt kerfi gegn mansali. 

Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna gefur út skýrslu einu sinni á ári um mansal í heiminum. Þar 

er fylgst með hvernig stjórnvöld allra landa taka á mansalsmálum í sínu heimalandi, hvernig 

stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að taka á mansalsmálum og ná að láta dómstóla um að ná 

fram réttlæti fyrir þolendur mansals. Þá er einnig lagt mat á hvernig gengur að hjálpa þolendum 

til að koma undir sig fótunum á ný eftir að hafa losnað úr fjötrum mansals. Í skýrslunni er einnig 

bent á hvaða leiðir stjórnvöld geta farið í ákærum, vernd og hvaða forvarnarstarfi löndin geta 

beitt í aðgerðum er varða mansal.  

Bandaríkjastjórn vinnur þessa skýrslu í samvinnu við alþjóðlega samstarfsaðila sem takast á við 

orsakir og afleiðingar nútíma þrælahalds, þar sem þeir skiptast á hugmyndum og nýjum 

aðferðum við að koma í veg fyrir mansal í heiminum.  

Skoðað var hvernig Ísland kemur út í þessari skýrslu, en í ritgerð þessari er farið ofan í 

skýrslurnar bæði fyrir árið 2016 og 2017. Á árinu 2016 var Ísland í fyrsta flokki, en það er 

flokkur sem öll lönd ættu í raun að tilheyra. Á árinu 2017 féll Ísland hins vegar niður í annan 

flokk, þar sem stjórnvöld uppfylltu ekki að fullu lágmarkskröfur um aðgerðir gegn mansali. 

Sem dæmi má nefna að þau tilkynntu ekki um neinar rannsóknir, ákærur eða sakfellingar á 

vegum opinberra aðila þar sem um var að ræða brot sem tengdust mansalsmálum. Einnig voru 

tilmæli um að fræða þurfi dómara ásamt því að stjórnvöld þurfi að leggja sig fram við það að 

ákæra og dæma þá sem stundi mansal. Þolendum þarf að að veita vernd, húsnæði ásamt 

atvinnuleyfi á meðan að á rannsókn stendur. Fjármagn þarf að auka verulega til að möguleiki 

sé til að hrinda af stað aðgerðaráætlun gegn mansali.  
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9. Lokaorð 
Þegar farið er yfir það sem hér hefur verið ritað að framan og reynt er að svara spurningunni 

um það hvort það fyrirfinnist þrælahald á Íslandi á 21. öldinni, er höfundur nokkuð sannfærður 

um að svo sé. Skilgreiningin á Þrælahaldi er þannig að fólk er í þannig aðstöðu að það getur 

ekki yfirgefið vinnu eða aðrar aðstæður sem það er í vegna hótana, ofbeldis, harðstjórnar, svika 

eða valdníðslu. Undir þessar sannfæringu höfundar ýtir umfjöllun sem birt var á Rúv undir 

fyrirsögninni „Fjögur hundruð þrælar á Íslandi“62. Lagaákvæði okkar nægja ekki til 

sakfellingar í mansalsmálum, eins og kærurnar koma fyrir, þar sem lagaákvæðin segja að til 

þess að hægt sé að sakfella í mansalsmáli þurfa að liggja fyrir brot á öllum þremur ákvæðunum 

sem fram koma í 227. gr. a. almennra hegningarlaga.  

Oftar og oftar heyrist í fréttum og blöðum að vændi sé starfrækt, t.d. í svokölluðu 

heimagistingarhúsnæði sem leigt er til skamms tíma, og að um sé að ræða konur sem sendar 

eru til landsins í þeim eina tilgangi að selja vændi. Þá hafa verið sagðar ljótar fréttir af 

farandverkamönnum sem koma hingað til að vinna og eru háðir vinnuveitanda sínum bæði hvað 

varðar húsnæði og vinnu, starfsmenn þessir þurfa að hýrast jafnvel margir saman í rándýru 

húsnæði sem í raun standast ekki kröfur um heimili.  

Höfundur telur að það þurfi að endurskoða löggjöfina og sér í lagi skilgreininguna á hvað sé 

mansal og hvað falli undir það, þannig að hægt sé að nota löggjöfina og sakfella þá sem eru að 

nýta sér og hagnast á bágri stöðu fólks. Það dugar stjórnvöldum skammt að gera fagra 

aðferðaráætlun gegn mansali sem uppfull er af loforðum, þegar engu fjármagni er varið til 

málefnisins. Sem dæmi má taka heimasíðuna sem átti að koma upp til að m.a. almenningur gæti 

nálgast fræsluefni er varðar hvernig greina megi hvort um mögulegt mansalstilfelli sé að ræða 

og geta þannig bent mögulegu fórnarlambi á rétt sinn og hvert hann getur leitað. Þessari 

heimasíðu hefur ekki enn verið komið á fót en er engu að síður bráðnauðsynleg. Koma þarf á 

atvinnuleyfi fyrir þolendur mansals sem tilbúnir eru að vinna með lögreglu að rannsókn málsins, 

svo þeir freistist ekki til þess að fara til heimalands síns með þeim afleiðingum að ekki sé hægt 

að klára málsmeðferðina. Það sem hér skiptir mestu máli er að viðkomandi er þá ekki á staðnum 

til að gefa vitnaskýrslu fyrir dómi og það eyðileggur í raun málatilbúnað ákæruvalds eða gerir 

sönnunarstöðuna nánast ómögulega. Það þarf hins vegar ekki formlega séð samþykki brotaþola 

                                                             
62 Rúv. „Fjögur hundruð þrælar á Íslandi“ 31. maí 2016 sótt 1. maí 2018 af http://www.ruv.is/frett/fjogur-
hundrud-thraelar-a-islandi 
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til að ákæra fyrir svo alvarlegt brot, en ef brotaþolar eru ekki á staðnum til að gefa vitnaskýrslu, 

þá er málið í raun ónýtt.  

Dómarar þurfa mikla fræðslu um hvað mansal er, að sögn Kristrúnar sem var réttargæslumaður 

kvennanna í mansalsmálinu sem upp kom í Vík í Mýrdal. Þar var meginniðurstaða í 

rökstuðningi saksóknara fyrir því að gefa ekki út ákæru í málinu sú að konurnar hafi fengið frítt 

fæði og húsnæði.63 Svona meðferð á ekki að líðast á 21. öldinni. 

  

                                                             
63 Vísir.is, „Greiðslurnar til þriðja aðila en samt ekki ákært í mansalsmáli“. 14.desember 2016. Sótt 30. apríl 
2018 af http://www.visir.is/g/2016161219477 
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