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Útdráttur 

 
Vinnumansal  

Veruleikinn á Íslandi 

Helsta markmið ritgerðarinnar er að kanna hvort vinnumansal sé veruleiki á Íslandi og er  

áhersla lögð á þolendur af erlendum uppruna. Lagaskilgreining mansals er þröng í íslenskri 

löggjöf enda getur verið erfitt að átta sig á hvenær um vinnumansal er að ræða, erfitt er að 

sækja slík mál fyrir dómstólum og dæmd viðurlög eru væg. Fyrir skipulagða brotahópa og aðra 

einstaklinga getur mikill fjárhagslegur ávinningur falist í því að stunda vinnumansal. Í upphafi 

rannsóknarvinnunnar kom í ljós skortur á íslenskum fræðilegum heimildum og reynslu í 

þessum málaflokki. Einungis hefur verið sakfellt einu sinni fyrir vinnumansal á Íslandi og má 

telja að takmarkaðri löggjöf megi kenna þar um. 

Til að svara þessum spurningum var framkvæmd ítarleg rannsókn. Viðtöl voru tekin við 

verkamenn af erlendum uppruna sem telja sig orðið hafa fyrir brotum á íslenskum 

vinnumarkaði, við lögmenn, fagaðila innan lögreglu og stéttarfélaga, félagsráðgjafa og fleiri 

sem gegna mikilvægu hlutverki við þjónustu og aðstoð við brotaþola vinnumansals og 

greiningu á þeim. Málin sem lögð eru fram byggjast á raunverulegri reynslu brotaþola. 
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Abstract 

 
Labour trafficking  

The reality in Iceland 

The main aim of the dissertation is to examine whether human trafficking within the labour market 

is a reality in Iceland and the emphasis is on victims of human trafficking of foreign origin. 

The legal definition of human trafficking is very narrow in Icelandic legislation. It is difficult 

to understand when it is a case of human trafficking. It is difficult to file a case against human 

trafficking and the penalties for labour trafficking are mild. For organized crime groups and 

other individuals, engaging in labor trafficking can be of great financial benefit. At the 

beginning of the research work, it was revealed that there is a lack of Icelandic academic 

sources and experience in this area, only once convicted of human trafficking in Iceland and it 

can be considered that poor legislation can be blamed for this. 

To answer these questions, a thorough study was conducted. Interviews were conducted with 

workers of foreign origin who have been victims of violations in the Icelandic labour market 

and with lawyers, professionals within the police and trade unions, social workers, and others 

who play an important role in providing services and assistance to labour trafficking victims 

and their analysis. The cases submitted are based on actual experience of the victims. 
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Þakkarorð 
Ég vil byrja fyrst og fremst á að lýsa þakklæti mínu og þakka leiðbeinanda mínum Svölu Ísfeld 

Ólafsdóttur fyrir leiðsögn, góðar ábendingar, liðlegheit og ómetanlega stuðning. Sigrúnu Ástu 

Brynjarsdóttur fyrir yfirlestur og stuðning. Að auki vil ég þakka öllum viðmælendum mínum 

fyrir allar mikilvægar upplýsingar og hjálp með heimildaöflun og fyrir að gefa sér tíma til að 

deila með mér sinni upplifun og reynslu. Síðast en ekki síst er ég mjög þakklát vinum og 

fjölskyldu minni fyrir stuðninginn og þolinmæði sem þau sýndu mér í gegnum námið og 

sérstaklega undanfarna mánuði á meðan ég skrifaði þessa ritgerð. Að lokum fær eiginmaðurinn 

minn Rúnar Svavarsson mínar bestu þakkir fyrir endalausa hvatningu, hjálpsemi og 

umburðarlyndi á meðan á vinnu við þessa ritgerð stóð og almennt í gegnum lögfræðinámið. 
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1. INNGANGUR 
 

 

„They often say we form the backbone of the economy. 

But they have broken our spines so badly  

that we have to bend like this all the time. “ 

M. Ganasekaran 

Verkamaður 

 

Myndir þú njóta kaffibollans á sama hátt ef þú vissir að hann gæti verið kominn til vegna 

nauðungarvinnu? Myndir þú njóta matar þíns á veitingastaðnum ef þú vissir að manneskjan 

sem vinnur í eldhúsinu er þolandi vinnumansals? Myndir þú samt fara með bílinn þinn í þvott 

ef þú vissir að þar væru einstaklingar frá þróunarríkjum neyddir til starfa með hótunum um 

tilkynningar til yfirvalda og með ofbeldi? Myndi þér líða vel með að búa í húsi, vitandi að sá 

sem byggði það er þolandi vinnumansals?  

Flest mál tengd vinnumansali eru okkur mun nær en við ímyndum okkur. Nauðsynlegt 

er að opna augun fyrir þessum vanda og breyta viðhorfi bæði almennings og yfirvalda til 

vinnumansals svo hægt sé að taka á þessum málum. 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt í meistaranámi við lagadeild Háskólans í Reykjavík 

vorönn 2021. Helsta markmið hennar er að kanna hvort vinnumansal sé veruleiki á Íslandi, 

hvenær hagnýting erlends vinnuafls flokkist undir vinnumansal og hvar mörkin liggi. Einnig 

er skoðuð hver reynsla verkamanna af erlendum uppruna er á íslenskum vinnumarkaði og 

úrræðum sem vinna gegn slíkum brotum. 

Hugmyndin að þessu viðfangsefni kviknaði á síðustu árum, þar sem ég er ein af 

stofnendum félags Rúmena á Íslandi og stöðu mínar sem útlendingur og innflytjandi þegar ég 

kom til Íslands að vinna í gegnum ráðningarskrifstofu (e. working agency). Í gegnum þessi ár 

fékk ég innsýn í þennan heim sem var mér áður ókunnugur. Ég tel að það sé ýmislegt sem betur 

mætti fara í þessu málaflokki. Ég valdi verkefnið fyrst og fremst vegna áhuga míns á málefnum 

tengdum meðhöndlun erlends vinnuafls á Íslandi. 

Undanfarin ár hefur verið stöðug aukning á mansali til, í gegnum og frá Suðaustur 

Evrópu. Þetta eru bæði alvarleg brot á mannréttindum einstaklingsins og mikil áskorun fyrir 

lögregluyfirvöld. Til þess að baráttan gegn mansali beri árangur þarf samræmda þverfaglega 

nálgun, samvinnu og samráð milli allra landa svo að þeir, sem koma að ákvörðunartöku í 

þessum málaflokki, fylgi sama regluverkinu. Aðgerðir lögreglu til að berjast gegn mansali 

tengjast á flókinn hátt í víðara samhengi. Þær þarf því að framkvæma án mismununar, með 
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tilliti til m.a. jafnréttis kynjanna og með virðingu fyrir grundvallaréttindum og frelsi manna 

auk þess að gæta meginreglna lýðræðis í starfi lögreglu. 

Auk þess að rannsaka verknaðinn og vinnubrögðin sem notuð eru við mansalsnet er 

einnig nauðsynlegt að þekkja sérstaklega mikilvægan þátt í baráttunni gegn mansali, þ.e. 

skilgreiningu mansals eins og hún birtist í hinum ýmsu alþjóðasamningum. Ef brotið er ekki 

skýrlega skilgreint verður bæði rannsókn vandamálsins og þróun aðgerða nánast ómöguleg. 

Þær aðgerðir sem finnast eru mismunandi eftir því hvernig brotið er skilgreint. Skortur á skýrri 

skilgreiningu gerir samstarf á milli landa erfiðara. Á meðan að stjórnvöld, eins og lögregla, 

dómstólar og félagasamtök, einbeita sér ekki að sömu tegund afbrota og brotaþola verða 

fyrirhugaðar aðgerðir og aðgerðir áfram ósamstilltar og árangurslitlar. 

Í töluverðum fjölda landa er mansal ekki sérstakt brot í refsilögum. Vegna þess er refsað 

fyrir mansal á grundvelli annarra laga, eða þá alls ekki. Dæmi um slíkt eru kvenkyns 

manseljendur sem hagnýta fólk í kynferðislegu skyni. Þeir eru frekar ákærðir fyrir smygl eða 

vændistengd brot, s.s. sölu vændis í hagnaðarskyni. Þegar refsilöggjöf eru þröng og 

viðurlagaúrræði takmörkuð og væg sleppa manseljendur með litla refsingu, oftast sekt, sem 

þeir eiga auðvelt með að gera skil á. Þetta ástand endurspeglar ekki á neinn hátt alvarleika og 

grimmt eðli brotanna. Það leiðir til hugmyndarinnar um mikinn fjárhagslegan gróða og 

áhættulítil brot. Það er viðhorf sem hvetur afbrotamenn í skipulagðri brotastarfsemi til þess að 

stunda þessa tegund afbrota. 

Oft er það svo að brotaþolar eru sóttir til saka fyrir ólöglega komu, veru og vinnu í 

landinu eða fyrir önnur afbrot, einfaldlega vegna þess að lögum er beitt hlutlægt gegn fólki sem 

hefur ekki enn verið skilgreint sem brotaþoli alvarlegra brota á borð við vinnumansal. Auk þess 

virðast stjórnvöld ekki gera greinamun á því hvort aðili, sem stundar ólöglega vinnu sé að gera 

það af fúsum og frjálsum vilja eða sé tilneyddur. Mansal nær yfir hverskyns nauðungarvinnu, 

þrælahald og þjónustu í öllum atvinnugreinum, t.d. í kynlífsiðnaði, í framleiðslu, húsþrælkun, 

betli eða í landbúnaði, sbr. nýja tilskipun Evrópusambandsins frá 2011.1 Þar segir að ekki eigi 

að blanda mansalsbrotum saman við smygl eða vændi þar sem það sé sérstakt afbrot sem feli í 

sér alvarleg mannréttindabrot. Í ríkjum utan Evrópusambandsins, jafnvel þó að þar sé kveðið á 

í lögum um mansal sem sérstakt og sjálfstætt brot, er oft aðeins refsað fyrir mansal í 

kynferðislegum tilgangi og annarri hagnýtingu sleppt. Það eru þ.a.m. tilvik þar sem einstaklingi 

er haldið í nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu. Með þessu móti vernda lögin ekki þolendur 

                                                 
1 Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and 

combating trafficking in human beings and protecting its victims 2011. 
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vinnumansals eins og þá sem stunda vinnu á heimilum eða í verksmiðjum og ekki heldur þá 

sem stunda kynlífsþjónustu aðra en vændi, s.s. við framleiðslu kláms, nektardans eða nudd. Í 

þessum tilvikum verða manseljendur ekki sóttir til saka og þeim þar af leiðandi ekki refsað. 

 

2. MANSAL OG NAUÐUNGAVINNA 
 

2.1. Saga hugtaksins mansals 

 

 

„Mansal er mannréttindabrot og gengur í berhögg við mannlega reisn 

og friðhelgi einstaklingsins.“2 

 

 

Hugtakið „e.trafficking“ er ekki nýtt af nálinni heldur má rekja uppruna þess til 16. aldar. Þá 

var notað samheiti yfir ólögleg viðskipti, sölu eða brask.3 Á þeim tíma hafði hugtakið, enga 

neikvæða merkingu. Á 17. öld fór hugtakið að tengjast ólöglegri og/eða ósanngjarnri sölu á 

vörum. Þó að í upphafi hafi hugtakið náð yfir viðskipti með fíkniefni og vopn, þróaðist það 

með tímanum og á 19. öld fór það einnig að ná til viðskipta með einstaklinga sem voru þá 

meðhöndlaðir sem varningur og seldir í þrældóm.4 

Í byrjun 20. aldar náði hugtakið mansal vanalega til hvítra þrælamarkaða (e. white slave 

trade) sem birtist fyrst í baráttunni gegn vændi. Þá náði það til sölu kvenna og barna yfir 

landamæri í þeim tilgangi að stunda vændi. Hugtakið birtist fyrst í herferð femínista á Bretlandi 

árin 1964-1969 sem miðaði að því að afnema lög um smitsjúkdóma. Franski femínistinn og 

aðgerðarsinninn Josephine Butler stýrði herferðinni sem snéri að mótmælum gegn gildandi 

reglugerð um vændishús. Hún stóð fyrir því að útrýma ætti vændi og að lögin ættu að refsa 

þeim sem græddu á því, s.s. kaupendum, en ekki vændiskonunni sjálfri.5 

Fyrsti milliríkjasamningurinn um mansal, International agreement for the suppression 

of the white slave traffic, var einn af mörgum sem settir voru til að sporna gegn vinnumansali 

og þrælkun. Árið 1904 var hann samþykktur af 13 ríkjum. Með þessu kom fyrsta evrópska 

skilgreiningin á mansali. Þar kom fram að mansal varði alla kynþætti sem og börn, bæði stúlkur 

og drengi. Áður fyrr fylgdi hugtakinu hvítur þræll gjarnan ímyndin um saklausar hvítar konur 

                                                 
2 Dómsmálaráðuneytið, „Áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annars konar hagnýtingu“ 

<https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2019/03/29/Aherslur-stjornvalda-i-adgerdum-gegn-

mansali-og-annars-konar-hagnytingu/> skoðað 4. mars 2021. 
3 Flosi H. Sigurðsson, „Hlutlæg og huglæg skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. um mansal“ (2011) 64 

Úlfljótur 558. 
4 Paola Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation (Zed Books 2005) 12. 
5 Kathleen Barry, The Prostitution of Sexuality (New York University Press 1996) 91–121. 
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í höndum dökkra karlmanna. Aðstæðum kvenna af öðrum hörundslit var þannig ekki gefinn 

gaumur.6 

Það var ekki fyrr en á 10. áratug síðustu aldar sem mansal fór loks að tengjast vændi og 

kynferðislegri misnotkun kvenna og barna. Með samþykkt bókunarinnar um varnir gegn 

mansali til viðbótar samningi Sameinuðu þjóðanna gegn alþjóðlegri skipulagðri 

glæpastarfsemi frá 15. nóvember 20007, sem Ísland undirritaði þann 13. desember 2000, voru 

tvær nýjungar kynntar á sviði mansals. Í fyrsta lagi var í fyrsta sinn tekin upp samræmd 

alþjóðleg skilgreining mansals.8 Í öðru lagi, og það sem meira er, skilgreiningin er víðtæk og 

setur nauðungarvinnu inn sem einn af tilgangi brotsins, auk kynferðislegrar nýtingar. Þó 

bókunin geri skýran greinarmun á mansali til kynferðislegrar misnotkunar og mansali til 

nýtingar vinnuafls verður að hafa í huga að kynferðisleg misnotkun er ekki það sama og 

nauðungarvinna. Nú nær hugtakið til ólöglegra fólksflutninga yfir landamæri eða innan 

yfirráðasvæðis sama ríkis, fyrirbæri sem meðhöndlað er sem atvinnustarfsemi sem leiðir til 

hagnýtingu vinnuafls eða kynferðislegrar misnotkunar. 

Í dag er lagt blátt bann við þrælahaldi í öllum helstu mannréttindasamningum og 

alþjóðalegum rétti og verður fjallað ítarlegra um það í næstu köflum. 

 

2.2. Afmörkun á skilgreiningu hugtakanna mansals og smygls  

 

 

Mansali er oft ruglað saman við smygl á fólki. Til að öðlast betri skilning er nauðsynlegt að 

gera skýran greinarmun á þessum hugtökum. Samkvæmt alþjóðalegri skilgreiningu á mansali 

tekur það til þriggja megin þátta. Það eru verknaðurinn, aðferðir sem eru nýttar og tilgangur 

mansalsins. Samkvæmt a-lið 3. gr. Palermó bókunarinnar er mansal skilgreint á eftirfarandi 

hátt: 

 

„...the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of 

persons, by means of the threat or use of force or other forms of 

coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or 

of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments 

or benefits to achieve the consent of a person having control over 

another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall 

include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or 

                                                 
6 Sheila Jeffreys, The idea of prostitution (North Melbourne : Spinifex, 1997) 14–15. 
7 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto 2000 92. 
8 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915-526. mál. 
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other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery 

or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.“ 9 

 

 

Skilgreiningin er ítarleg. Það sem verður að teljast mikilvægt er að kveðið er á um að 

allir þolendur mansals eigi rétt á aðstoð en ekki bara þeir sem beittir hafa verið ofbeldi og 

nauðung. Í b-lið sömu greinar má finna mikilvægt ákvæði sem kveður á um að samþykki 

einstaklings, þ.e. brotaþola, skipti engu máli ef aðferðum skv. a-lið er beitt. Þetta á við í 

tilvikum sem snúa að vinnumansali.10 Sem dæmi má nefna að ef brotamaður nýtir sér bágar 

aðstæður einstaklings, s.s. skort hans á fjármagni fyrir fjölskyldu sína, þá er einstaklingurinn 

þolandi vinnumansals í skilningi laganna. Þessi ákvæði stuðla að því að brotaþoli þarf ekki 

bera sönnunarbyrðina, heldur þarf einungis skoða aðrar aðstæður í tengslum við brotið, þ.e. 

hvað hefur gerst, hvort viðkomandi hafi verið fluttur til svæðisins, hvort hann var hagnýttur og 

síðan hvaða aðferð var beitt. 

Í 227. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/194011 er kveðið á um mansal. Telja má að 

ákvæðinu sé ábótavant, en það fylgir ekki alþjóðalegri skilgreiningu hugtaksins að því leyti til 

að það er ekki nægilega ítarlegt. Í 227. gr. a. segir:  

 

„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.  

Einnig ef aðili tekur við greiðslu eða öðrum ávinningi. Ef aðili fremur 

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.“ 

 

 

Ákvæðinu hefur verið breytt tvisvar með breytingarlögum nr. 149/2009 og nr. 72/2011. Með 

seinni breytingunni var hugtakið skýrt frekar. Í febrúar 2021 var lagt fram frumvarp til 

                                                 
9 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 
10 Sama heimild 3. gr. b lið 
11 Hér eftir „hgl.“ 
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breytingalaga þar sem lagðar eru til breytingar til samræmis við alþjóðalega skilgreiningu.12 Í 

greinargerð með frumvarpinu sem nú er í 1. umræðu á Alþingi eru nefnd nokkur dæmi, s.s. að 

hagnýtingin þurfi ekki að vera í fjárhaglegum tilgangi heldur getur verið um að ræða 

annarskonar hagnýtingu. Einnig er þar að finna ítarlegri umfjöllun og skilgreiningu mansals. 

Sem dæmi má nefna að bætt er inn nauðungarþjónustu (e. servitude). Þó er nauðsynlegt að 

greina frá að hvergi í greinargerð er fjallað um samþykki brotaþola og áhrif þess, eða skort þar 

á, í tilvikum mansals. Það hefði betur mátt tilgreina að slíkt samþykki telst ekki gilt. 

Skilgreining á smygli á fólki er að finna í 3. gr. bókunar gegn ólöglegum innflutningi fólks 

land-, sjó- og loftleiðis sem er viðbót við samning Sameinuðu Þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, 

skipulagðri glæpastarfsemi sem Ísland undirritaði þann 13. desember 2020. Bókunin hefur enn 

ekki verið fullgilt.  Sú skilgreining er svohljóðandi í þýðingu innanríkisráðuneytisins:  

 

„Smygl á fólki er skipulagður innflutningur á ólöglegum útlendingum 

inn í landið eða með viðkomu í landinu á leið til annarra landa með 

því að sniðganga lög landsins, þar með talið lög um útlendinga. Snýr 

einkum að aðstoð við fólkið til betra lífs og er með þeirra vitund og 

samþykki.“13 

 

 

Þrátt fyrir að mansal og smygl á fólki eigi sér svipaðar orsakir, einkenni og mynstur eru brotin  

aðgreind með nákvæmum lögfræðilegum hætti. Smygl á fólki er afbrot sem framið er í þeim 

eina tilgangi að flytja einstakling eða hóp fólks ólöglega yfir landamæri. Það er brot sem brýtur 

í bága við bæði innlend og alþjóðleg lög um landamæri. Aftur á móti er mansal framið í þeim 

tilgangi að nýta sér viðkomandi einstakling eða hóp í hagnaðarskyni með einum eða öðrum 

hætti og er brot gegn grundvallarmannréttindum viðkomandi.  

Bæði brotin fela í sér ólöglega fólksflutninga en smygl á fólki getur hæglega þróast í 

mansal. Margir einstaklingar hefja för sína af fúsum og frjálsum vilja til annarra landa og greiða 

háar upphæðir til þessa en eru síðar blekktir eða þvingaðir til misnotkunar. Fyrir vikið verður 

einstaklingurinn að þolanda mansals. Til dæmis má nefna þegar skuld telst aldrei hafa verið 

greidd að mati smyglarans og er hinn smyglaði þá kúgaður um fé og neyddur til vinnu. 

Einstaklingar sem er smyglað og þolendur mansals geta lent í svipuðum hættuaðstæðum. 

Reyndin er sú að oft getur reynst erfitt fyrir lögregluyfirvöld að skera úr um hvort tiltekið mál 

teljist smygl eða mansal. Munurinn er sá að á meðan um smygl er að ræða er einstaklingnum 

                                                 
12 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917. 550. mál. 
13 Innanríkisráðuneytið, „Samanburður á mansali og smygli á fólki.“ 

<https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/Mansal_fyrirlestrar/Mansal-

skilgreiningar---LS.pdf>. 



 7 

frjálst að fara sína eigin leið eftir að á áfangastað er komið en þegar um mansal er að ræða er 

þolandi vanalega ekki frjáls ferða sinna og er hann svo hagnýttur.  

Þegar um mansal er að ræða eru helstu tekjulindir geranda tekjur vegna hagnýtingar 

brotaþola. Þegar um smygl er að ræða þá er þóknunin sem einstaklingurinn greiðir aðal 

tekjulindin og venjulega er ekki stöðugt samband milli smyglara og farandfólks þegar það er 

komið á leiðarenda.14 Annar meginmunur er að smygl er alltaf alþjóðlegt í eðli sínu en það 

felur í sér ólöglegan flutning manna yfir landamæra. Mansal getur verið innan landamæra. Í 

þeim tilvikum þar sem flutningur fólks fer fram innan landamæra tiltekins ríkis eða þegar 

flutningur yfir landamæri er löglegur er ekki um smygl að ræða.15 

Afleiðingar þess að þolendur mansals eru ekki skilgreindir formlega eða þegar þeir eru 

skilgreindir sem afbrotamenn, eða útlendingar sem dvelja í landinu án tilskilins leyfis, geta 

verið mjög alvarlegar. Vernd og önnur þjónusta stendur þolendum mansals til boða en slíkt á 

ekki við um farandfólk sem hefur verið smyglað ólöglega inn í landi. 

 

2.3. Mansalsbrotið 

 

Líta þarf til þriggja þátta þegar rannsökuð eru brot sem varða mansalsákvæði 227. gr. a. hgl., 

það er verknaður, verknaðaraðferð og tilgangur. 

   

2.3.1. Verknaður 

 

Fyrsti þáttur verknaðarins skv. 227. gr. a hgl. er bein þýðing úr 3. gr. bókunar við Palermó-

samninginn.16 Í honum felst að útvega, flytja, afhenda, hýsa og taka við einstaklingi. Útvegun 

í skilningi ákvæðisins samræmist enska hugtakinu „recruitment“ og lýsir mansalsferlinu allt 

frá útvegun þolenda til hagnýtingar hans. Með því er hægt að refsa öllum sem koma að 

mansalsverknaði.17 

Þessi mismunandi þættir mansalsverknaðarins verða nú útskýrðir nánar eftir því sem 

tilefni er til. 

 

2.3.1.1. Útvegun 

 

                                                 
14 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „2020 A year in Review Human Trafficking and 

Migrant Smuggling Section“ (2020) <https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/HTMSS_Annual_Report_2020.pdf> skoðað 2. febrúar 2021. 
15 Ríkislögreglustjórinn „Mansal-verklag-lögreglu.pdf“ <https://www.logreglan.is/wp-

content/uploads/2015/03/Mansal-verklag-l%C3%B6greglu.pdf> skoðað 7. mars 2021. 
16 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 
17 Flosi H. Sigurðsson (n. 3). 
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Útvegun er fyrsta stig mansals og einnig það mikilvægasta enda verður manseljandinn að öðlast 

traust brotaþola. Manseljendur nálgast fórnalömb sín vanalega beint. Almennt notast þeir ekki 

við árásargjarnar eða ofbeldisfullar aðferðir á þessu stigi. Þeir kjósa frekar að nálgast 

einstaklinginn með loforðum eða blekkingum, s.s. loforði um betra líf að loknu ferðalagi eða 

með getgátum um varnarleysi þeirra. Þó þekkist það að einstaklingum er rænt. Þeir sem ná til 

einstaklinga með loforðum um starf setja oft hugsanleg fórnarlömb í streituvaldandi aðstæður 

þar sem þau þurfa að taka skyndiákvörðun. 

Manseljendur koma oft úr sama samfélagi og þolendur eða hafa sama 

þjóðernisuppruna. Þessi staðreynd hjálpar þeim oftar en ekki til að öðlast traust. Einnig getur 

það aukið traust þegar um sama kyn er að ræða. Skýrslur og önnur gögn benda til þess að konur 

taki reglulega þátt í mansali og þá sérstaklega á konum og stúlkum en karlmenn í þeim tilvikum 

þar sem um vinnumansal sé að ræða. Einnig nýta manseljendur sér fjölskyldutengsl sín til 

útvegunar. Það á t.d. við þegar einhver, sem treyst er fyrir umönnun fjölskyldumeðlims, brýtur 

loforð sitt og nýtur góðs af hagnýtingu hans. Það getur jafnvel verið með vitund og vilja 

fjölskyldunnar. Sú var staðan í Rúmeníu þegar tveir þolendur voru útvegaðir, sem báðir voru 

fatlaðir, til nauðungarvinnu með aðstoð fjölskyldu þeirra. Faðir annars hafði samið um sölu 

barns síns og fékk fyrir það 300 RON18
  og 5 kg af osti.19 Dómurinn er reifaður í kafla 4.6 um 

nauðungarvinnu í landbúnaði. 

Útvegun getur farið fram fyrir tilstilli þriðja aðila. Það eru milliliðir sem vinna sjálfstætt 

eða eru partur af brotasamtökum en sigla undir fölsku flaggi, s.s. sem vinur einstaklingsins, 

fjölskyldumeðlimur eða maki. Þessi þriðji aðili sér þannig einungis um útvegun en kemur að 

öðru leyti ekki nálægt verknaðinum. Sem dæmi um slíkt má nefna slóvenskt héraðsdómsmál 

þar sem manseljandi setti sig sjálfur í samband við tvo einstaklinga í Slóvakíu og keyrði þá 

síðar til Slóveníu. Hann heimsótti brotaþolana sjálfur, vingaðist við þá, og sannfærði þá um að 

koma með sér til að afla tekna. Hann gaf öðrum þeirra um 100 evrur til að vinna sér inn traust. 

Þegar á áfangastað var komið var raunveruleikinn annar en lofað var.20  

Útvegun getur líka farið fram í gegnum ráðningarstofur eða vinnumiðlara sem eru oft í 

beinu sambandi við manseljendur eða brotasamtök. Sérstaklega er notast við 

ráðningarskrifstofur í greinum þar sem árstíðabundin eða tímabundin eftirspurn er eftir 

starfsmönnum, í aðstæðum þar sem starfsmenn og atvinnurekendur tala ekki sameiginlegt 

                                                 
18 Um 10.000 ISK. 
19 Penal Decision No 1814/28 (RO-24-01) (High Court of Cassation and Justice).;Indictment No 27D/P/2012 of 

the Penal Decision No 16/07 (Calarasi Tribunal). 
20Case nr. II K 40060/2012 (District Court of Maribor Slóvakía). 
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tungumál eða þar sem starfsmenn þurfa að ferðast langar vegalengdir, þ.m.t. yfir landamæri. 

Þessir aðilar geta þannig aðstoðað við ráðningu og ráðningarferli, geta tekið ábyrgð á 

læknisskoðun og heilsutryggingu, ferðatilhögun, leiðbeiningum og þjálfun fyrir brottför og 

jafnvel samningaviðræðum. Fyrirtæki leita til ráðningastofa og vinnumiðlara til að fá þá til að 

aðstoða sig og atvinnuleitendur leita til þeirra til að fá aðstoð við að finna starf. 

Í ítölsku máli birtu gerendur, sem voru hluti af glæpasamtökum, villandi 

atvinnuauglýsingar í Póllandi og öðrum Austur-Evrópulöndum þar sem lofað var vel launaðri 

vinnu í landbúnaði og gistingu á Ítalíu. Fólkið sem svaraði auglýsingunum var flutt á 

einangraðan stað á Suður-Ítalíu þar sem það var í nauðungarvinnu við landbúnað.21 Útvegun á 

sér oft stað með þessu móti, þ.e. með auglýsingum í dagblöðum. Þeir sem svara og biðja um 

frekari upplýsingar eru beðnir um að hittast nálægt almenningssamgöngufyrirtækjum eða 

ferðaskrifstofum enda er reynt að sannfæra þau um að kaupa miða hratt til að missa ekki af 

þessu einstaka tækifæri. 

Einnig eru tilfelli þar sem gerandi vingast við einstaklinginn í gegnum samfélagmiðla, 

s.s. Facebook, blekkja viðkomandi, með svokallaðri loverboy aðferð, og fá viðkomandi til að 

hitta sig eða jafnvel til að ferðast til annars lands með sér þar sem brotaþola er lofað betra lífi. 

Það eru mörg dæmi um þetta, jafnvel hér á landi, en um þetta verður fjallað í kafla 6.2.. 

 

2.3.1.2. Flutningur 

 

Þegar um er að ræða flutning (e. transportantion or transfer) á það ekki einungis við um þann 

sem ekur bílnum eða stýrir bátnum heldur vísar það einnig til þeirra sem fylgja brotaþola milli 

staða, þeirra sem greiða fargjöldin og þeirra sem standa að skipulagningu, sem og þeirra sem 

eiga aðild að því að koma slíkum flutningi í kring.22 

Flutningur er valinn út frá leiðum manseljanda, áfangastað og vegalengdinni sem þarf 

að fara. Ráðningarstofur taka oft þátt í að skipuleggja hann. Brotaþoli getur hvort sem er ferðast 

einn til ákvörðunarstaðar eða verið í fylgd með manseljanda eða öðrum á hans vegum. Ef um 

er að ræða flutning yfir landamæri verða rútur oft fyrir valinu en einnig eru notaðir einkabílar. 

Flutningsferlið er breytilegt eftir hverri ferð og hverjum brotaþola. Sumir þeirra eru ekki 

meðvitaðir um hvað bíður þeirra á leiðarenda.23 

                                                 
21 Judgment of the Court of Cassation 40045/10 (IT-001) (Court of Cassation Ítalía). 
22 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and Its Explanatory Report 

2005 38. 
23 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and Its Explanatory Report. 
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Flutningur getur verið innan landamæra en einnig yfir þau. Flutningur yfir landamæri 

getur verið löglegur en oft felst í honum smygl. Yfirleitt er talað um ólöglega för yfir landamæri 

þegar ferðaskilríki eru ekki til staðar eða þau fölsuð eða þegar manseljendur eru eftirlýstir og 

reyna að finna sér leið yfir þau með ýmsum hætti. Stundum eru valdar leiðir þar sem vitað er 

að spilltir landamæraverðir eru á vakt sem vinna í mörgum tilvikum með manseljendum eða 

þá valdar leiðir innan Schengen þar sem landamæraeftirlit er ekki til staðar. 

Oft er ferð ekki bein. Manseljendur forðast leiðir í gegnum svæði þar sem lögregla og 

landamærayfirvöld eru skilvirk og óspillt. Í flestum tilvikum er ákvörðunarlandið þar sem 

brotasamtökin eða samstarfsaðilinn sem tekur við brotaþolanum eru. 

Undir hugtakið fellur einnig afhending (e. transfer) sem felur í sér bæði flutning og 

yfirfærslu á yfirráðum yfir brotaþola, þ.e. þegar stjórn yfir honum færist frá einum til annars, 

s.s. við afhendingu. Einnig helst orðasambandið að taka við einstaklingi (e. receipt of persons) 

í hendur við afhendingu þar sem slíkt á við þegar brotaþoli er afhentur öðrum einstaklingi.24 

 

2.3.1.3. Hagnýting  

 

Hagnýting (e. exploitation or benefit) verður að teljast mikilvægasti þáttur mansals. Þegar 

manseljendur eru komnir á áfangastað eru brotaþolar vanalega hýstir á vegum manseljandanna 

sjálfra eða tengiliða þeirra. Sumir manseljendur sjá um að afhenda einstaklinginn áfram til 

skipulagðra brotahópa á áfangastað. Á þessu stigi gerir brotaþoli sér vanalega grein fyrir 

aðstæðunum sem hann er eða verður í og hver raunverulegur tilgangur þeirra er, þ.e. hvers 

konar vinnu er ætlast til af honum. Hagnýtingin felur í sér mestu þvingunina og ofbeldið af 

öllum stigunum. Á þessu stigi er hagnaður aðal tilgangurinn. Í tilraun til að ná markmiðum 

sínum beita gerendum öllum ráðum sem þeir telja nauðsynleg til að ná sem mestum hagnaði. 

Þeim er ætlað að tryggja að brotaþola sé haldið undir valdstjórn og að hann yfirgefi ekki 

hagnýtingaraðstæðurnar, og að hann muni ekki leita sér hjálpar og tilkynna um brotið. 

Í nærri öllum þeim tilvikum sem höfundur skoðaði við vinnslu verkefnisins var 

þolendum lofað vinnuaðbúnaði sem var svo frábrugðinn veruleikanum. Þeir vinna og búa oft 

                                                 
24 G R E T A, Group of Experts on Action, og against Trafficking in Human Beings, „Report Concerning the 

Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by 

Iceland- First Evaluation Round“ (23. september 2014) 17. Í skýrsluni segir um þetta atriði: „The Icelandic 

authorities have stated that all actions in the Convention’s definition of THB are covered by the concepts in 

Article 227.a of the Penal Code, the Icelandic word “útvega” meaning “to provide” and also “recruit”, and the 

word “flytja” meaning both to transport and to transfer“ 
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við skelfilegar aðstæður, skilríkjum þeirra er haldið eftir og þeir fá umtalsvert lægri laun en 

lágmarkslaun ef þeir fá þá nokkuð endurgjald fyrir vinnuna. 

 

 

2.3.2. Verknaðaraðferð 

 

Notast er við mismunandi aðferðir til að stjórna þolanda. Manseljendur ná aðeins árangri þegar 

þeir hafa stjórn yfir fórnarlömbum sínum. Ótti er öflugasta vopnið sem gerendur hafa í 

vopnabúrum sínum. Það er mikilvægt að muna að þrátt fyrir að þolandi hafi ekki orðið fyrir 

líkamlegu ofbeldi þýðir það ekki að hann sé ekki undir stjórn gerandans. Sumar lúmskari 

stjórnunaraðferðir eru jafn áhrifaríkar og beiting ofbeldis líkt og þegar manseljandi lofar 

einstaklingi starfi og launum þegar raunin er önnur. Í sumum tilvikum virðast brotaþolar vera 

samþykkir aðstæðum sínum en við nánari rannsókn kemur í ljós að samþykki fæst einungis 

með þvingunum, svikum, blekkingum eða öðrum óviðeigandi og ólögmætum hætti. 

Meginþáttur mansals er nauðung og blekking. Brotaþolar verða sjaldan við óskum 

manseljanda og oftast reyna þeir að flýja aðstæðurnar. Tilraunum til þess er refsað grimmilega 

enda telja gerendur að með því móti sé sett fordæmi fyrir aðra. Hér má sem dæmi nefna 

rúmenskt mál um kynferðislega misnotkun frá árinu 2006 í rúmensku hæstaréttardómsmáli nr. 

114/1372/2006. Í málinu voru brotaþolar neyddir til að stunda vændi og reglulega beittir 

líkamlegu ofbeldi. Þegar sakborningarnir gripu einn brotaþolann, sem var kona, við að reyna 

að flýja beittu þeir hana ofbeldi fyrir framan hina svo þeir sæju hvað biði þeirra ef þeir hlýddu 

ekki. Allir sakborningarnir voru dæmdir fyrir mansal, m.a. á grundvelli þessa.25  

Það er þekkt að á ákveðnum tímapunkti mansals virki sumar stjórnunaraðgerðir 

manseljandans ekki lengur. Þá neyðist hann til að breyta nálgun sinni. Það getur t.a.m. verið að 

þegar hann kemur á áfangastað sé ekki lengur unnt að blekkja brotaþola um aðstæður. Verður 

hann þá að grípa til ofbeldis eða annars konar þvingunar til að halda stjórninni. Manseljandi 

getur einnig gripið til ívilnandi ráðstafana til að viðhalda stjórn eða til að draga úr líkum á því 

að brotaþolar reyni að flýja. Sem dæmi má nefna örlítið frelsi, heimild til að halda eftir 

peningum eða önnur forréttindi, eins og að fá að hringja í fjölskylduna. Þar sem slíkar ívilnanir 

eru gefnar er oft einhvers konar öflug ógn, óbein eða bein, í bakgrunni.26 Stjórninni er þó haldið 

                                                 
25 Supreme Court of Justice, Romania Case nr. 114/1372/2006 Mál aðgengilegt á UNODC Human Trafficking 

Case Law Database (UNODC Case No. ROU011). 
26 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „Anti-human trafficking manual for criminal justice 

practitioners Module 4“ (2009) <https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/TIP_module4_Ebook.pdf> skoðað 27. mars 2021. 
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á ýmsa vegu. Í framhaldinu verður nokkrum algengum stjórnunaraðferðum lýst og hvernig 

manseljendur nota þær.  

 

 

2.3.2.1. Ólögmæt nauðung 

 

Ofbeldi eða hótun um ofbeldi og annars konar nauðung (e. the threat of use of force or other 

forms of coercion) er hægt að beita á öllum stigum mansalsferlisins í þeim tilgangi að halda 

stjórn. Brotaþolinn sjálfur, vinir hans eða ættingjar geta verið skotmark ógnananna og 

ofbeldisins. Algengara er að gerendur beiti nauðung eða ofbeldi á seinni stigum ferlisins þegar 

þolandi lætur ekki undir vilja geranda eða reynir að flýja.27 Þetta er þó misjafnt eftir aðstæðum.  

Ólögmæt nauðung í tengslum við mansal getur átt við um beitingu ofbeldis gegn 

þolandanum sjálfum eða öðrum aðila, en einnig nær það til fjárkúgunar. Gerandi vekur ótta hjá 

þolanda og nýtir sér síðan þann ótta.28 Á þessu stigi er staða þolanda orðin viðkvæm enda er 

hann að öllum líkindum kominn á áfangastað ásamt því að vegabréf eða önnur skilríki og 

persónulegir munir hafa verið gerð upptæk. Þolandi er orðinn háður manseljandanum og á 

engan annan kost en að láta undir vilja hans. 

Í máli alríkisdómstóls Bandaríkjanna v. Akouavi Kpade Afolabi, hafði gerandi flutt yfir 

20 ungar stúlkur frá Vestur-Afríku til Bandaríkjanna til að vinna á snyrtistofu sinni. Hann beitti 

þær andlegu og líkamlegu ofbeldi í þeim tilgangi að neyða þær til að vinna langan vinnudag. 

Þá veitti hann mönnum aðgang að líkama nokkurra þeirra þar sem þær voru beittar 

kynferðislegu ofbeldi. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sakborningur hafi þvingað 

stúlkurnar með því að beita þær allar einhvers lags ofbeldi til að vekja hjá þeim ótta. Sakfellt 

var meðal annars fyrir vinnumansal, samsæri um að hýsa ólöglega útlendinga, samsæri um að 

falsa vegabréfsáritun og að smygla fólki inn í landið í þeim tilgangi að hagnýta sér það í 

nauðungarvinnu.29  

 

2.3.2.2. Ólögmætar blekkingar  

 

 

Í mörgum tilvikum hefst mansalsferlið á því að einstaklingur er beittur blekkingum (e. fraud 

or deception). Þetta getur verið „algjör blekking“, s.s. þegar einstaklingi er lofað vinnu á bar 

                                                 
27 sama heimild. 
28 Flosi H. Sigurðsson (n. 3) 573,574. 
29 U.S. v. Akouavi Kpade Afolabi, 508 Fed. Appx. 111 (3rd Cir.) (Federal court of United States of America) 

Málið er aðgengilegt á UNODC Human Trafficking Case Law Database (UNODC Case No. USA011). 
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en síðan neyddur til vændis. Blekking getur einnig verið „að hluta“, s.s. þegar einstaklingi er 

lofað starfi sem au-pair við sanngjarnar aðstæður og gegn sanngjörnu endurgjaldi en í raun er 

um að ræða þrældóm. Má hér vísa til alríkisdómsmáls Bandaríkjanna gegn Udeozor. Í því máli 

hafði ákærði ferðast sérstaklega til Nígeríu þar sem hann nálgaðist 14 ára stúlku og fjölskyldu 

hennar og lofaði þeim að stúlkan yrði ættleidd og fengi betri menntun í Bandaríkjunum. Þegar 

hún kom til Bandaríkjanna var henni gert að sjá um börn ákærða og heimili en fékk engin laun 

fyrir það. Hún mátti heldur ekki mæta til skóla. Sakborningarnir nýttu nígerísku stúlkuna sem 

þræl sinn. Hún var beitt líkamlegu ofbeldi og fékk aldrei viðeigandi læknisaðstoð eftir 

barsmíðarnar. Sakfellt var fyrir mansal og samsæri um að halda öðrum í þrældómi og fyrir að 

nýta útlendinga til nauðungarvinnu til eigin ávinnings.30 

Blekking á sér vanalega stað á fyrstu stigum mansalsferlisins eða við útvegun þolenda. 

Þessi aðferð er sérstaklega algeng í vinnumansalsmálum, en þá eru einstaklingar fengnir til 

landsins með blekkingum. Loforð eru brotin og samningar sviknir þegar á lokastað er komið. 

Þetta fólk fær iðulega litlar eða engar upplýsingar um rétt sinn og sætir einangrun að fullu eða 

hluta til. Á einhverjum tímapunkti verður brotaþola þó ljóst að hann hafi verið beittur 

blekkingum, hvort sem honum er tilkynnt um það eða hann átti sig á því sjálfur. Þegar svo er í 

pottinn búið gæti manseljandi þurft að grípa til annarra stjórnunaraðferða, svo sem ofbeldis eða 

einangrunar.31 

Væntingar á upprunastað geta gert það að verkum að manseljendum sé auðveldara að 

beita blekkingum. Einstaklingar, sem koma frá svæðum þar sem er mikil fátækt og 

atvinnuleysi, hafa oft óraunhæfar væntingar um lífið á öðrum, vanalega þróaðri, svæðum. Þeir 

eru því auðveldlega sannfærðir um að grasið sé grænna hinu megin við lækinn.32 

Gerendur segja brotaþolum sögur þess efnis að yfirvöld, og þá sérstaklega lögregla, sé 

spillt og ekki treystandi. Þolendum er sagt að þeir verði handteknir og annað hvort sendir aftur 

til heimalands síns eða sóttir til saka vegna brota þeirra í kjölfar mansalsins. Oft er þetta bein 

blekking. Raunin er þó sú að spilling innan lögreglu er ekki óþekkt. Brotaþolar hafa hugsanlega 

séð spillingu yfirvalda með sínum eigin augum eða vita af öðrum fórnarlömbum sem hafa verið 

sótt til saka fyrir ólöglega komu til landsins, ólöglega atvinnu eða fyrir brot sem þau hafa verið 

neydd til að fremja. Hér má nefna sem dæmi að oftar en ekki þarfnast innflytjandi atvinnu- og 

dvalarleyfis til þess að stunda löglega atvinnu. Má ætla að í nærri öllum mansalsmálum sé ekki 

                                                 
30 U.S. v. Udeozor, 515 F.3d 260 (4th Cir. 2008) (Federal court of United States of America) Mál aðgengilegt á 

UNODC Human Trafficking Case Law Database (UNODC Case No. USA039). 
31 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „Anti-human trafficking manual for criminal justice 

practitioners Module 4“ (n. 26). 
32 sama heimild. 
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falast eftir slíkum leyfum. Þetta á sérstaklega við þegar þolandi er flóttamaður. Þeir vinna oft 

ólöglega eða eru blekkt þannig að þeir halda að þeir geti unnið löglega samkvæmt samningum 

sem þeir eru að skrifa undir en átta sig síðar á því að þeir voru blekktir og eru hræddir við að 

tilkynna það til yfirvalda. 

 

2.3.2.3. Skuldaánauð 

 

Gerendur í mansalsmálum nota oft þá aðferð að innheimta ýmis gjöld frá brotaþolum (e. debt 

bondage), s.s. vegna flutnings, gistingar, matar og fjölda annarra útgjalda sem eiga að hafa 

komið til vegna flutnings (e. debt bondage). Frá því augnabliki sem manseljandinn tilkynnir 

um þessar skuldir og greiðsluskyldu þolanda er hann kominn í skuldavítahring sem erfitt er eða 

jafnvel ómögulegt er að komast undan.33  

Oft gera brotaþolar sér ekki grein fyrir því að um sé að ræða ólöglega og ofbeldisfulla 

stjórnunaraðferð enda telja þeir að umrædd skuld sé afleiðing tvíhliða samkomulags sem þeir 

þurfa að virða. Þessi útgjöld eru oftar en ekki upplogin eða verulega ýkt. Gífurlega háir vextir 

og önnur gjöld bætast oft við upphaflegu skuldina. Þá beita gerendur gjarnan sektum ef 

brotaþolar sýna af sér óviðeigandi eða ólíðandi hegðun að mati þeirra. Þessi gjöld leggjast þá 

á upprunalegu sektina. Sektin fer því stöðugt hækkandi. Þá getur það jafnvel verið svo að þegar 

skuldin hefur verið greidd að fullu sé þolandanum ekki frjálst að fara. Sumir eru áfram nýttir 

fjárhagslega með því að vera látnir greiða fyrir mat, leigu og aðra þjónustu, oft á uppsprengdu 

verði. Í sumum tilvikum getur brotaþoli lagt út fyrir kostnað á flutningi en á leiðinni er hann 

krafinn um hærri upphæðir en upphaflega var samið. Með þessu er manseljandanum kleift að 

stjórna og nýta sér brotaþolann.34 

 

2.3.2.4. Einangrun eða frelsissvipting 

 

Ein leið til stjórnunar er einangrun. Þessi aðferð er breytileg eftir tegund mansals, staðsetningu 

og stigi mansalsferlisins. Manseljandi reynir oft að einangra brotaþola til að hafa stjórn á 

honum sem og að koma í veg fyrir að aðrir hvetji hann til að flýja. Einangrunin getur t.a.m. 

falist í að banna símanotkun, ásamt takmörkunum á notkun tölvupósts eða öðrum 

samskiptaleiðum. Þannig er aðgangur þolanda að vinum sínum og vandamönnum hindraður.35 

                                                 
33 sama heimild. 
34 sama heimild. 
35 United Nations Office on Drugs and Crime, „Evidential Issues in Trafficking in Persons Case“ (UNODC 

Vienna 2017) 87. 
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Vændihús þar sem þolendur veita kynlífsþjónustu fyrir luktum dyrum, landbúnaðarstarfsmenn 

sem eru undir stöðugu eftirliti eða heimilishjálp sem má ekki yfirgefa heimilið eru dæmi 

einangrunar. Ef manseljandi heimilar brotaþola tímabundna brottför er hann vanalega undir 

stífu eftirlit, hann keyrður til og frá vinnu o.s.frv.36 

Í sakadómi Ministerio Publico Federal gegn Gilberto Andrade höfðu 19 einstaklingar 

verið hagnýttir á bóndabæ sem staðsettur var um 220 kílómetra frá næstu borg. Dómstóllinn 

benti á að þessi vegalengd hafi komið í veg fyrir tilraunir brotaþola til að flýja og að hún hefði 

ýtt undir einangrun þeirra. Höfðu þeir þar af leiðandi verið alfarið undir vilja og stjórn 

sakborningsins. Var hann meðal annars sakfelldur fyrir vinnumansal.37 

Í frelsissviptingu felst að hindra annan mann að ákveða dvalarstað sinn á hverjum tíma, 

þegar hann hefur ekki möguleika á að yfirgefa tiltekinn stað eða er haldið í einangrun á 

afmörkuðu svæði. Dæmi um það er í taílensku sakadómsmáli þar sem 167 starfsmenn frá 

Mjanmar, þar á meðal börn, voru hagnýttir í sjávarútvegi með því að svipta þá frelsi. Þolendur 

sögðu að þegar þeir neituðu að vinna voru þeir barnir eða hótað lífláti. Við björgunaraðgerðir 

lagði lögreglan hald á raflostsbúnað sem sagður var hafa verið notaður til að skaða 

fórnarlömbin. Með hliðsjón af þessum sönnunargögnum sem og vitnisburðum sakfelldi 

dómstóllinn ákærða fyrir frelsissviptingu, vinnumansal og önnur brot.38 

 

2.3.2.5. Hótun 

 

Samkvæmt skilgreiningu Jónatans Þórmundssonar er hótun tjáning hugsunar eða yfirlýsing 

sem beint er til annars manns og er þess efnis að eitthvað illt sé í aðsigi sem beinist að þeim 

manni eða öðrum. Hótun er til þess fallin að vekja upp ótta hjá viðtakanda og er að því leyti 

brot gegn friðhelgi einkalífs.39 Notkun hótunar og beiting ólögmæta nauðungar eða ofbeldis er 

oft nátengd. Í flestum tilfellum þar sem ofbeldi eða ólögmætri nauðung er beitt er einnig notast 

við hótanir. Það er þó munur á hótun og ólögmætri nauðung sem felst í því að til þess að hægt 

sé að fella atvik undir ólögmæta nauðung þurfa að vera til staðar beinar afleiðingar af 

hótuninni.40 

                                                 
36 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „Anti-human trafficking manual for criminal justice 

practitioners Module 4“ (n. 26). 
37 Ministerio Publico Federal v. Gilberto Andrade, No. 2000.37.002913-2 (Penal Court of the State Maranhao, 

Brazil). 
38 Samaesan- Mál aðgengileg á UNODC Human Trafficking Case Law Database (UNODC case No. THA011) 

(Criminal Court of Bangkok). 
39 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð. 1 (Háskólaútgáfan 1999) 65. 
40 Flosi H. Sigurðsson (n. 3) 582. 
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Hótanir geta verið ýmiskonar, s.s. hótun um ofbeldi, um tilkynningu til 

útlendingayfirvalda eða lögreglu og þá sérstaklega í tilvikum þeirra sem dveljast ólöglega í 

landinu, um fjárhagslegan skaða og mannorðsmissi. Með þessu móti hótar manseljandi t.a.m. 

að beita fjölskyldumlimi brotaþola ofbeldi. Í sumum tilfellum er hótað að skemma mannorð 

viðkomandi og reyna þannig að stjórna þolanda. Í tékknesku héraðsdómsmáli frá 2006 höfðu 

sakborningar beitt hótunum í þeim tilgangi að neyða brotaþola til vændis. Sérstaklega notuðu 

þeir hótanir um ofbeldi og líkamsmeiðingar gagnvart brotaþola sjálfum og fjölskyldu hans. 

Sögðu sakborningar m.a. að þeir myndu skvetta sýru á brotaþola og að móðir hans væri einnig 

í áhættu. Sakfellt var fyrir mansal, nauðgun og fjárkúgun.41 Í áströlsku máli voru tælenskir 

einstaklingar seldir í kynlífsþjónustu, vegabréf þeirra og flugmiðar til heimfarar voru gerðir 

upptækir af manseljendunum og höfðu brotaþolar ekki val um húsakynni sín heldur var þeim 

gert að búa í sérstökum íbúðum á vegum sakbornings. Þeim var m.a. hótað því að 

útlendingayfirvöld myndu vísa þeim úr landi ef þeir myndu yfirgefa íbúðina án samþykkis. 

Sakfellt var fyrir þrældóm.42 

Hótun um fjárhagslegan skaða er þegar maður hótar öðrum um að hann fái ekki greidd 

laun þ.a.l. getur hann ekki sent peninga heim til fjölskyldu sinnar svo dæmi sé tekið. Í máli 

alríkisdómstóls Calimlim gegn Bandaríkjunum höfðu sakborningar hagnýtt sér brotaþola sem 

þræl. Dómstóllinn taldi hótunina um stöðvaðar launagreiðslur, sem hefði bein áhrif á líðan 

fjölskyldu brotaþola, vera alvarlegan þátt í nauðungarvinnu. Studdi það við sakfellingu í málinu 

fyrir mansal.43 Annað form hótunar er hótun um skömm. Í sumum tilvikum hótar manseljandi 

því að birta skammarlegar staðreyndir um brotaþola, s.s. kynferðislegar athafnir, ef hann brýtur 

í bága við vilja manseljandans. Í tilfelli eins af viðmælendum höfundar, var brotaþola m.a. 

hótað að send yrðu skjáskot á maka hans af notendaaðgangi hans á stefnumótaforritinu Tinder, 

en þar var hann með viðkvæmar myndir ásamt því að vera að daðra við aðra notendur. Að hans 

sögn taldi lögreglan slíka hótun ekki falla undir 233. gr. hgl eða 1.mgr 225. gr. hgl. Vísast hér 

til kafla nr. 6. um raunverulegar frásagnir einstakra viðmælanda, en þar má finna frekari 

umfjöllun.  

Hótun getur falist í að upplýsa fjölskyldu um kynferðisofbeldi, en í sumum  

menningarheimum getur kynferðisofbeldi verið slík skömm fyrir fjölskylduna að hún afneitar 

þolanda. Í áströlsku máli áfryjunardómstólsins R. gegn Kovacs stuðlaði hótun um skömm að 

                                                 
41 Regional Court in Hradec Kralove, Czechia, case nr. 7 T 8/2006. 
42 R. v. Wei Tang, VCC 637 (Sentencing decision (VCC) Australia) Mál aðgengilegt á UNODC Human 

Trafficking Case Law Database (UNODC Case No. AUS001. 
43 U.S. v. Calimlim, 538 F.3d 706 (2008) (United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, United States 

of America) Mál aðgengilegt á  UNODC Human Trafficking Case Law Database (UNODC Case No. USA004). 
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því að brotaþoli yfirgaf ekki hagnýtingaraðstæðurnar. Honum var gert að vinna alla daga 

vikunnar í allt að 17 klukkustundir á dag og það gegn litlu eða engu endurgjaldi. Meðal gagna 

málsins voru gögn sem sönnuðu vinnu brotaþola. Kom þar m.a. fram að brotaþoli sem var kona 

starfaði frá kl. 06:00 til 18:00 í verslun sakbornings og að loknum starfsdegi þar vann hún í 

fjórar til fimm klukkustundir við ýmis störf á heimili ákærða, þar sem hún annaðist þrjú lítil 

börn og sinnti öllum heimilisstörfum. Brotaþola var einnig gert að vinna í versluninni á 

laugardögum frá kl. 06:00 til 12:00 ásamt því að sinna heimilisstörfum hjá eiganda hennar. Þá 

var brotaþoli jafnframt ítrekað beitt kynferðisofbeldi af ákærða. Ákærði hafði hótað brotaþola 

því að gera kynferðisofbeldið opinbert. Brotaþoli skýrði fyrir dómnum að slík opinberun myndi 

valda henni og móður hennar mikilli skömm. Með þessu hélt ákærði stjórn yfir brotaþola. Þessi 

mál sýna það hve öflug slík hótun getur verið.44 

 

2.3.2.6. Vímuefnavandi  

 

Fíkn í áfengi eða önnur vímuefni getur valdið töluverðu varnarleysi einstaklings enda eru þeir 

sem glíma við fíknivanda oft tilbúnir að gera nærri hvað sem er til að fá sinn skammt. Að auki 

skapa manseljendur í sumum tilfellum vísvitandi fíkn hjá brotaþolum sem ekki höfðu áður 

glímt við fíknivanda. Þannig gerist þeim auðveldara að misnota brotaþola. 

Í bresku sakadómsmáli R. gegn Connors o.fl. var brotaþolum, sem margir hverjir áttu 

við fíknivanda að stríða, lofað launaðri atvinnu ásamt fæði og húsnæði. Reyndin var þó önnur. 

Þeir neyddust til vinnu fyrir lítil eða engin laun ásamt því að vera hýstir við óviðunandi 

aðstæður. Brotaþolar þurftu að sæta takmörkuðu ferðafrelsi sökum fjárhagsaðstæðna sinna og 

fíknar. Ákærðu voru sakfelldir fyrir að halda brotaþolum í þrældómi eða krafist þess að þeir 

ynnu nauðungarvinnu og beita þá ofbeldi.45 Þetta er dæmi um mál þar sem manseljendur 

misnotuðu fíkn til að ná tökum á fórnarlömbunum. 

 

2.3.2.7. Hagnýting bágrar stöðu 

 

Samkvæmt skýringum 3. gr. Palermó bókunarinnar nær hagnýting bágrar stöðu einstaklings 

(e. position of vulnverability) yfir allar þær aðstæður þar sem brotaþoli hefur ekki, með 

raunverulegum eða viðunandi hætti, aðra kosti en að en að lúta þeirri misnotkun sem um 

                                                 
44 R. v. Kovacs [2009], 2Qd R 51 (Queensland Court of Appeal, Australia) Mál aðgengileg á UNODC Human 

Trafficking Case Law Database (UNODC Case No. AUS015). 
45 R. v. Connors and others, [2013] EWCA Crim. 324 (Court of Appeal, Criminal Division, , United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland) Mál aðgengileg á  UNODC Human Trafficking Case Law Database 

(UNODC Case No. GBR016). 
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ræðir.46 Verknaðaraðferðin er að öðru leyti ekki skýrð nánar og heyrir það því undir hvert ríki 

fyrir sig að skilgreina nánar hvaða tilvik falla undir þessa verknaðaraðferð. 

Fíkniefna- og sakamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Office of 

Drugs and Crime)47 hefur greint frá tilvikum sem geta fallið undir verknaðaraðferð þessa ásamt 

því að skilgreina hvað falli undir bágindi. Bágindi geta t.a.m. verið líkamleg á borð við fötlun 

eða öldrun, valdaójafnvægi í lífi brotaþola, ef hann leitast eftir dvalarleyfi eða ef hann er í virkri 

fíkniefnaneyslu. Hér er þó ekki um tæmandi talningu að ræða.48 

Þrátt fyrir að bágindi manns sé afgerandi þáttur í greiningu mansals er ekki alltaf 

augljóst að brotaþoli sé í viðkvæmri stöðu. Sönnun á hagnýtingu geranda á bágri stöðu er heldur 

ekki ómissandi sönnunarþáttur fyrir sekt og leiðir það eitt og sér ekki til þess að um mansal sé 

að ræða. Til þess þarf jafnframt að uppfylla skilyrði um verknað og tilgang hans.49  

 

2.3.3. Tilgangur 

 

Síðasti mansalsverknaðarþáttur felst í því að greina í hvaða tilgangi mansal fer fram. Tilgangur 

mansals í skilningi 3. gr. mansalsbókunar Palermó- samningsins þarf að fela í sér: 

 

„a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other 

forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or 

practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;“50 

 

 

Upptalning þeirra tilvika sem geta fallið undir tilgang mansalsbrots skv. greininni er ekki 

tæmandi. Aðildaríkjum er veitt heimild til að fella fleiri tilvik þar undir ef þau svo kjósa. Þeim 

er aftur á móti ekki heimilt að falla frá neinu sem þar er talið upp.51 Tilvik sem myndu falla 

                                                 
46 „Interpretative Notes for the Official Records (Travaux Préparatoires) of the Negotiation of the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols A/55/383/Add.1“ 12 

<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/background/General-Assembly-documents.html> Hér eftir 

verður vísað til þessarar heimildar sem Interpretative notes. 
47 Hér eftur „UNODC“. 
48 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „Model Law against Trafficking in Persons“ (5. ágúst 

2009) 10–11 <https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf> þar kemur :  illegal or insecure 

administrative status, illness, infirmity, pregnancy or any physical or mental disease or disability of the person, 

including addiction to the use of any substance, or reduced capacity to form judgments by virtue of being a 

child, age, precarious situation from standpoint of social survival. 
49 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „The International Legal Definition of Trafficking in 

Persons: Consolidation of research findings and reflection on issues raised“ 8 

<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/Issue_Paper_International_Definition_TIP.pdf>. 
50 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915-526. mál. 
51 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „Model Law against Trafficking in Persons“ (n. 48) 

25. 
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undir þá tegund mansals sem fer fram í kynferðislegum tilgangi geta verið vændi. Þegar um 

ræðir vinnumansal þá felst hagnýting í nauðungarvinnu eða þjónustu, þrældómi eða ánauð.52 

Tilgangur geranda og fyrirætlanir hans skipta máli en ekki hvort tilganginum er náð. 

Þannig hefur það ekki áhrif á hvort brot sé fullframið eða ekki. Það getur t.a.m. verið þegar 

gerandi flytur einstakling til sín með blekkingum eða annars konar verknaðaraðferð í þeim 

tilgangi til að misnota hann kynferðislega, til nauðungarvinnu eða í öðrum tilgangi. Ef upplýst 

er um brotið áður en einstaklingurinn er kominn til landsins og í þær aðstæður sem honum var 

ætlað hefur gerandi samt sem áður gerst brotlegur. Hægt er að refsa gerandanum fyrir 

fullframið brot ef sýnt er fram á að hann hafi framið verknaðinn í þeim tilgangi að hagnýta sér 

brotaþola.53 Í Hrd. nr. 224/2010 voru ákærðu sakfelldir fyrir hlutdeild í mansali og dæmdir til 

fangelsisrefsingar, þrátt fyrir að tilganginum hafði ekki verið náð, þar sem brotaþoli hafi ekki 

verið byrjaður að stunda vændi.54 

 

2.3.3.1. Kynlífsþrælkun 

 

Kynferðisleg misnotkun er algengasta form mansals. Mikill meirihluti brotaþola er kvenkyns, 

eða 95% skráðra brotaþola innan Evrópu.55 Form kynlífsmansals getur verið mismunandi en 

það getur m.a. falið í sér þvingun til vændis, framleiðslu á klámfengnu efni og þvinguðum 

þungunum.  

Það er þekkt að konur og stúlkur eru oftar seldar í kynlífsiðnaðinn. Hins vegar er slíkt 

með karla og stráka að mestu leyti órannsakað eða óupplýst. Þetta stafar af ýmsum ástæðum, 

þ.á.m. að ekki sé talið að mikið sé um karlkyns vændis, vegna menningarlegra ástæðna og 

staðalímyndar karlmannsins, enda telja sumir ekki mögulegt fyrir karlmenn að vera 

kynferðislega misnotaðir. Þá er það jafnframt vegna réttarkerfa sem geta ekki borið kennsl á 

brotaþola þessarar tegundar mansals. 

Á árunum 2013-2014 voru flestir þeirra brotaþola, sem skráðir voru hjá Europol, frá 

Evrópulöndum, einkum frá Búlgaríu, Ungverjalandi, Rúmeníu og Slóvakíu. Litháen var nýlega 

bætt við sem algengasta upprunaland þolenda kynlífsmansals.56 Þessi tegund mansals á sér oft 

                                                 
52 Flosi H. Sigurðsson (n. 3) 600. 
53 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice 

Practitioners -Module 1“ (2009) <https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/TIP_module1_Ebook.pdf> skoðað 4. apríl 2021. 
54 Hrd. 16. júní 2010 í mál nr. 224/2010. 
55 European Commission, „Trafficking for sexual exploitation: a gendered crime“ (október 2018) 

<https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/trafficking-for-sexual-exploitation-a-gendered-crime_en>. 
56 European Commission. Statistical Office of the European Union., Trafficking in Human Beings :2014 Edition. 

(Publications Office 2014) <https://data.europa.eu/doi/10.2785/56096> skoðað 30. apríl 2021. 
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stað frá austri til vesturs þar sem brotaþolar frá Mið- og Austur-Evrópu eru nýttir hvort sem er 

í heimalandi sínu eða fluttir til vestrænna ríkja. Þrátt fyrir að meirihluti brotaþola kynferðislegs 

mansals komi frá Evrópu er töluverður fjöldi þeirra þó utan Evrópu, s.s. frá Brasilíu, Kína, 

Nígeríu og Víetnam. Það sýnir skýrt þverþjóðlegt umfang og stærð þessarar brotastarfsemi. Í 

þessum tilvikum útvega manseljendur fölsuð skilríki og gera þolendum þannig kleift að komast 

til Evrópu, annaðhvort með vegabréfsáritun eða sem hælisleitendur. Með þessu móti er 

jafnframt auðveldara að rekja för og hafa uppi á þolendum. Í sumum tilvikum er einstaklingi 

komið fyrir í flóttamannaskýlum í kjölfar hælisumsóknar þaðan sem þeir hverfa skyndilega og 

eru fluttir til annarra ríkja.57 Stundum er brotaþolum meinaður aðgangur að síma eða öðrum 

leiðum til samskipta við umheiminn. Það er gert til að koma í veg fyrir önnur samskipti nema 

við manseljendur enda er það í hag hans að grunur vakni ekki hjá þeim sem brotaþoli ræðir 

við. 

Þolendur eru þá í sumum tilfellum fluttir frá einni borg til annarrar í því skyni að 

hámarka hagnaðinn og/eða til að eiga viðskipti við aðra manseljendur. Þessi flutningur þjónar 

ekki aðeins þeim tilgangi að „hressa upp“ á framboðið og forðast uppljóstrun heldur kemur það 

einnig í veg fyrir að brotaþolar flýi eða nái sambandi við nána aðila, félagsþjónustu eða 

yfirvöld. Mörg mál sem voru tilkynnt til Europol vegna kynlífsmansals frá Austur-Evrópu sýna 

að brotaþolar voru fyrst fluttir til Austurríkis þar sem þeir voru neyddir til vændis og síðar 

fluttir til annarra aðildarríkja þar sem þeim var úthlutað til annarra brotasamtaka eða gerenda.58 

Mansalsferli hefjast vanalega í upprunalandi brotaþola. Algengasta verknaðaraðferðin 

sem beitt er gegn viðkvæmum einstaklingum er blekking, venjulega með fölskum loforðum 

um atvinnu, góðan aðbúnað, jafnvel ókeypis húsnæði og góðum launum. Að auki er algengasta 

og áhrifaríkasta aðferðin svokölluð „loverboy“ aðferð. Í henni felst að gerandi gefur sig út fyrir 

að vera ástfanginn af einstaklingi, ber hann á höndum sér í nokkra mánuði, sannfærir hann svo 

um að ferðast með sér til útlanda og krefst síðan endurgjalds frá honum eða fer jafnvel fram á 

að hann giftist sér. Brotaþolar eru oftast síðan fluttir til annarra landa þar sem þeir eru fjarri 

vinum og ættingjum, tala jafnvel ekki tungumálið og eru þar af leiðandi berskjaldaðir fyrir 

ýmiskonar misnotkun.59 Gerandinn nýtir sér það svo gjarnan að til staðar sé tilfinningasamband 

með því að setja brotaþola úrslitakosti, sem veldur því að hann lætur undan vilja gerandans. 

                                                 
57 Europol, „Situation Report Trafficking in Human Beings in the EU“ (febrúar 2016) Public ínformation 

765175 22 <file:///Users/mirabelaaureliablaga/Downloads/thb_situational_report_-_europol.pdf>. 
58 sama heimild 23. 
59 Europol, „Trafficking in Human Beings in the EU“ (Europol febrúar 2016) Situation Report 765175 

<file:///Users/mirabelaaureliablaga/Downloads/thb_situational_report_-_europol.pdf>. 
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Seinna meir þróast ferlið yfir í að gerandi þvingar brotaþola til þess að stunda kynlíf með öðrum 

en honum sjálfum gegn gjaldi, til að vinna sem erótískur dansari eða annað.60 

Þegar á ákvörðunarstað er komið er þolandi svo hagnýttur. Þolendur vinna í marga 

klukkutíma á dag og eru tekjur þeirra teknar af manseljandanum, þó þeir geti í sumum tilvikum 

sjálfir fengið hluta gróðans til að sinna grunnþörfum sínum. Oft er hagnaðurinn af 

hagnýtingunni sendur aftur til upprunalands manseljanda eftir mismunandi leiðum, aðallega 

millifærslu. Þolendur er einnig hægt að nota sem peningadýr (e. cash mule) við að flytja 

peninga til þess lands sem manseljandinn kýs.61 

Í þeim löndum þar sem löglegt er að selja vændi, er þjónustan auglýst í dagblöðum eða 

með mann til manns (e. word of mouth), í gegnum samfélagsmiðla og á sérstökum fylgdar- 

og/eða stefnumótavefsíðum.62 

Ísland er engin undantekning þegar kemur að mansali í kynferðislegum tilgangi. 

Samkvæmt skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra um skipulagða brotastarfsemi á 

Íslandi frá árinu 2015 er talið að þessi þróun haldist í hendur við uppgang í efnahagslífi 

þjóðannar.63 Frá árinu 2015 til miðs marsmánaðar árið 2019 komu samtals 74 mansalmál inn 

á borð lögreglunnar. Þar af voru 24 rannsökuð sem mansal í kynferðislegum tilgangi.64 Eini 

dómurinn þar sem sakfellt hefur verið fyrir mansal á Íslandi féll árið 2010. Var það Hrd. nr. 

224/2010. Fimm erlendir karlmenn voru sakfelldir fyrir hlutdeild í mansali í kynferðislegum 

tilgangi á 19 ára stúlku sem hafði verið beitt ólögmætri nauðung, frelsissviptingu og ofbeldi af 

hálfu manna sem höfðu tekið við henni. Hún var svo flutt burt með ólöglegum hætti með því 

að nota falsað vegabréf þar sem hún var hýst í því skyni að notfæra hana kynferðislega.65 

 

2.3.3.2. Nauðungarvinna 

 

Nauðungarvinna eða vinnumansal er algengasta mansalformið næst á eftir mansali til 

kynferðislegrar hagnýtingar. Í nýjustu skýrslu greiningadeildar ríkilögreglustjóra um 

skipulagða glæpastarfsemi frá því í maí 2019 eru vísbendingar sem benda til þess að 

vinnumansal sé nokkuð algengt á Íslandi og þá sérstaklega í iðngreinum, eins og 

                                                 
60 British Columbia, „Indicators of Trafficking for Sexual Exploitation“ (2014) 

<https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/human-trafficking/human-

trafficking-training/module-3/indicators-sexual-exploitation>. 
61 Europol, „Situation Report Trafficking in Human Beings in the EU“ (n. 57). 
62 Europol, „Trafficking in human beings and the internet“ (október 2014) 

<https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-and-internet>. 
63 Ríkislögreglustjóri, „Skipulögð brotastarfsemi á Íslandi“ (Ma 2019) 10 <https://www.logreglan.is/wp-

content/uploads/2019/05/Skip.-glæpast.-endanleg-2019.pdf>. 
64 sama heimild 11. 
65 Hrd. 16. júní 2010 í mál nr. 224/2010. 
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byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Þegar skýrslur greiningardeildar eru skoðaðar sést sú 

breyting að frá lokum árs 2015 er farið að horfa til fleiri birtingarmynda mansals, þá sérstaklega 

vinnumansals. Fyrir þann tíma var aðallega horft til mansals í tengslum við vændi og aðra 

kynlífsþjónustu.66 

Árið 1930 skilgreindi Alþjóðavinnumálastofnunin nauðungarvinnu þannig að í henni 

felist öll vinna eða þjónusta sem krafist er af hverjum sem er undir ógn af refsingu og að 

viðkomandi hafi ekki boðið sig fram af frjálsum vilja til vinnunnar. Samkvæmt því getur það 

því einnig átt við um þrælahald eða aðrar sambærilegar aðstæður.67  

Nauðungarvinna fer sívaxandi í Evrópu og um allan heim, aðallega vegna mikillar 

eftirspurnar eftir ódýru vinnuafli. Misnotkunin á sér stað á margþættan hátt og réttindi 

launafólks og mannleg reisn er hunsuð í þágu þess að hámarka hagnað. Nýting vinnuafls á sér 

aðallega stað í minna eftirlitsskyldum atvinnugreinum, svo sem landbúnaði og 

byggingargeiranum og fleiri atvinnugreinum á borð við hreingerningaiðnaðinn og textíl- og 

framleiðsluiðnaðinn. 

Á árunum 2013 og 2014 var meirihluti brotaþola vinnumansals sem tilkynntir voru til 

Europol ríkisborgarar innan Evrópusambandsins frá Mið- og Austur-Evrópu, þá aðallega frá 

Búlgaríu, Póllandi og Rúmeníu, á eftir Slóvakíu, Tékklandi og Eistlandi. Ólíkt því sem á við 

um kynlífsmansal var stærra hlutfall brotaþola í nauðungarvinnu utan Evrópusambandsins, 

einkum frá löndum sem liggja að aðildarríkjum, eins og Albaníu, Moldóvu, og Rússlandi. Enn 

fremur voru brotaþolar frá Asíu, þ.e. frá Kína, Indlandi, Srí Lanka, Pakistan, Filippseyjum, 

Víetnam og frá Miðausturlöndum, þ.e. Írak.68 

Hagnaður af nýtingu vinnuafls er ekki einungis fenginn með nauðungarvinnu heldur 

einnig í formi skuldaánauðar. Líkt og með öðrum formum mansals eru brotaþolar vanalega 

útvegaðir í heimalandi sínu af samlöndum sínum. Gerandi nýtir þjóðerni sitt til að ná til 

fórnalamba. Í sumum tilfellum yfirgefa brotaþolar sjálfviljugir og án afskipta manseljanda 

upprunalönd sín í þeirri von að bæta lífskjör sín og sinna. Lenda þeir svo í blekkingum annars 

manns, oft samlanda síns, og komast fyrir vikið í aðstæður þar sem þeir eru hagnýttir til 

nauðungarvinnu. Blekking er algengasta aðferðin sem gerendur notast við. Einstaklingurinn er 

blekktur með loforði um vel launað starf sem krefjist ekki neinna sérstakra hæfni eða fyrri 

starfsreynslu.69 

                                                 
66 Ríkislögreglustjóri (n. 63). 
67 International Labour Organization (ILO) ,Forced Labour Convention, 1930 (No. 29).; Samþykkt nr. 29 um 

nauðungarvinnu eða skylduvinnu. 
68 International Labour Organization (ILO) ,Forced Labour Convention, 1930 (No. 29). 
69 sama heimild 25. 
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Brotaþola, oftast karlmenn, er hægt að útvega í hópum. Það gerist á þann hátt að 

einstaklingur svarar auglýsingu vegna vinnu og er þá hvattur af gerandanum til þess að 

sannfæra fjölskyldumeðlimi eða vini til að slást með í för. Þetta er sérstaklega algengt í 

byggingaiðnaði og landbúnaði. Þeir sem sjá um að útvega brotaþola eru oftast samborgarar 

þeirra sem gegna milliliðahlutverki á milli brotaþola og vinnuveitanda í hagnýtingalandinu. 

Þeir krefja brotaþola jafnvel um gjöld vegna vinnumiðlunar.70 

Tíðni slysa þolenda í nauðungavinnu er sérstaklega há sökum þess að þeir vinna við 

hættulegar aðstæður, án öryggisbúnaðar og í margar klukkustundir í senn. Þreyta þeirra ásamt 

vinnuumhverfi og aðbúnaði verður þess valdandi að þeir eru viðkvæmir fyrir alvarlegum 

slysum sem oft hafa með sér alvarlegar og langvinnar eða varanlegar afleiðingar. 

Vegna flókins fyrirkomulags er varðar verktaka og undirverktaka og samninga þeirra 

er ólögleg vinna í byggingaiðnaði nokkuð algeng. Þeir starfsmenn eru ekki tryggðir. 

Tímabundnir starfsmenn eru í vinnu hjá litlum fyrirtækjum og starfa sem undirverktakar fyrir 

stór fyrirtæki sem ekki fara að vinnulöggjöf eða skilyrðum sem kveðið er á um í einstökum 

ráðningarsamningum og kjarasamningum. Brotaþolar fá ekki greidd laun í samræmi við 

kjarasamninga og lög ásamt því að fá lægri laun en það sem þeir ættu að fá samkvæmt samningi 

þar sem ólöglegur frádráttur frá launum er algengur. 

Birting líkamlegs ofbeldis á brotaþola vinnumansals er sjaldgæf. Þeir verða frekar fyrir 

sálrænum þrýstingi og hótunum. Á svipaðan hátt og brotaþolar kynlífsmansals, eru þolendur 

vinnumansals oft þvingaðir til að stunda ólöglega starfsemi samhliða því að vera hagnýttir, t.d. 

með því að nota fölsuð skilríki eða stunda ólöglega atvinnustarfsemi. Í mörgum tilvikum nota 

manseljendur auðkenni brotaþolanna. Það gera þeir t.a.m. til að fá félagslegar bætur og til að 

opna og stjórna bankareikningum þeirra sem eru notaðir til lántöku og til að gera samninga um 

kaup á alls konar lausafjármunum. Þá skrá manseljendur oft brotaþola sem stjórnendur 

fyrirtækja sem eru notuð í peningaþvætti.71 

Líkt og með kynlífsmansali eru tilvik þar sem brotaþolar vinnumansals eru fluttir milli 

landa eða svæða. Það er þó ekki sérlega algengt. Oft eru einstaklingarnir tímabundið í 

hagnýtingaaðstæðunum eða í þann tíma sem það tekur þá að greiða upp skuld sínar við 

gerendur.72 

Það eru einnig dæmi þess að brotaþolar losni ekki undan aðstæðum nema með aðstoð 

lögreglu eða annarra yfirvalda.   

                                                 
70 Europol, „Situation Report Trafficking in Human Beings in the EU“ (n. 57) 25. 
71 sama heimild 26. 
72 sama heimild. 
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2.3.3.3. Þvingað betl 

 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar fellur þvingað betl undir mansal.73 

Þær leiðir sem nýttar eru til að útvega fólk í þessa tegund hagnýtingar eru þær sömu og þekkjast 

í öðrum formum mansals. Almennt er brotaþolum gefið loforð um vinnu en það er líka þekkt 

að foreldrar neyði börn sín til þess að betla og að fjölskyldur neyði eigin fatlaða ættingja til 

þess. 

Engar sérstakar upplýsingar eru um ákveðna sameiginlega eiginleika brotaþola þessarar 

tegundar misnotkunar. Þrátt fyrir það er algengast að um sé að ræða einstaklinga sem eru 

ólögráða, aldraðir, fatlaðir eða tilheyra tilteknum þjóðfélagshópum. Þegar um er að ræða 

ólögráða einstaklinga fer útvegun oft fram að beiðni fjölskyldu. Þetta er stundum þannig í 

framkvæmd að mansali framvísar skjölum sem foreldrar fórnarlambsins hafa skrifað undir og 

heimila mansala að ferðast eða vera með umráð yfir þolanda. Í öðrum tilvikum eru börnin seld 

af fjölskyldunni til manseljanda.74 

Ríkjandi aðferð sem notuð er er að brjóta niður brotaþola. Til þess nota mansalar ýmsar 

aðferðir. Það er gert til að brotaþoli sýnist viðkvæmari en hann raunverulega er og til að vekja 

samúð almennings. Í flestum tilvikum eru brotaþolar vannærðir og neyddir til að afhenda 

manseljandanum alla peningana og þeir svo niðurlægðir og misnotaðir í hvert skipti sem þeir 

sýna af sér vanvirðingu í garð manseljanda. 

 

2.3.3.4. Brottnám líffæra 

 

Líffærasala er líklega það form mansals sem minnst hefur verið rannsakað og er því minni 

skilningur á því. Hún er þó vaxandi alþjóðlegt vandamál. Árið 2006 komust Sameinuðu 

þjóðirnar að þeirri niðurstöðu að ómögulegt væri að leggja fram mat á umfang líffærasölu. 

Umræðuefnið var ekki í forgangi eða fékk nákvæma athugun í aðildarríkjunum. Flest tilfelli 

sem skýrslan tók til snertu ólöglegan flutning og sölu á líffærum eða vefjum frá látnum 

einstaklingum.75 Hugtök á borð við líffæraverslun, ólögleg líffæraviðskipti, 

                                                 
73 International Labour Office (ILO), Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour (International 

Labour Office (ILO) 2014) <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf> skoðað 4. janúar 2021. 
74 Europol, „Situation Report Trafficking in Human Beings in the EU“ (n. 57) 28. 
75 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „Preventing, combating and punishing trafficking in 

human organs“ (Report of the Secretary-General 21. febrúar 2006) 

<www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/15.html>. 
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ígræðsluferðaþjónusta og líffærakaup eru gjarnan notuð í tengslum við mansal í þeim tilgangi 

að fjarlægja og selja líffæri brotaþola. 

Samkvæmt framkvæmdastjórn Evrópusambandsins biðu alls 65.000 sjúklingar innan 

sambandsins eftir nýrnaígræðslu 2007, 25.000 ígræðslur áttu sér stað árlega og 120.000 

sjúklingar voru í nýrnaskiljun. Þetta orsakaði gífurlega langan biðtíma, eða um 3-5 ár, og var 

dánartíðni allt að 30%. Samkvæmt bandaríska heilbrigðisráðuneytinu biðu alls frá og með 6. 

janúar 2014, 120.999 sjúklingar eftir líffærum en aðeins voru 10.587 líffæragjafar skráðir frá 

og með mars sama ár.76 

Þar sem skortur á líffærum er mikill og kerfið annar ekki eftirspurn, geta 

örvæntingarfullir sjúklingar leitað annarra leiða til að fá þau líffæri sem þeir þarfnast. Það gera 

þeir ólöglega og utan löglegra ígræðsluramma. Með aukinni eftirspurn eftir líffærum kemur 

aukinn möguleiki á hagnaði og ýtir það óhjákvæmilega undir löngun ákveðinna einstaklinga 

til að sækjast í ólöglega sölu á líffærum. 

Þetta afbrot, ólíkt öðrum tegundum mansals, getur ekki átt sér stað án samstarfs við 

fagfólk sem starfar innan heilbrigðiskerfisins. Læknar fjarlægja vísvitandi líffæri úr 

heilbrigðum einstaklingum sem ekki tengjast viðtakendum. Í ákveðnum löndum er líffæragjöf 

milli óskyldra einstaklinga brot á hegningarlögum og varðar viðurlögum. Auk líffæragjafans 

og seljandans er fjöldi miðlara og umboðsmanna að verki og má sem dæmi nefna læknar, 

nýrnalæknar, hjúkrunarfræðingar, forstöðumenn ígræðslueininga, skurðteymi sem starfa 

saman, ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur sem koma að skipulagningu ferðarinnar og 

aðilar sem búa til fölsuð vegabréf og vegabréfsáritanir. Mögulegt er að líta á miðlara sem 

mikilvægasta hlekkinn milli líffæragjafa og viðtakandans. Þeir útvega líffæragjafa, hvort sem 

er í nærumhverfi sínu eða á alþjóðavettvangi úr viðkvæmum og jaðarsettum íbúasvæðum. 

Þessir einstaklingar hafa engin tengsl við læknisvettvanginn og er sagt að oftast sé um að ræða 

einstaklinga sem hafa áður komist í kast við lögin. Líffæramiðlarar fara oft í fátæk hverfi í 

fátækum löndum í leit að líffæragjöfum.77 

Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum er spilling ómissandi þáttur í líffærasölu og ígræðslu. 

Með henni er t.a.m. hinum ríku leyft að fara fram fyrir á biðlista eftir líffæraígræðslu, og er 

spilling jafn skaðlegur þáttur í vernda ólöglega starfshætti. Indversk yfirvöld komu upp um 

                                                 
76 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „Trafficking in Persons for the Purpose of Organ 

Removal“ (2015) 17 <https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf>. 
77 UN Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), „006 Workshop: Criminal Justice Responses to 

Human Trafficking“ (2008) 

<www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/backgroundpapers/BP006CriminalJusticeResponses.pdf>. 
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stórfellda líffærasölu. Kom í ljós að, að henni stóð skipulagður brotahópur sem náði til 500 

sjúklinga, þriggja sjúkrahúsa, tíu heilsugæslustöðva, fimm greiningarstöðva, tuttugu sjúkraliða, 

fimm hjúkrunarfræðinga og fjögurra lækna og jafnvel lögreglumanna.78 

Verslun með líffærasölu felur í sér brot á mannréttindum, blekkingar og stundum 

glæpsamlegar venjur við brottnám líffæra eða rangar fangelsanir þar til viðtakandinn er 

fundinn. Samfélög reyna að nota bestu ráðstafanirnar til að takast á við þetta vandamál en þeim 

tekst það illa þar sem þessi tegund af mansali og mansalsferli er flókið og á sér stað í fleiri en 

einu landi. 

 

2.3.3.5. Þvinguð afbrot 

 

Mansal þar sem brotaþoli er þvingaður til afbrota felur vanalega í sér líkar félagslegar, 

fjárhagslegar og fjölskylduaðstæður brotaþola. Þrátt fyrir að í sumum tilvikum sé um fullorðna 

einstaklinga að ræða líta manseljendur nær einkum til einstaklinga undir lögaldri, hvort sem er 

karla eða konur, úr fátæku umhverfi sem lifa við slæmar aðstæður, litla menntun og bera von í 

brjósti sér um betri lífskjör. Þessi tegund mansals er ein þeim sem er lítið þekkt. Ástæða þess 

gæti verið að það hafi ekki verið gert ráð fyrir þessu hagnýtingarformi í skilgreiningu Palermó-

bókunarinnar né heldur í samningi Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali.  

Mansal til þvingaðra afbrota vísar til þess þegar brotaþoli er neyddur til að framkvæma 

ólöglegar athafnir, svo sem betl, vændi á stöðum þar sem það er ólöglegt eða önnur afbrot á 

borð við framleiðslu fíkniefna, kreditkortasvindls og götuglæpa.79 

Almennt eru brotaþolar látnir fremja afbrot sem krefjast lítillar sérþekkingar og helst 

þau brot sem fela í sér hættu á að komist upp um verknaðinn. Þeir bera jafnframt áhættu og 

afleiðingar verknaðarins. Einstaklingar sem nýttir eru til framleiðslu fíkniefna búa við 

óviðunandi aðstæður, upplifa matarskort og eru oft án möguleikans á að geta yfirgefið 

framleiðslusvæðið. Brotaþolar sem notaðir eru sem vasaþjófar eða þjófar starfa á fjölsóttum 

svæðum eða fyrir framan verslunarmiðstöðvar. Sumir hverjir fá leiðbeiningar um það hvaða 

hluti þeir ættu að falast eftir hjá fólki eða úr verslunum.80 

Það má segja að brotaþoli þessarar tegundar mansals sé tvöfalt fórnarlamb. Það er í 

fyrsta lagi með því ferli sem leiðir til misnotkunar þeirra og í öðru lagi vegna þess að kerfið 

                                                 
78 Amelia Gentleman, „Kidney Thefts Shock India“ The New York Times (30. janúar 2008) 

<https://www.nytimes.com/2008/01/30/world/asia/30kidney.html> skoðað 1. maí 2021. 
79 Carolina Villacampa og Núria Torres, „Human Trafficking for Criminal Exploitation: Effects Suffered by 

Victims in Their Passage through the Criminal Justice System“ (2019) 25 (1) International Review of 

Victimology 3. 
80 Europol, „Situation Report Trafficking in Human Beings in the EU“ (n. 57) 28. 
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hefur ekki borið kennsl á þá sem brotaþola. Þeir eru vanalega álitnir brotamenn og látnir bera 

ábyrgð á verknaði sem framinn er á hagnýtingarstigi mansalsferlisins. Vegna mistaka og 

vankunnáttu á að bera kennsl á þá sem brotaþola njóta þeir ekki góðs af þeim úrræðum sem 

aðrir hafa og einkum er mælt fyrir um í Varsjársamningnum og tilskipun Evrópusambandsins 

nr. 2011/36. Þar sem kjarni þessara úrræða felst í því að setja réttindi þolenda í miðju kerfisins 

og í forgrunn, styrkja vernd þeirra og koma í veg fyrir fleiri brotaþola er einn grundvallarþáttur 

í því að ná raunverulegri vernd þeirra að greina þessa einstaklinga rétt en ekki sem 

afbrotamenn.81 

 

2.3.3.6. Nauðungarhjónabönd 

 

Nauðungarhjónabönd er tegund mansals sem felur í sér hjónaband þar sem annar aðilinn er 

þvingaður í það. Þær aðferðir sem notaðar eru geta falið í sér blekkingar, hótanir eða þvinganir 

og tilgangurinn getur verið kynferðisleg misnotkun og/eða þrældómur.82 

Nauðungarhjónaböndum má ekki rugla sama við málamyndahjónabönd. Þegar um hið 

síðara ræðir samþykkja tveir einstaklingar að giftast gegn greiðslu ákveðins gjalds. Nánar 

tiltekið fær annar einstaklingurinn greitt fyrir að giftast hinum til að auðvelda ólöglega komu 

eða dvöl annars aðilans í land þar sem viðkomandi er ekki ríkisborgari eða hefur annars ekki 

dvalarétt. Í þessu tilviki er frekar um smygl að ræða en mansal. Þó geta verið aðstæður þar sem 

munurinn á nauðungar- og málamyndahjónabandi er óljós eins og þekkist með smygl og 

mansal. Ef samkomulag um að hjónaband byrji sem samningur þar sem báðir aðilar eru 

samþykkir en síðan er blekkingum eða þvingunum beitt, þá getur það umbreytt ástandi 

smyglsins í mansal. Nauðungarhjónaband felur oft í sér kynferðislega misnotkun, þrældóm eða 

hvers konar annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi. Brotaþoli getur þurft að vera í hjónabandinu 

það sem eftir lifir eða þar til manseljandinn leysir viðkomandi úr hjónabandinu.83 

Brotaþolar þessarar tegundar mansals geta einnig þurft að sæta annarskonar 

hagnýtingu. Má hér sem dæmi nefna einstakling sem er neyddur í hjónaband með erlendum 

aðila. Þegar hjónabandi hefur verið komið á sætir einstaklingurinn hótunum frá maka sínum 

sem miða að því að fá hann til að stunda vændi. Fyrir vikið er einstaklingurinn brotaþoli bæði 

nauðungarhjónabands og kynlífsmansals. Nauðungarhjónaband getur einnig falið í sér 

hefðbundnari tegund af vinnumansali, svo sem líkamlega vinnu innan og utan heimilis. Til 

                                                 
81 Villacampa og Torres (n. 79). 
82 Katharina Kiener-Manu, „Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants Module 11 Key Issues: SOM or 

TIP - Forced Marriage“ <//www.unodc.org> skoðað 1. maí 2021. 
83 sama heimild. 
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dæmis þegar einstaklingur í nauðungarhjónabandi er neyddur til starfa á veitingastað makans. 

Þá er viðkomandi þolandi bæði nauðungarhjónabands og vinnumansals.84 

 

2.3.3.7. Barnamansal 

 

Þegar þolandi er undir 18 ára aldri er um að ræða barnamansal. Innan Evrópu er mansal sem 

varðar börn aðallega í tengslum við kynferðislegra misnotkun en einnig nauðungavinnu, betl 

og þvinguð afbrot. Börn eru þó einnig seld manseljandanum til ólöglegrar ættleiðingar eða 

málamyndahjónabands.85  

Í 3. gr. samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunar nr. 182 er lagt bann við barnavinnu í 

sinni verstu mynd og er mælt fyrir um tafarlausar aðgerðir til að afnema hana. Með barnavinnu 

í sinni verstu mynd er átt við um: 

 

„(a) Hvers konar þrælkun eða framkvæmd sem jafna má til þrælkunar, 

svo sem sölu og verslunar með börn, skuldaránauð, aðra ánauð og 

nauðungar- eða skylduvinnu, þar með talið að börn séu neydd eða 

skylduð til þátttöku í vopnuðum átökum.  

(b)Notkun, öflun og framboð barna til vændis, til framleiðslu á klámi 

eða til klámsýninga.  

(c) Notkun, öflun og framboð barna til ólöglegra athafna, einkum til 

framleiðslu og verslun með ávana- og fíkniefni eins og þau eru 

skilgreind í viðeigandi alþjóðasáttmálum.  

(d) Störf sem vegna eðlis síns eða þeirra aðstæðna sem þau eru unnin 

við eru líkleg til að skaða heilsu, öryggi eða siðferði barna.“86 

 

 

Brotasamtök sem stunda þess tegund brota má finna um allan heim. Þau beina spjótum sínum 

að börnum sem glíma við erfiðleika, félagslega eða efnahagslega, fylgdarlaus flóttabörn sem 

og munaðarlaus börn. Barnamansal vegna kynferðislegrar misnotkunar er sérstaklega arðbært 

þar sem manseljendur vita að markhópur viðskiptanna er tilbúinn til að greiða meira fyrir 

aðgang að kynferðislegu efni af börnum eða jafnvel að líkama þeirra. 

Það eru tilfelli þess að börn séu seld til brotasamtaka af foreldrum. Gerendur nýta sér 

fátækt og bágar aðstæður fjölskyldna til þess að útvega sér börn. Í öðrum tilvikum stunda 

                                                 
84 „Forced Marriage Is Human Trafficking: We Explain How and Why“ (Safe Horizon, 11. desember 2019) 

<https://www.safehorizon.org/programs/forced-marriage-human-trafficking> skoðað 1. maí 2021. 
85 Europol, „Criminal Networks Involved in the Trafficking and Exploitation of Underage Victims in the EU“ 

(október 2018) 1001370 6 <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-

involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu> skoðað 1. maí 2021. 
86 Alþjóðavinnumálastofnun (ILO), Samþykkt nr. 182 um bann við barnavinnu í sinni verstu mynd og 

tafarlausar aðgerðir til að afnema hana 1999 [182]. 
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foreldrar sjálfir mansal og nýtingu barna sinna.87 T.a.m. er það algengt að börn sem eiga rætur 

að rekja til sígauna (e. gypsies) séu seld í samráði við fjölskyldumeðlimi.88 Áfangastaðir eru 

aðallega Bretland og Frakkland. Þar verða þau fyrir kynferðislegri hagnýtingu, vinnumansali, 

þvinguðu betli, smáglæpum og í minni mæli af kerfisbundnu svindli á 

almannatryggingakerfinu og velferðarkerfinu. Framkvæmd brota er aðalstarfsemin og 

tekjulindin þeirra. Konur og börn stunda aðallega afbrot á götum eins og vasaþjófnað, 

töskuþjófnað og búðarhnupl á fjölmennum ferðamannasvæðum. Karlar sjá iðulega um 

skipulagningu og stjórn brotastarfseminnar, s.s. með útvegun brotaþola og skjalafalsi.  

Kynferðisleg hagnýting á börnum fer oft fram á internetinu þar sem gerendur nálgast 

börnin t.d. á samfélagmiðlum á borð við Facebook og Snapchat. Á netinu geta börn og 

unglingar sett sig í samband við ókunnugt fólk og birt eða sent myndefni sem síðan er 

ómögulegt að afmá og er víða dreift. Þau eru útsett fyrir nettælingu þar sem fullorðinn 

einstaklingur fer huldu höfði í dulargervi barns eða unglings, reynir að öðlast vináttu og traust 

barnsins og skaðar á sama tíma traust og trú barnsins á fjölskyldunni. Þaðan þróast það út í 

kynferðislegan talsmála og að lokum er krafist kynferðislega athafna af barninu í gegnum 

vefmyndavélar með beitingu hótana. Einnig eru tilvik um kynferðislega hagnýtingu á börnum 

sem fela í sér beinar útsendingar á netinu þar sem að þau eru látin framkvæma kynferðislegar 

athafnir að ósk viðskiptavina sem manseljandi nær til. Hér má nefna sem dæmi alþjóðlegu 

lögreglurannsóknina Operation Dark Room sem var framkvæmd í Noregi. Þar var 71 árs 

karlmaður var dæmdur í 12,5 ára fangelsi fyrir að hafa fyrirskipað kynferðisbrot á netinu gegn 

tugum ungra Filippseyinga. Maðurinn notaði myndsímtalsþjónustu á netinu til að hafa 

samband við fólk á Filippseyjum. Hann greiddi þeim fyrir ýmsar aðgerðir samkvæmt 

leiðbeiningum sem hann gaf þeim þar sem börn yngri en 14 ára voru beitt kynferðislegu 

ofbeldi. Það yngsta var talið vera á bilinu þriggja til fimm ára.89 

 

2.4. Orsakaþættir 

 

2.4.1. Fjárhagslegur gróði 

 

                                                 
87 Council of Baltic Sea States-Child Centre-Expert Group for Cooperation on Children at Risk, „Children 

Trafficked for Exploitation in Begging and Criminality - New Report“ (10. september 2013) Text 

<https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/children-trafficked-exploitation-begging-and-criminality-

new-report_en> skoðað 1. maí 2021. 
88 Europol, „Situation Report Trafficking in Human Beings in the EU“ (n. 57) 18. 
89 Agence France-Presse, „Norwegian Jailed for Ordering Online Child Sex Abuse in Philippines“ [2019] ABS-

CBN News <https://news.abs-cbn.com/overseas/01/15/19/norwegian-jailed-for-ordering-online-child-sex-abuse-

in-philippines> skoðað 1. maí 2021. 
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Fjárhagslegur gróði hefur verið leiðandi orsakaþáttur mansals. Hinn mikli hagnaður af mansali 

er mikil hvatning til þess að stunda þessa starfsemi. Talið er að mansal velti 150 milljörðum 

dala árlega á meðan áhættan er í lágmarki.90 

Skipulagðir brotahópar vega og meta þá áhættu sem skapast vegna brots á móti umbun. 

Þá hafa þeir í huga þá fyrirhöfn sem fylgir, þá t.d. miðað við aðra starfsemi. Mansal er ákaflega 

arðbær brotastarfsemi því ólíkt öðrum afbrotum er hægt að nota brotaþola mansals óteljandi 

sinnum. Þá er hægt að leigja út, selja og endurselja. Þeir geta verið nýttir til margra ára og 

jafnvel þó að þeim hafi verið bjargað og þeir fluttir heim er auðvelt að endurtaka leikinn. Í 

sumum tilvikum virðist þolanda hafa verið vísað úr landi sem ólöglegum farandverkamanni 

fremur en að hann hafi fengið aðstoð sem brotaþoli mansals. Þannig fær hann ekki 

nauðsynlegan stuðning í tengslum við heimferðina til upprunalands þannig að hún yrði örugg 

og hættulaus. Þegar þolandi er kominn aftur í fátæktina og slæm lífskjör án þess að hafa fengið 

hjálp mun hann reyna að flytja aftur og fyrir vikið verða flestir aftur fórnarlömb mansals.91 

Í byggingargeiranum er reglulega tilkynnt um nauðungarvinnu sem skilar miklum 

ólöglegum hagnaði. Sum mál sem tengjast byggingarsvæðum í Evrópu byggja á bæði 

blekkingum og spillingu. Farandverkafólk er fært ólöglega til starfa án þekkingar á 

vinnuskilyrðum eða greiðsluskilmálum. Þar uppgötva þau sig vera neydd til að búa þröngt með 

öðrum á stað á vegum vinnuveitandans og þeim sagt að þau fái aðeins greitt í lok framkvæmda. 

Nokkrum dögum áður en verki er lokið og laun eru á gjalddaga, getur eigandinn hringt í 

yfirvöld og tilkynnt starfmenn sína sem ólöglega í landinu. Þeim er síðan vísað úr landi og 

vinnuveitandinn sleppur frá greiðslu launakrafnanna. Nýlegt dæmi um það er á borði teymi 

Bjarkahlíðar. Fjallað verður um það í kafla 6.4. undir önnur mál vegna mögulegs vinnumansals 

er varða tiltekið útlenskt byggingafyrirtæki sem er með starfsemi hér á landi. 

 

2.4.2. Fátækt 

 

Fátækt leikur stóran hlut í mansali og er afgerandi þáttur fyrir bæði brotaþola og gerendur. Bág 

og takmörkuð lífskjör gerir einstaklinga óhjákvæmilega viðkvæmari fyrir mansali. Það skortir 

aðferðir og úrræði til að tryggja lágmarks lífskjör. Fyrir vikið bætist sífellt í hóp brotaþola 

mansals, óháð því hvert form þess er. Manseljendur nýta sér þessa viðkvæmni og óánægju 

einstaklingsins á stöðu sinni. Þeir bjóða eða lofa þeim tækifærum á háum launum við góð 

                                                 
90International Labour Office (ILO) (n. 73). 
91 International Organization for Migration, „The Causes and Consequences of Re-trafficking: Evidence from 

the IOM Human Trafficking Database“ (2010) 40 

<https://publications.iom.int/system/files/pdf/causes_of_retrafficking.pdf>. 
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vinnuskilyrði og fyrir vikið bættum lífskjörum. Loforð þetta um betra líf er mikil hvatning. 

Fátækt hefur þó ekki einungis áhrif á brotaþola heldur er mikill gróði vegna mansals, hvati fyrir 

gerendur sem hafa margir hverjir sjálfir liðið skort. 

 

2.4.3. Atvinnuleysi  

 

Aukið atvinnuleysi innan Evrópu gerir hóp farandverkamanna viðkvæmari og ýtir þeim út í að 

leita að störfum í þróaðri löndum. Þessir hópar þekkja lítið eða ekkert til vinnulöggjafar hvers 

lands fyrir sig. Þessi staðreynd gerir þá varnarlausa gegn vinnuveitendum sem hafa einbeittan 

brotavilja.92 Þessir einstaklingar er síðan blekktir til að koma til landsins og borga háar 

fjárhæðir til ráðningaskrifstofa fyrir milligöngu þeirra. Þeir fá falskt loforð um hærri laun en 

raunverulega er boðið upp á og umsaminn vinnutími stenst ekki. Þessu fólki er oft haldið 

einangruðu frá samfélaginu og án upplýsinga um rétt sinn. 

Efnahagskreppan í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunnar sem hófst árið 2020 hefur 

leitt til aukinnar verðbólgu, minnkandi vörumarkaða og þar af leiðandi til atvinnuleysis. Í ljósi 

óvissu um efnahagsástandið telja sumir, og þá sérstaklega ómenntaðir í dreifbýlum, að það eina 

í stöðunni sé að leita til annarra landa í von um vinnu. Jafnvel þótt það takist að finna vinnu 

erlendis fá þeir ekki fullnægjandi ráðningarsamning, og sæta alvarlegri mismunun af hálfu 

vinnuveitenda, auk þess að fá oftar en ekki í besta falli greidd lágmarkslaun. 

 

2.4.4. Menntunarskortur 

 

Menntun byggir upp þá faglegu færni sem þarf fyrir vinnumarkaðinn og stuðlar að félagslegri 

aðlögun. Margt ungt fólk lítur ranglega á menntun sem gagnslausa og einskis virði til að ná 

árangri í lífinu. Þeir eru oft barnalegri í augum brotamanna sem gerir þá útsetta fyrir athygli 

manseljandans.93 

 

2.4.5. Upplýsingaskortur 

 

Skortur á upplýsingum í samfélaginu í heild sinni spilar stóran þátt í mansali. Á það sérstaklega 

við um alvarlegar afleiðingar mansals og aðferðir við útvegun brotaþola. Þrátt fyrir að mansal 

hafi sífellt orðið sýnilegra og upplýsinga- og vitundarvakning hafi átt sér stað í stórum stíl er 

                                                 
92 „Vinnumansal algengara á Íslandi en flesta grunar“ Vinnan - Tímarit Alþýðusambands Íslands 

<https://www.vinnan.is/2020/vinnumansal-algengara-a-islandi-en-flesta-grunar/> skoðað 8. mars 2021. 
93 Emmaline Soken-Huberty, „10 Causes of Human Trafficking“ (Human Rights Careers, 22. september 2019) 

<https://www.humanrightscareers.com/issues/10-causes-of-human-trafficking/> skoðað 1. apríl 2021. 



 32 

enn áberandi skortur á upplýsingum. Það á sérstaklega við um upplýsingar fyrir þá sem eru 

viðkvæmastir og eru sökum þess líklegri til að verða þolendur mansals. Algengasta og 

árangursríkasta útvegunaraðferð manseljanda er fölsk loforð um vel launað starf í öruggu og 

löglegu starfi erlendis. Einstaklingurinn hefur oft litla þekkingu og getur ekki áttað sig á 

ósamræmi í rökum og hvötum gerandans. Þeir biðja sjaldan um viðeigandi viðbótarupplýsingar 

og vefengja ekki yfirlýsingar manseljandans. Brotaþoli er svo fluttur til annars lands þar sem 

hann þekkir hvorki lög og reglur né réttindi sín og á jafnvel í tungumálaerfiðleikum. 

Manseljandinn mun fljótt nýta sér þessar aðstæður.94 Til þess að sporna við mansali verður að 

auka upplýsingagjöf sérstaklega til viðkvæmra hópa. 

 

2.4.6. Félagslegt umhverfi 

 

Félagslegt umhverfi er ráðandi þáttur bæði fyrir brotaþola og gerendur. Félagsleg einangrun, 

jaðarsetning, mismunun og samfélagsleg viðmið eru þættir sem öll styðja við mansal. Í sumum 

löndum er skuldaánauð viðurkennd leið til að greiða niður skuldir. Á öðrum stöðum er sala 

barna vel þekkt, sérstaklega hjá fátækari fjölskyldum í dreifbýli. Sum lönd, svo sem Máritanía, 

stunda enn upprunaleg form þrælahalds þar sem fjölskyldum er haldið í þrældómi kynslóð eftir 

kynslóð. Þá eru þess einnig dæmi, líkt og í Úsbekistan, að nauðungarvinna sé stofnanavædd. 

Á bómullarökrunum er gert ráð fyrir að fullorðnir og börn vinni stanslaust þar til uppskeran er 

búin. Menningarlegir og félagslegir þættir geta einnig orðið til þess að brotaþolar tjái sig ekki 

um mansal eða hverjir gerendurnir eru, sérstaklega ef þeir tilheyra hópum sem skortir 

mannréttindavernd.95 

 

2.4.7. Fjölskylduumhverfi 

 

Einstaklingar sem eru reknir frá heimilum sínum, yfirgefnir eða settir í barnaverndarkerfið eru 

sérstaklega viðkvæmir fyrir mansali. Flóttamenn, ungmenni sem hafa vera heimilislaus og þeir 

sem búa við einangrun verða oft fyrir valinu. Einstaklingur sem hefur verið beittur ofbeldi, t.d. 

heima fyrir, getur verið tilbúinn til þess að taka mikla áhættu til að losna út úr aðstæðum sínum. 

Þeim kann að líða eins og þeir hafi litlu eða engu að tapa og geti jafnvel fundið huggun í að 

                                                 
94 Micah Hartmann, „Causes & Effects of Human Trafficking“ <https://blog.theexodusroad.com/causes-effects-

of-human-trafficking> skoðað 1. maí 2021. 
95 Emmaline Soken-Huberty (n. 93). 
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lifa með manseljanda sínum. Sumir þeirra bjóða ást og viðurkenningu og blekkja þannig 

brotaþola til að vinna fyrir sig.96 

 

2.4.8. Eftirspurn eftir þjónustu þolenda mansals 

 

Grunnhagfræði segir m.a. að til að markaður myndist þurfi framboð og eftirspurn að vera til 

staðar. Kröfur um ódýrt vinnuafl og um kynlíf í atvinnuskyni leiða til tækifæra til að hagnýta 

fólk og auka hagnað. Rekstraraðili getur hagnast mikið á því að framleiða vörur og þjónustu 

með ódýru eða jafnvel ókeypis vinnuafli og með því að selja vörur eða þjónustu á hærra verði. 

Sumir myndu aldrei kaupa fíkniefni eða smyglvopn en ættu ekki í vandræðum með að óska 

eftir kynlífsþjónustu eða að ráða ódýrt vinnuafl. Þótt neytendur skapi eftirspurn eftir vöru og 

þjónustu, þar með talinni kynlífsþjónustu, heimilisstörfum og persónulegri umönnun, er aðeins 

lítill hluti þeirra meðvitaður um samningsskuldbindingar og starfsskilyrði starfsmanna.97 Það 

er augljóst að eftirspurn eftir þjónustu tengdri mansali er ein helsta orsök þess að brot eru 

framin. Á meðan að markaður er til staðar fyrir þjónustu og ódýrt vinnuafl er nærri ómögulegt 

að útrýma mansali. 

 

2.4.9. Hnattvæðing 

 

Hnattvæðing felst í auknum tengslum fólks víðsvegar af úr heiminum. Vegna hennar hefur 

frjáls för fólks frá einum heimshluta til annars á örskömmum tíma orðið auðveldari en áður. 

Hún hefur einnig leitt til afnáms fjárhagslega og pólitískra takmarkana sem einkennist af 

alþjóðasamningum og bandalögum. Hnattvæðing hvetur til opinna landamæra og 

fólksflutninga ásamt því að auka eftirspurn eftir ódýru vinnuafli. Lífsviðurværi fólks hefur 

breyst þar sem opinberum störfum hefur fækkað, hefðbundinn iðnaður er hverfandi og öðrum 

störfum fækkar sökum breytinga á uppbyggingu fyrirtækja. Þessi atriði leiða öll til fátæktar og 

styrkja jafnframt alþjóðlega skipulagða brotastarfsemi. 

Hnattvæðingin á rætur sínar að rekja til heimshagskerfisins og því leyfir samþætt 

heimshagkerfi mansali að vaxa og dafna sem sérstakri tekjulind. Líkt og þrælahald er mansal 

arðbær starfsgrein sem varð sérstaklega gróðvænleg með tilkomu hnattvæðingarinnar. 

Brotasamtök hafa nýtt sér tækifærin sem skapast af alþjóðahagkerfinu. Þau hafa dreift starfsemi 

                                                 
96 Hartmann (n. 94). 
97 Europol, „Trafficking in Human Beings in the EU“ (n. 59) 11. 
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sinni yfir landamæri með þeim afleiðingum að mansal hefur aukist og valdið neikvæðum 

áhrifum.98 

 

2.4.10. Fólksflutningar 

 

Hver sá sem vill yfirgefa heimaland sitt vegna óöryggis, fátæktar eða efnahagslegra tækifæra í 

öðrum löndum er sérstaklega viðkvæmur fyrir mansali. Hægt er að nota smygl sem leið til að 

blekkja fólk í t.a.m. nauðungarvinnu eða vændi. Manseljendur bjóða innflytjendum sem leitast 

eftir störfum í öðrum löndum venjulega atvinnutækifæri sem virðast lögmæt en eru aðeins til 

að ná þeim í mansalsaðstæður. Til dæmis má nefna þegar Rússland var við undirbúning 

Ólympíuleikana í Sochi. Nokkrum mönnum frá Serbíu, Armeníu, Aserbaídsjan og öðrum 

nálægum löndum var lofað byggingarstörfum einungis í þeim tilgangi að hagnýta þá sem ódýrt 

vinnuafl. Þá er mörgum konum frá löndum Austur-Evrópu og Afríku boðið starf í Vestur-

Evrópu, sem t.d. au pair eða við veitingastörf, í þeim tilgangi að neyða þær síðan til vændissölu 

eða annarra kynferðislegra athafna.99 

 

2.4.11. Spilling 

 

Spilling er eini af þeim þáttum sem styður við mansal. Hvort sem spilling er stórfelld eða 

smávægileg stuðlar hún að aukinni tíðni mansals. Hún gegnir ákveðnu hlutverki á hverju stigi 

ferlisins. Hún er til staðar strax frá upphafi, s.s. við skipulagningu, allt þar til einstaklingurinn 

er komin í mansalsaðstæðurnar og hagnýting hefst.  

Þrátt fyrir skort á sérstökum opinberum gögnum um tengsl spillingar og mansals eru 

stöðugar vísbendingar um að spilling gegni mikilvægu hlutverki við að auðvelda og efla 

þennan brotaflokk. Upplýsinga og gagna sem aflað er í öðrum tilgangi, t.d. við rannsókn 

mansalsmála og í gegnum frásagnir aðila, benda ótvírætt til þess að spillt hegðun 

lögreglumanna geti auðveldað útvegun, flutning og hagnýtingu manseljanda og spillt 

dómskerfi getur hindrað rannsókn og saksókn mála og/eða hindrað fullnægjandi vernd 

brotaþola. Enn fremur getur spilling innan einkageirans. s.s. hjá ferðaskrifstofum,  hótelum og 

byggingarfyrirtækum, einnig stuðlað að aukinni tíðni.100 Spilling hjálpar til við að fela ávinning 

                                                 
98 Devin Brewer, „Globalisation and Human Trafficking“ (2008) <//www.unodc.org> skoðað 1. maí 2021. 
99 Emmaline Soken-Huberty (n. 93). 
100 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „The Role of Corruption in  Trafficking in Persons“ 

(2011) 4 <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2011/Issue_Paper_-

_The_Role_of_Corruption_in_Trafficking_in_Persons.pdf>. 
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brotanna, hún grefur undan réttlæti, mannréttindum og mannlegri reisn og hefur að engu 

grundvallarmannréttindi og önnur alþjóðleg viðmið sem ætlað er að vernda einstaklinga. 

 

2.4.12. Vægar refsingar 

 

Vægar refsingar vegna mansalsbrota getur verið ein orsök mansals. Skortur á fullnægjandi 

löggjöf eða væg refsilöggjöf og skortur á pólitískum vilja og skuldbindingu til að framfylgja 

gildandi löggjöf eru aðrir þættir sem auðvelda mansal. Þekkt er að þau lönd sem hafa væg 

viðurlög við brotum tengdum mansali eða jafnvel samþykkja ákveðnar tegundir mansals líkt 

og barnaþrælkun eru eftirsóttustu löndin til framkvæmdar brotanna. 

3. ALÞJÓÐASAMNINGAR Á SVIÐI MANSALS OG 

NAUÐUNGARVINNU 

 

3.1. Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri brotastarfsemi 

 

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri brotastarfsemi, einnig þekktur 

sem Palermó-samningurinn, var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 15. 

nóvember 2000 ásamt bókun um að koma í veg fyrir, berjast gegn og refsa fyrir verslun með 

fólk, einkum konur og börn, svokölluð Palermó-bókunin. Íslenska ríkið undirritaði samninginn 

ásamt bókuninni 13. desember sama ár. Þann 13. maí 2010 var Palermó-samningurinn fullgiltur 

og Palermó-bókunin var fullgilt 22. júní sama ár.101 Með aðild að bókuninni skuldbatt íslenska 

ríkið sig til þess að gera mansal refsivert í landsrétti sé það framið af ásetningi. Samningurinn 

er fyrsti alþjóðlegi bindandi samningurinn sem skilgreinir hugtakið mansal. 

Markmið samningsins er að stuðla að samvinnu aðildarríkja með það að leiðarljósi að 

koma í veg fyrir og berjast gegn fjölþjóðlegri skipulagðri brotastarfsemi á áhrifaríkari hátt en 

áður.102 Hann miðar einnig að samhæfingu stefnumarkanna aðildarríkjanna, lagalegra heimilda 

þeirra og aðferða fullnustuvaldshafa gagnvart þeim sem skipuleggja fjölþjóðleg afbrot. Með 

samræmdum aðgerðum ríkjanna til að koma böndum á gerendur jókst árangur þeirra.103 

Með Palermó-bókuninni kom fyrsta skilgreining mansals sem er lögð til grundvallar 

hjá flestum samtökum og stofnunum sem vinna gegn mansali, og þá einkum vegna kvenna og 

barna. Bókunin leggur til leiðir sem efla löggæslu og landamæraeftirlit, styrkja dómskerfið, 

                                                 
101 Dómsmálaráðuneytið, „Áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annars konar hagnýtingu“ (n. 2). 
102 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 
103 Alþt. 2007-2009, A-deild, þskj. 787- 493 mál. 
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auka vernd og stuðning við brotaþola og vitni, og stuðla að milliríkjasamstarfi til að ná þeim 

markmiðum sem bókunin greinir frá.104  Samkvæmt 3. gr. felur mansal í sér: 

 

 

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 markmiði. 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.105 

 

 

Palermó-bókunin kveður einnig á um að tilraun til mansals sé refsiverð ásamt því að vera 

hlutdeildarmaður, að skipuleggja eða gera áætlun um að aðrir fremji slíkt brot. Til þess að ná 

tilsettum árangri í baráttunni gegn mansali, einkum gegn konum og börnum, þurfa aðildarríki 

að beita samhæfðum aðgerðum og eru þau skuldbundin til þess. Markmiðið er að koma í veg 

fyrir viðskipti með einstaklinga og þrældóm en einnig að veita brotaþolum viðunandi vernd.106 

 

3.2. Samningur Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

 

 

Alþjóðasamningur Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi107var 

samþykktur á allsherjarþingi þann 16. desember 1966. Hann var undirritaður af hálfu íslenska 

ríkisins rúmum tveimur árum síðar eða þann 30. desember 1968. Að lokum var hann fullgiltur 

22. ágúst 1979.108 

                                                 
104 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915-526. mál. 
105 sama heimild. 
106 sama heimild 5. 
107 Hér eftir „SBSR“. 
108 Alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (samþykktur 16. desember 1966, tók gildi 23 

mars 1976) Stjtíð. C, 10/1979. 
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Með samningi Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi er lagt 

bann við þrældómi, þrælkun og nauðungarvinnu, sbr. 8. gr.. Þar segir í 1. mgr. að engum manni 

skuli haldið í þrældómi og að hvers konar þrældómur og þrælaverslun skuli vera með öllu 

óheimil. Í 2. mgr. er kveðið á bann við að halda manni í þrældóm og í 3. mgr. er lagt bann við 

nauðungar- eða þvingunarvinnu. Ekki er gert nákvæmlega grein fyrir því hvað felst í 

nauðungarvinnu. Þó segir í fjórum liðum c-liðar 3. mgr. að nauðungarvinna taki ekki til vinnu 

sem föngum er gert að inna af hendi í varðhaldi sem afleiðing af löglegri skipun dómstóls, 

herþjónustu, þjónustu vegna hættu- eða neyðarástands sem skapar almannahættu eða vinnu eða 

þjónustu sem sé þáttur í venjulegum borgaraskyldum. Umrædd grein samningsins gefur í það 

minnsta skýrari mynd en Palmeró-bókunin af því hvað felst í nauðungarvinnu. 

 

3.3. Samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um nauðungar- og skylduvinnu 

 

 

Alþjóðavinnumálastofnun hefur skilgreint átta samþykktir sem grundvallarsamþykktir 

stofnunarinnar. Þær samþykktir sem snúa að nauðungavinnu eru samþykkt nr. 29 um 

nauðungarvinnu og skylduvinnu og samþykkt nr. 105 um afnám nauðungarvinnu. 

Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunar var saman komið í Genf 10. júní 1930 þar 

sem ákveðið var að móta og koma á alþjóðasamþykkt um ákveðnar tillögur er vörðuðu 

nauðungarvinnu. Þannig myndi hvert aðildarríki skuldbinda sig til þess að útrýma 

nauðungarvinnu.109 Fyrir vikið komst á alþjóðasamþykkt nr. 29, einnig þekkt sem 

nauðungarvinnusamþykktin. Þar er hugtakið nauðungarvinna skilgreint og nær yfir alla vinnu 

eða þjónustu sem krafist er af manni með hótunum um refsingu og er einstaklingurinn þar 

tilneyddur.110 Skilgreining þessi samanstendur af tveimur grunnþáttum, þ.e. að vinnunnar eða 

þjónustunnar er krafist með hótun um refsingar og vinnan er tilneydd. Starf eftirlitsstofnana 

Alþjóðavinnumálastofnunar í um 75 ár hefur verið til frekari skýringar þessara þátta.  

Refsingin þarf ekki að vera í formi refsiaðgerða heldur getur hún einnig verið í formi 

missis á ýmsum réttindum. Þar að auki getur hótun um refsingar verið í mismunandi myndum. 

Að öllum líkindum felur öfgafyllsta form þess í sér líkamlegt ofbeldi eða jafnvel líflátshótunum 

sem beint er til brotaþola eða annarra, s.s. aðstandenda hans. Hótanirnar geta einnig verið 

óbeinar, líkt og sálræns eðlis. Aðstæður sem Alþjóðavinnumálastofnunin hefur skoðað hafa 

meðal annars falið í sér hótanir um að tilkynna brotaþola til yfirvalda. Aðrar refsingar geta 

                                                 
109 Samþykkt nr. 29 um nauðungarvinnu eða skylduvinnu. 
110 sama heimild 1. mgr. 2. gr. 
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verið fjárhagslegs eðlis, þ.m.t. skuldaánauð, hald á launum, launamissir og hótanir um uppsögn 

úr vinnu. Í sumum tilfellum krefjast vinnuveitendur þess einnig að starfsmenn afhendi 

persónuskilríki sín og síðar meir beitir vinnuveitandi hótunum um að skilríkin fáist ekki afhent 

til baka. Þannig haldast brotaþolar undir stjórn vinnuveitandans og nauðungarvinnan getur 

haldið áfram.111 

Að því er varðar samþykki brotaþola hefur Alþjóðavinnumálastofnun skoðað form og 

efni samþykkis, hlutverks utanaðkomandi, hömlur, óbeinar þvinganir og afturköllun 

samþykkis. Margir brotaþolar koma í upphafi sjálfviljugir til starfa, þó með svikum og 

blekkingum, en síðar kemur í ljós að þeim er ekki frjálst að hætta þeirri vinnu sem þeir inna af 

hendi og yfirgefa aðstæðurnar. Það getur verið vegna lagalegra, líkamlegra eða sálrænna 

þvingana af hálfu manseljandans. Upphaflegt samþykki getur talist ógilt ef ólögmætum 

blekkingum, nauðung eða hótum var beitt til að fá það.112 

Samkvæmt samþykkt nr. 105 um afnám nauðungarvinnu, sem hefur einnig öðlast gildi 

á Íslandi, eru aðildarríki skuldbindin því að láta ekki viðgangast, heldur uppræta, hvers konar 

nauðungarvinnu, sbr. 1. gr. hennar.113 Í samþykktinni er hugtakið nauðungarvinna skilgreind á 

þann veg að undir það fellur hverskonar nauðungarvinna:  

 

„a. er beitt sé með pólitískri þvingun, fræðslu, eða sem refsingu gegn 

mönnum fyrir að hafa eða láta í ljósi stjórnmálaskoðun eða skoðanir 

hugsjónalega gagnstæðar hinu ríkjandi skipulagi, stjórnmálalegu, 

félagslegu eða efnahagslegu; 

b. er beitt sé sem aðferð til þess að nota verkalýðinn til breytinga á 

efnahagskerfinu; 

c. er beitt sé til þess að aga verkalýðinn; 

d. er beitt sé til refsingar fyrir þátttöku í verkföllum; 

e. er beitt sé til mismununar sökum uppruna, félagslegrar aðstöðu, 

þjóðernis eða trúarbragða.“114 

 

 

3.4. Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali 

 

 

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali var lagður fram til undirritunar þann 16. 

maí 2005 og tók hann gildi 1. febrúar 2008.  Ísland undirritaði samninginn sama dag og 

Evrópuráðið en það var ekki fyrr en 23. febrúar 2012 sem íslensk yfirvöld fullgiltu samninginn. 

                                                 
111 International Labour Office, „A Global Alliance against Forced Labour“ (2005) I (B) 5 

<https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf>. 
112 sama heimild 6. 
113 Samþykkt nr. 105 um afnám nauðungarvinnu. 
114 sama heimild. 
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Nokkurra lagabreytinga var þörf til þess að fullgilda mætti samninginn, eins og ákvæði 

útlendingalaga nr. 96/2002 er varða dvalarleyfi brotaþola mansals og ákveðin ákvæði almennra 

hegningarlaga.115 

Í samningnum er að finna sambærilega skilgreiningu á mansali og í Palermó-bókuninni 

en samningurinn lítur þó meira til mannréttinda þolenda. Í meginatriðum er samningur 

Evrópuráðsins víðtækari og tekur einkum til verndar brotaþola, hann tryggir jafnframt 

mannréttindi þeirra ásamt því að gerendur verða saksóttir. Samningurinn er ákveðin staðfesting 

á því að mansal er alvarlegt mannréttindabrot og ógn við mannlega reisn. Hann staðfestir 

jafnframt að nauðsynleg vernd fyrir brotaþola eigi að vera til staðar. Með samningnum var 

komið á fót sérstöku eftirlitskerfi sem átti að tryggja að aðilar hans framfylgdu ákvæðum hans 

á skilvirkan hátt skv. 1 .gr. samningsins.116 

Í samningnum segir um mansal: 

 

„a.„Mansal“ merkir að taka í þjónustu sína, 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 ágóða í því augnamiði að fá fram samþykki 

einstaklings, sem hefur vald yfir öðrum einstaklingi, til að koma fram 

misneytingu. Í misneytingu felst m.a., að minnsta kosti, að fénýta sér 

vændi annarra eða kynferðisleg misneyting í annarri mynd, 

nauðungarvinna eða nauðungarþjónusta, þrælkun eða aðgerðir í 

líkingu við þrælkun, ánauð eða það að fjarlægja líffæri,  

b. samþykki fórnarlambs „mansals“ við fyrirhugaða misneytingu, er 

um getur í a-lið þessarar greinar, skiptir ekki máli hafi einhverjum 

þeim aðferðum er um getur í a-lið verið beitt,  

c. að taka í þjónustu sína, flytja, afhenda, hýsa eða taka við barni í því 

skyni að fénýta það telst „mansal“ jafnvel þó að ekki sé beitt neinum 

þeim aðferðum er um getur í a-lið þessarar greinar,  

d. „barn merkir sérhvern einstakling undir átján ára aldri,  

e. „fórnarlamb“ merkir einstakling sem er andlag mansals eins og það 

er skilgreint í þessari grein.“117 

 

 

Samningurinn tekur til allra birtingamynda mansals, bæði innanlands sem utan og hvort sem 

það tengist skipulagðri brotastarfsemi eða ekki.118 

                                                 
115 Dómsmálaráðuneytið, „Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali tók gildi á Íslandi 1. júní 2012“ 

<https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2012/06/08/SamningurEvropuradsins-um-adgerdir-

gegn-mansali-tok-gildi-a-Islandi-1.-juni-2012/> skoðað 2. maí 2021. 
116 Evrópuráðssamningur um aðgerðir gegn mansali 2005. 
117 sama heimild. 
118 sama heimild. 
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3.5. Evróputilskipun 2011/36/ESB 

 

 

Tilskipun Evrópusambandsins nr. 2011/36 tók gildi árið 2011. Hún leggur áherslu á að 

skilgreina frekar mismunandi hagnýtingarþætti mansals. Tilskipunin kveður á um aukna vernd 

fyrir brotaþola og tryggir að þeim skuli ekki refsað fyrir þvinguð brot í kjölfar mansalsins. Þessi 

tilskipun hefur enn ekki verið innleidd á Íslandi. 

Skilgreining tilskipunarinnar á mansali er sambærileg því sem má sjá í öðrum 

samningum en það er þó nokkrar viðbætur. Í 2. gr. tilskipunarinnar er mansal skilgreint sem: 

 

„1. The recruitment, transportation, transfer, harbouring or reception 

of persons, including the exchange or transfer of control over those 

persons, by means of the threat or use of force or other forms of 

coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or 

of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments 

or benefits to achieve the consent of a person having control over 

another person, for the purpose of exploitation.  

2. A position of vulnerability means a situation in which the person 

concerned has no real or acceptable alternative but to submit to the 

abuse involved. 

3. Exploitation shall include, as a minimum, the exploitation of the 

prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced 

labour or services, including forced begging, slavery or practices 

similar to slavery, servitude or the exploitation of criminal activities, 

or the removal of organs. (leturbreyting höfundar)“119 

 

 

Verknaðaraðferðir hafa verið skýrðar nánar með því að bæta við „þar með talin yfirfærsla eða 

breyting yfirráða á manneskju “ (e. including the exchange or transfer of control over those 

persons). Þá eru fleiri hagnýtingaþáttum bætt við, s.s. þvingað betl (e. forced begging) og 

hagnýtingu á brotastarfsemi (e. exploitation of criminal activities).120 

 

3.6. Alþjóðalegar skuldbindingar Íslands 

 

 

                                                 
119 Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and 

combating trafficking in human beings and protecting its victims. 
120 TeamWork project Government og Netherlands, „Manual for Experts on Multidisciplinary Cooperation 

Against Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation“ (2016) 136 <https://slavefreetoday.org/manual-

for-experts-on-multidisciplinary-cooperation-against-trafficking-in-human-beings-for-labour-exploitation/> 

skoðað 2. maí 2021. 
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Ísland hefur staðið sig nokkuð vel í að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt þeim 

samningum sem lúta að banni á mansali.  Ísland er tvíeðlisríki en í því felst að alþjóðasamningar 

þurfa sérstaka innleiðingu í landslög svo þeir öðlist lagagildi samkvæmt íslenskum rétti svo 

borgarar landsins geti byggt rétt sinn á landsrétti.121 

Líkt og greinir frá í kafla nr. 3.1. um samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri 

skipulagðri brotastarfsemi, undirritaði Ísland Palermó-samninginn í desember 2000, fullgilti 

hann árið 2010 og tók samningurinn gildi sama ár. Ísland hefur einnig fullgilt eina af þremur 

bókunum við Palermó-samninginn, þ.e. Palermó-bókunina. Meginmarkmið hennar er að koma 

í veg fyrir, uppræta og refsa fyrir mansal, einkum kvenna og barna. Í athugasemdum með 

frumvarpi því er varð að lögum nr. 149/2009 um breytingu á almennum hegningarlögum kemur 

fram að frumvarpið sé liður í því að hægt sé í fyrsta lagi að fullgilda Palermó-samninginn ásamt 

Palermó-bókuninni og að með breytingum mansalsákvæðis laganna sé fylgt með nákvæmari 

hætti 3. gr. bókunarinnar. Í öðru lagi er frumvarpið liður í því að gera nauðsynlegar ráðstafanir 

svo hægt sé að fullgilda Evrópuráðssamning um aðgerðir gegn mansali frá 3. maí 2005 og að 

með breytingum á mansalsákvæði sé fylgt með nákvæmari hætti í 4. gr. 

Evrópuráðssamningsins.122  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var lögfestur 

með lögum nr. 10/1979 en með lögum nr. 62/1994 var Mannréttindasáttmáli Evrópu lögfestur. 

Samkvæmt 2. mgr. 68. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er 

nauðungarvinna bönnuð, en ekki er kveðið á um sérstakt bann við þrældómi eða þrælkun. 

Hugtakið nauðungarvinna hefur ekki verið skilgreint í íslenskum lögum en er þó gefið auka 

vægi með því að kveða sérstaklega á um það í mannréttindakafla stjórnaskrárinnar. 

Hugtakið kemur jafnframt fram í mansalsákvæði 227. gr. a. hgl. Þar er þó ekki skilgreint 

hvaða tilvik falla undir nauðungarvinnu. Að láta annan einstakling sæta nauðungarvinnu er 

þannig séð ekki refsivert sem sjálfstætt brot samkvæmt núgildandi löggjöf, nema það sé í 

tengslum við mansal. Slík háttsemi myndi væntanlega falla undir ákvæði 225. gr. laganna þar 

sem kveðið er á um ólögmæta nauðung, eða 226. gr. um frelsissviptingu. 

Í kafla 5.1. sem fjallar um 227. gr. a. almennra hegningarlaga verða aðrar breytingar 

sem gerðar hafa verið á þeim lögum sem og annarri löggjöf í því skyni að uppfylla skyldur 

þessar, reifaðar ítarlega.  

 

                                                 
121 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1997) 40.;Björg Thorarensen, Pétur Dam Leifsson, 

Þjóðaréttur (Codex 2011) 30–34. 
122 Alþt. 2009-2010, A- deild, þskj.16- 16 mál. 2009. 
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4. VINNUMANSAL OG BIRTINGAMYNDIR ÞESS 
 

 

Margur kann að telja að þrælahald sé úr sögunni, hryllingur frá öðrum tímum, háttsemi fólks 

sem hefur enga líkingu við okkur. Sannleikurinn er sá að þrælahald lifir enn, þó í öðrum 

birtingamyndum. Ný skýrsla félagasamtakanna Know The Chain gefur til kynna að fataskápur 

flestra sé líklega fullur af fötum sem eru framleidd með nauðungarvinnu.123 Þrælahald 

nútímans lítur ekki eins út og það gerði áður fyrr. Þess í stað felur það í sér að fátækt fólk í 

þróunarlöndum reynir að finna vinnu í hinum þróuðu löndum í von um betra líf. Vinnumannsal, 

eða nútíma þrælahald líkt og það nefnist í daglegu tali, virðist vera nokkuð algengt á Íslandi og 

í raun mun umfangsmeira en fólk gerir sér grein fyrir.124 Samkvæmt skýrslu Europol eru flestir 

brotaþolar vinnumansals karlmenn frá Búlgaríu, Tékklandi, Eistlandi, Póllandi, Rúmeníu og 

Slóvakíu.125 

Samkvæmt tölfræði Alþjóðavinnumálastofnunar voru alls um 40 milljón brotaþolar nútíma 

þrælahalds. Þar af voru 24,9 milljónir manna í nauðungarvinnu, þ.e. þeir voru neyddir til að 

vinna undir ógn eða annarri nauðung í störfum sem heimilisstarfsmenn eða húsþrælar, á 

byggingarsvæðum, í leynilegum verksmiðjum, á fiskibátum, í kynlífsiðnaðinum og ótal öðrum 

atvinnugreinum. Þeir voru neyddir til að vinna af einkaaðilum, hópum eða jafnvel af 

stjórnvöldum. Í mörgum tilfellum enduðu vörur sem þeir framleiddu og þjónusta sem þeir 

veittu í stórum verslunarkeðjum. Þolendur vinnumansalsins framleiddu hlut alls matar sem 

neytt var, fatnaðarins sem klæddu jarðarbúa, þrifu byggingar þar sem fólk bjó eða vann í og 

byggðu þeir jafnframt mörg þeirra húsa.126 

Helstu birtingarmyndir mansals á Íslandi eru kynferðisleg hagnýting og vinnumansal. Þær 

birtingarmyndir vinnumansals sem viðmælendur höfundar nefndu eru aðallega í tengslum við 

starfsmannaleigur, í sjálfboðaliðastörfum og sem au-pair. Um það er að finna ítarlega umfjöllun 

í kafla nr. 5 um vinnumansal á Íslandi. 

Vinnumansal er þegar einstaklingur er seldur öðrum í þeim tilgangi að misnota hann til 

vinnu. Nær það því yfir mansal í nauðungarvinnu, þrælkun, þrældóm eða aðra misnotkun á 

                                                 
123 „KTC_Cross_sector_2019.pdf“ <https://knowthechain.org/wp-

content/uploads/KTC_Cross_sector_2019.pdf> skoðað 8. mars 2021.r 
124 VR, „Þrælahald á Íslandi ?“ [2017] VR blaðið. 
125 EUROPOL (n. 14) 23. 
126International Labour Office, „Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage“ (2017) 

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf> 

skoðað 14. mars 2021. 
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vinnuafli. Verknaðaraðferð sú sem lýst er hér að ofan er refsiverð skv. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. 

Í 3. gr. Palermó-bókunarinnar kemur fram að hagnýting vegna vinnumansals þurfi að minnsta 

kosti að fela í sér nauðungarvinnu, þrældóm eða ánauð.127 Í nauðungarsamþykkt 

Alþjóðavinnumálastofnunar er vinnumansal skilgreint sem öll vinna eða þjónusta sem krafist 

er af brotaþola með hótun um refsingu og hafi hann ekki gefið sig sjálfviljugur fram til 

starfsins128 

Þegar um vinnumansal er að ræða þá skiptir ekki máli hverskonar vinnu um ræðir heldur 

skiptir máli hverskyns samband sé á milli starfsmanns og vinnuveitanda. Til þess að halda 

starfsmanni í nauðungarvinnu beitir vinnuveitandi ýmsum aðferðum, t.d. aðferðum sem fela í 

sér líkamlegt ofbeldi eða hótanir um það, skerðingu á athafnafrelsi, frelsissviptingu á vinnustað 

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

uppsögn.129 Líklegt er að um nauðungavinnu sé að ræða ef starfsmanni er ekki frjálst að segja 

starfi sínu lausu og leita á önnur mið eftir vinnu.130 

Þegar brotaþolar eru komnir í hendur manseljanda eru vegabréf þeirra tekin og för 

þeirra er hindruð svo þeir geti ekki leitað aðstoðar lögreglu eða annarra yfirvalda. Stundum er 

brotaþolum sem koma frá ríkjum utan Evrópusambandsins hótað að vera tilkynntir til  yfirvalda 

sem ólöglegt farandfólk. Þeir munu af sjálfsdáðum forðast lögreglu af ótta við brottvísun til 

heimalandsins síns. Farandverkamenn sem koma frá Asíu, Afríku og Suður-Ameríku eru 

stundum ekki meðvitaðir um atvinnustaðla, kjör og réttindi á evrópskum vinnumarkaði og gera 

sér gjarnan ekki grein fyrir því að þeir séu hagnýttir til vinnu og séu þolendur mansals.131 

Í komandi köflum verður fjallað um birtingarmyndir vinnumansals. Þær eru þó í stöðugri 

þróun og er því mikilvægt að framkvæma mat fyrir hvert tilvik ef grunur vaknar um 

vinnumansal. Með því er frekar hægt að bera kennsl á mögulegan brotaþola.132 

 

4.1. Byggingaiðnaður 

 

Rannsókn frönsku landamæralögreglunnar sem er hluti af ríkislögreglunni (Police aux 

Frontières/Police judiciaire), rúmensku lögreglunni (Poliția Română) og lögreglunni í 

                                                 
127UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), „Model Law against Trafficking in Persons“ (n. 48) 

15. 
128 Samþykkt nr. 29 um nauðungarvinnu eða skylduvinnu. 
129 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 
130 UNODC, „Model Law against Trafficking in Persons“ 15 <https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf>. 
131 Europol, „Situation Report Trafficking in Human Beings in the EU“ (n. 57) 26. 
132 UNODC (n. 101) 15. 
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Moldavíu (Inspectoratul General de Poliție), studd af Europol og Eurojust, leiddi 

lögregluyfirvöld að hópi manna sem voru aðilar skipulagðra brotasamtaka sem áttu þátt í 

smygli á farandverkamönnum, vinnumansali, skjalafalsi, svikum á félagslegum bótum og 

peningaþvætti. Rannsóknin hófst árið 2018 þegar franska lögreglan hafði afskipti af 

sendibifreið sem flutti tíu ólöglega einstaklinga. Þeir voru allir frá Moldavíu og var hluti þeirra 

með fölsuð rúmensk skilríki. Brotasamtökin, skipulögð af rúmenskum ríkisborgara búsettum í 

Frakklandi, smygluðu að minnsta kosti 40 ríkisborgurum frá Moldavíu til að hagnýta þá í 

byggingarstarfsemi í Frakklandi. Brotasamtökin afhentu einstaklingunum fölsuð rúmensk 

skilríki og ökuskírteini á meðan þau héldu raunverulegum vegabréfum þeirra sem tryggingu. 

Flestir þeirra sem þeir smygluðu voru ómenntaðir og voru því viðkvæmari fyrir hagnýtingu. 

Þeir unnu 55 tíma á viku fyrir 60 evrur á dag. Stór byggingarfyrirtæki tóku einnig þátt í 

brotastarfseminni. Þessi starfsemi var afar ábatasöm og ólöglegur hagnaður áætlaður tæplega 

14 milljónir evra. Hinir grunuðu þvoðu ólöglega fengna fjármuni með átta skúffufyrirtækjum 

sem flest voru með aðsetur í Frakklandi.133 

 

4.2. Verksmiðjur 

 

Í mörgum aðstæðum leita farandverkamenn erlendis eftir betra lífi, þeir fá oft atvinnutilboð 

t.a.m. í verksmiðjum sem virðast lögmætar en þegar komið er á áfangastað eru aðstæður 

frábrugðnar því sem lofað var. Sumir þeirra fá lánaða fjármuni til greiðslu umboðsmanns fyrir 

útvegun starfs. Sá hinn sami gæti síðar meir reynst vera manseljandi þeirra. Starfsmenn eru 

neyddir til vinnu þar sem þeir vinna svo klukkustundunum skiptir gegn litlum eða engum 

launum, við hræðilegar og hættulegar aðstæður, einangraðir og jafnvel undir ógn og ofbeldi 

manseljanda. Þekktir fataframleiðendur og söluaðilar semja við erlendar verksmiðjur þar sem 

vinnuafl er ódýrt. Þeim greiða þeir brot af því sem þeir myndu greiða fyrir sama starf sem væri 

að öllu löglegt, enda eiga ákvæði laga um lágmarkslaun ekki við. Í mörgum tilvikum er 

fatnaðurinn síðan merktur „Made in America“. Þrátt fyrir hversu lítið starfsmenn 

fatnaðariðnarins fá greitt fyrir vinnu sína finnst einhverjum verksmiðjueigendum það of mikið. 

Þá líta þeir á starfsmenn sína sem þræla og koma fram við þá sem slíka. 

Kil Soo Lee, eigandi fatnaðarverksmiðju í Amerísku Samóa, tryggði sér samninga til 

framleiðslu fatnaðar fyrir Wal-Mart, JCPenney, Target og Sears. Hann útvegaði sér verkamenn 

                                                 
133 Europol, „Exploitation on the Construction Site: 38 Arrested in France, Romania and Moldova for Abusing 

Migrant Workers“ <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/exploitation-construction-site-38-arrested-

in-france-romania-and-moldova-for-abusing-migrant-workers>. 
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með því að nota kunnuglegar aðferðir, þ.e. með fyrirheitum um stöðuga og örugga vinnu, góð 

laun og mannsæmandi húsnæði. Á þennan hátt útvegaði hann yfir 250 kínverska og víetnamska 

verkamenn, aðallega ungar konur. Þessir aðilar greiddu hver fyrir sig á bilinu 5-8.000 

bandaríkjadala fyrir þetta starf, sem í raun var tækifæri til þess eins að vera þræll. Þar sem 

gjaldið jafngilti oft margra ára launagreiðslum tóku margar kvennanna og fjölskyldur þeirra 

lán fyrir gjaldinu. Í staðinn fyrir ráðningargjaldið beittu Lee og menn hans konurnar ofbeldi, 

sveltu þær, misnotuðu þær kynferðislega, lokuðu þær allar 36 saman inni í litlu rými þar sem 

þær neyddust til að vinna við óviðunandi aðstæður. Þær fengu ekki greidd laun vegna 

vinnunnar. Auk líkamlegs ofbeldis hótaði hann þeim brottvísun og tilkynningu um þær til 

yfirvalda. Þegar starfsmenn kvörtuðu yfir vinnuskilyrðunum hélt Lee eftir mat í tvo daga og lét 

síðan handtaka fjórar þeirra og lét vísa þeim úr landi. Þetta stóð yfir í nærri tvö ár. Þegar ein 

þeirra reyndi í örvæntingu sinni að flýja blindaði einn umsjónarmannana hana á öðru auganu 

með brotnu röri. Í eitt skipti, til að sýna öðrum fordæmi, beittu Lee og hans menn hóp kvenna 

ofbeldi með stálrörum og stólum. Að lokum voru Lee og tveir aðrir handteknir og ákærðir m.a. 

fyrir fjárkúgun, peningaþvætti, alvarleg brot á mannréttindum kvenna, mansal og þrælahald. 

Lee var dæmdur í 40 ára óskilorðsbundið fangelsi.134 

 

4.3. Kampavínsklúbbar 

 

Vinnumansal á sér oft stað á svokölluðum kampavínsklúbbum. Dæmi um það er mál 

hæstaréttardómstóls í Grikklandi um rúmenska konu sem blekkt var í nauðungarvinnu sem 

erótískur dansari. Upphaflega hitti brotaþoli vinkonu sína sem lagði til að þær færu til 

Grikklands til að vinna sem þjónustustúlkur fyrir 1000 evrur í mánaðarlaun. Vinkonan sagðist 

þekkja rúmenskan ríkisborgara í Grikklandi sem gæti hjálpað þeim að finna vinnu. Þær 

útveguðu sér vegabréf 135 og hvor um sig fékk 500 evrur. Þær flugu til Aþenu í október 2004 

og tók gerandinn á móti þeim á flugvellinum. Í lok nóvember sama árs var brotaþoli fluttur í 

aðra íbúð ásamt annarri konu sem starfaði sem dansari á næturklúbb. Í byrjun árs 2005 hóf 

brotaþoli samskonar störf og hitti hún gerandann þar í október sama ár. Það var talið sannað að 

fram að því hafði hann enga aðkomu að búsetu, vinnuaðstæðum né nýtingu vinnuafls hennar. 

Þau hófu ástarsamband sem þróaðist í vinnuhagnýtingu með auknu trausti hennar til hans, t.d. 

með hótunum. Dómurinn tók sérstaklega fram að gerandinn náði stjórn með hótunum um 

                                                 
134 Kevin Bales & Ron Soodalter, The Slave Next Door: Human Trafficking and Slavery in America Today 

(Second Edition, University of California Press 2010) 226. 
135 Ekki kemur fram í dómi hvort um sé að ræða lögleg eða fölsuð vegabréf. 
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ofbeldi gegn henni og fjölskyldu hennar ef hún gæfi honum ekki tekjur sínar. Hvert kvöld 

þénaði hún um 170-200 evrur en hún sjálf fékk einungis að halda eftir 30 evrum.136 

 

4.4. Ferða- og þjónustuiðnaður 

 

Brotaþolar vinnumansals finnast víðsvegar innan ferða- og þjónustugeirans. Þeir geta verið við 

nauðungavinnu á hótelum í langan tíma gegn litlu eða engu endurgjaldi. Þeir geta unnið sem 

þernur, í gestamóttöku, eldhúsi, á veitingastað, í spilavítum eða í hvaða annarri þjónustu sem 

hótel býður upp á. Manseljandinn getur verið einn af stjórnendum hótelsins eða vinnumiðlari 

undirverktaka sem útvegar starfsfólk fyrir hótelið. Í þeim tilvikum sem manseljandi annast 

milligöngu getur hótelið verið grandlaust um misnotkunina eða ekki. 

Dæmi um vinnumansal í þjónustuiðnaði er belgískt mál þar sem eigendur veitingahúsa 

voru sóttir til saka og sakfelldir fyrir vinnumansal, smygl á fólki, ólöglega ráðningu 

einstaklinga og vegna brota á lögum um almannatryggingar.  Málið snýr að hagnýtingu 

kínverskra einstaklinga af kínverskum veitingahúsaeigendum í Belgíu. Einn brotaþolanna lýsti 

því að honum hefði komið til Belgíu fyrir tilstilli kínversku mafíunnar. Hann hafði unnið á 

mismunandi veitingastöðum í minnst 14 klukkustundir á dag. Hann fékk greiddar á bilinu 800-

1000 evrur á mánuði fyrir vinnuna. Vinnuskilyrðin voru slæm. Hann mátti ekki taka sér hlé, 

máltíðir samanstóðu af afgöngum viðskiptavina og honum var einnig skylt að sinna 

endurbótum og byggingaverkum. Hann bjó við óöruggar aðstæður. Þegar lögreglan kom þurftu 

hann og aðrir starfsmenn að fela sig í kjallara húsnæðisins. Þegar ákærði komst að því að 

brotaþoli var veikur henti hann honum út á götu í Antwerpen og hótaði honum með tilkynningu 

til yfirvalda vegna ólöglegrar dvalar hans þar.137 Annar brotaþoli lagði fram kæru á hendur 

veitingahúsaeigendanna hjá alríkislögreglunni í janúar 2008 þar sem fram kom að hann væri 

fórnarlamb mansals. Hann kom til Belgíu með sömu leiðum og hinn brotaþolinn, eða með 

milligöngu brotahóps. Hann útvegaði sér vinnu á veitingastaðnum þar sem honum var haldið í 

vinnu í 14 klukkustundir á hverjum degi með einungis 400 evrur í mánaðarlaun. Honum var 

haldið þar nauðugum frá mars 2006 til ágúst 2007. Hann greindi frá sömu slæmu 

vinnuaðstæðum og hinn brotaþolinn. Þegar hann fór að lokum fram á greiðslu vangreiddra 

launa var honum hent á götuna og hótað tilkynningu til yfirvalda um ólöglega dvöl hans í 

landinu. 

                                                 
136 Judgment 672/2010 (Supreme Court Greece) (Section: Court rullings). 
137 Publications Office of the European Union, „Study on Case-Law Relating to Trafficking in Human Beings 

for Labour Exploitation“ (2015) <https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_case-

law_on_trafficking_for_the_purpose_of_labour_exploitation_2.pdf>. 
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4.5. Heimilishjálp 

 

Heimilishjálp er starf sem á sér stað innan heimilis vinnuveitandans og felst t.a.m. í starfinu 

barnapössun, umsjá eldri fjölskyldumeðlima, matreiðsla, þríf, og fleiri verkefni. Þeir sem sinna 

þessum störfum geta verið bæði konur og karlar á öllum aldri. Aðstæður þessa einstaklinga 

þróast í mansal þegar vinnuveitandinn beitir valdi, blekkingum, hótunum eða þvingunum til að 

halda stjórn yfir viðkomandi til að starfa og til að fá verkamanninn til að trúa því að hann hafi 

engra annarra kosta völ en að lúta að stjórn. 

Sem dæmi um mansal af þessum toga er austurrískt mál þar sem hjón voru sakfelld 

fyrir pyntingar og vanrækslu barna, fyrir beitingu alvarlegra hótana og líkamlegu ofbeldi, fyrir 

þvinganir til afbrots, svika og að lokum fyrir mansal. Þau höfðu farið með brotaþola ásamt 

eigin barni til Austurríkis þar sem þau báðu um hæli á grundvelli falsaðra skjala. Þeir héldu því 

fram að brotaþoli væri ættleiddur og héldu honum sem húsþræl í nokkur ár. Á tímabilinu maí 

1999 til apríl 2004 héldu sakborningarnir stúlku undir lögaldri í húsi þeirra þar sem þau 

pyntuðu hana andlega og líkamlega, sviptu hana frelsi og barnæsku, neyddu hana til 

heimilisstarfa með því að hóta henni og fjölskyldu hennar lífláti. Þar að auki fölsuðu þau skjöl 

í því skyni að þiggja félagslegar bætur frá ríkinu. Héraðsdómur í Vínarborg dæmdi þau bæði 

til fjögurra ára fangelsis.138 

 

4.6. Landbúnaður 

 

Dæmi um mál þar sem hagnýting vinnuafls er í forgrunni er rúmenskt mál sem fjallað er um í 

kafla 2.3.1.1. um útvegun. Sakborningurinn, ríkisborgari Rúmeníu, var sakfelldur fyrir mansal 

sem var framið innan landamæra Rúmeníu. Á tímabilinu október 2010 til júní 2012 útvegaði 

hann þremur einstaklingum vinnu á bóndabæ sínum. Hann nýtti sér vangetu þeirra til að verjast 

og tjá vilja sinn sökum andlegra og líkamlegra fatlana. Brotaþolar voru við vinnu frá kl. 03:00 

til kl. 23:00 alla daga vikunnar, m.a. á helgidögum. Hann hélt launum þeirra eftir og greiddi 

þeim einungis litlar upphæðir ef þeir fólust eftir því. Sökum fatlana þeirra var þeim ómögulegt 

að hafa yfirlit með greiðslum frá sakborningi. Með tímanum sannfærði hann brotaþola um að 

þeir hefðu safnað miklum skuldum sem ómögulegt væri að greiða upp. Því þyrftu þeir að borga 

umræddar skuldir með vinnu. Skuldirnar uxu samhliða auknu starfshlutfalli þeirra. Brotaþolar 

bjuggu við ómannúðlegar aðstæður eða í gömlu hesthúsi þar sem fjöldi fólks bjó við hættulegar 

                                                 
138 sama heimild 151. 
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aðstæður án rafmagns, salernis og annars sem flestir telja nauðsynjahlut. Í lok árs 2011 flúði 

einn brotaþolanna en sakborningur fann hann á nýjan leik í apríl 2012. Með beitingu ofbeldis 

náði hann brotaþola nauðugum til baka. Þá fór faðir eins brotaþola fram á að hann yrði 

afturheimtur um vorið 2012. Hann endaði þó á því að selja hann gegn vægu gjaldi. Dómstóllinn 

taldi sakborning vera sekann um mansal m.a. með því að útvega, hýsa og taka á móti 

brotaþolum til starfa hjá sér; að beita hótunum, ofbeldi, mannráni og öðrum ólögmætum 

nauðungum; að nýta sér vitsmunalega vangetu til þess að verja og tjá sig; að inna af hendi 

greiðslu fyrir samþykki forsvarsaðila, að arðræna brotaþola með nauðungarvinnu og brjóta í 

bága við ýmis lög. 

 

4.7. Áhættuhópar 

 

Fólk af erlendum uppruna landinu sem brotið á sér stað er sérstaklega viðkvæmt þegar kemur 

að útvegun manseljanda. Áhættuhópar eru ekki endilega tengdir tilteknum landfræðilegum 

svæðum né heldur tengdir sérstökum hagnýtingaþáttum. Helstu þættirnir sem minnka eða auka 

viðkvæmni fyrir mansali eru t.a.m. fjárhagslegt óöryggi, fátækt, áföll, stríð í heimalandi og 

lélegt andlegt og líkamlegt ástand. 

 

5. VINNUMANSAL Á ÍSLANDI 
 

Vinnumansal er vandamál alls staðar í heiminum, þ.á m. á Íslandi. Fleiri og fleiri mál 

koma upp í þessum málaflokki. Vinnumansal er mun algengara á Íslandi en margir telja. 

Mögulegt er að það hafi fallið nokkuð í skuggann af umræðu um kynlífsþrælkun. 

Alþýðusamband Íslands139 gefur dæmi um vinnumansalsmál nærri daglega og segir ASÍ að 

helsta birtingarmynd vinnumansals hér á landi er að einstaklingar eru blekktir til koma til 

landsins, loforð og samningar eru svo svikin og þessu fólki oft haldið í einangrun og án 

upplýsinga um rétt sinn.140 

Samkvæmt skýrslu Ríkislögreglustjóra frá 2019 um skipulagða brotastarfsemi á Íslandi 

má draga þá ályktun að mansal er vissulega nokkuð algengt á Íslandi. Það má greina aukningu 

í mansali en hún var mest þegar um var að ræða vinnumansal, þá sérstaklega í byggingariðnaði, 

ferðaþjónustu og veitingarekstri.141 Samkvæmt tölfræði embættis Ríkislögreglustjóra komu 

                                                 
139 Hér eftir „ASÍ“. 
140 Alþýðusamband Íslands, „Vinnumansal algengara á Íslandi en flesta grunar“ 

<https://www.vinnan.is/2020/vinnumansal-algengara-a-islandi-en-flesta-grunar/>. 
141 Ríkislögreglustjóri (n. 63) 10. 
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alls 74 mansalsmál á borð lögreglu frá árinu 2015 til 16. mars 2019. Af þeim voru 35 vegna 

vinnumansals en í þeim málum var fjöldi hugsanlegra fórnalamba 48.142 Samkvæmt rannsókn 

Fríðu Rósar Valdimarsdóttur frá árinu 2009, rannsókn sem byggði á 19 viðtölum við opinbera 

starfsmenn, innan stærri samtaka eða í frjálsum félagssamtökum, voru mörg mál sem tengdust 

vinnumansali á einstaklingum í byggingarvinnu, ræstingum, á veitingarstöðum og konum sem 

störfuðu við heimilishjálp eða giftust hingað til lands.143 Þetta bendir til þess að vinnumansal 

hafi lengi þrifist hér á landi. Það hefur samt sem áður verið lítið rannsakað og því takmarkað 

vitað um umfang þess. 

Þegar erlendir verkamenn eru í hverju landi í takmarkaðan tíma er erfiðara fyrir þá að 

kynnast vinnuréttindum sínum og að framfylgja þeim. Þeir hafa jafnframt minni möguleika á 

að vera undir eftirliti og fá aðstoð sem aðrir í sambærilegum aðstæðum til lengri tíma geta 

fengið. 

 

5.1. 227. gr. a. Almenna hegningarlaga nr. 19/1940  

 

 

Í 227. gr. hgl. er kveðið á um mansal, en þar segir: 

 

„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] 

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. 1. mgr. 226. gr.], 1) 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.“ 

 

 

Verknaðarlýsing mansalsákvæðisins er þríþætt. Það er verknaðurinn, þær aðferðir sem beittar 

eru og svo tilgangurinn. 

                                                 
142 sama heimild 11. 
143 Fríða Rós Valdimarsdóttir, „Líka á íslandi“ (2009). 
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Í greinargerð með frumvarpi með lögunum nr. 40/2003 um breyting á almennum 

hegningarlögum er varðar kynferðisbrot gegn börnum og mansal sagði m.a.: 

 

„Með hliðsjón af þessum alþjóðasamningum er lagt til að lögfest verði 

sérstakt ákvæði í hegningarlögunum um refsinæmi mansals. Þótt sú 

háttsemi sem lýst er í frumvarpinu sé í flestu tilliti þegar refsinæm er 

með þessu lögð sérstök áhersla á þessi brot og refsivernd gegn þeim 

aukin, en brotastarfsemin beinist gegn frjálsræði og helgustu 

persónuréttindum. Við lýsingu brotsins í frumvarpinu er höfð hliðsjón 

af 3. gr. bókunarinnar við samninginn gegn alþjóðlegri og skipulagðri 

glæpastarfsemi. Þess má geta að í Danmörku var þessi leið farin með 

lögum nr. 380/2002."144 

 

Síðan mansalsákvæði 227. gr. a. var bætt inn í almenn hegningarlög hefur það í tvígang sætt 

breytingum, lög nr. 149/2009 og nr. 72/2011. Fyrri breytingin fól í sér umbætur sem miðuðu 

að því að innleiða annars vegar ákvæði samnings Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali sem 

Ísland undirritaði og tók gildi 1. febrúar 2008, og hins vegar ákvæði Palermó-samningsins og 

-bókunarinnar sem Ísland undirritaði 13. desember 2000 og tók gildi 25. desember 2003. Seinni 

breytingin fól í sér hækkun hámarksrefsingar og breytingu á tilvísun í 226. gr. laganna, um 

frelsissviptingu, með vísan til Hrd. nr. 224/2010 145, en þar var í fyrsta og eina skiptið sem 

sakfelldir fyrir hlutdeild í mansali fyrir íslenskum dómstólum. Hámarkrefsingin hækkaði úr 8 

ára óskilorðsbundnu fangelsi í 12 ára.146 

Í lok febrúar 2021 var lagt fram frumvarp til laga um breytingu á almennum 

hegningarlögum um breytingar á mansalsákvæði 1. mgr. 227. gr. a. Í fyrsta lagi voru lagðar til 

breytingar á greindum tilgangi mansals þannig að bætt yrði við hagnýtingartegundum í 

samræmi við þekktar birtingarmyndir mansals, skv. alþjóðasáttmálum sem Ísland er bundið af 

og alþjóðlegu samstarfi. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar á 1. tl. 1. mgr. 227. gr. a er lúta að 

verknaðaraðferð þannig að fleiri aðferðum verði bætt við upptalninguna og að horfið verði frá 

tilvísun í einstök ákvæði í hegningarlögunum.147 

Ísland hefur staðið sig nokkuð vel í baráttunni gegn vinnumansali þó enn sé margt sem 

betur mætti fara. Á síðustu árum hafa þrjá skýrslur fjallað um alvarleika brota á íslenskum 

vinnumarkaði og benda þær allar til þess að nauðsynlegt sé að ráðast í betrumbætingar svo 

hægt sé að vinna gegn þessum brotum með skilvirkari hætti. 

                                                 
144  Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 918-567. mál. 
145 Hrd. 16. júní 2010 í mál nr. 224/2010. 
146 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917-550. mál. 2021. 
147 sama heimild. 
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Í nýjustu skýrslu greiningardeildar Ríkislögreglustjóra frá 2019 er greint frá því að 

vísbendingar séu til um að Ísland sé raunverulega áfangastaður fyrir mansal og þá einkum 

vinnumansal sem valdið er af vexti í byggingaiðnaði. Það skapar hættu á ólöglegum 

innflutningi á fólki og að brotamenn tengdir vinnumiðlunum eigi þátt í mansali með því að 

blekkja og misnota einstaklinga sem koma til landsins á þeirra vegum.148 Í skýrslunni er bent á 

að vegna fjárskorts og manneklu er staða löggæslumála of veik og hefur lögreglan ekki getu til 

þess að takast á við skipulagða brotastarfsemi. Þá hefur verið bent á að fjöldi lögreglumanna 

hafi ekki haldist í hendur við þróun samfélagsins og ný verkefni sem því fylgja. Þá er einnig 

bent á að eftirlitsgeta stofnana og samstarf lögreglu og annarra eftirlitsaðila er takmörkuð, vafi 

getur verið á um heimildir til upplýsingaskipta og mismunandi túlkun getur verið til staðar á 

reglum um hvernig haga beri samstarfi.149 

GRETA er hópur sérfræðinga sem annast eftirlit með að aðildarríki Evrópuráðsins fari 

að ákvæðum samnings Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. Í skýrslu þeirra frá 2019 

kemur fram að miklar umbætur hafa verið gerðar á Íslandi til að sporna gegn mansali en er enn 

ábótavant. Þar voru gerðar athugasemdir við að Ísland þyrfti að uppfæra mansalsákvæði þannig 

að fleiri hagnýtingarþáttum yrði bætt þar undir.150 Hópurinn hvetur íslensk stjórnvöld til að 

taka frekari skref á því sviði að koma í veg fyrir vinnumansal, einkum með því að vekja athygli 

og fræða viðkomandi fagaðila, þ.e. lögreglumenn, dómara o.fl. um vinnumansal og réttindi 

brotaþola, auka vitund meðal almennings sem og á markvissan hátt meðal farandverkamanna 

um áhættu á vinnumansali; efla eftirlit með starfmannaleigum og vinnumiðlunum og 

endurskoða löggjafarammann með hliðsjón af mögulegum göllum sem gætu takmarkað vernd 

eða fyrirbyggjandi aðgerðir; efla eftirlit með atvinnurekendum sem skráðir eru í öðrum ESB 

löndum og ráða útsenda starfsmenn til Íslands með það fyrir augum að koma í veg fyrir 

hagnýtingu þessara starfsmanna, og þá sérstaklega í byggingargeiranum; endurskoðun 

reglugerða varðandi vistráðningar til að tryggja að þau séu ekki beitt ofbeldi; að tryggja að 

umboð vinnueftirlitsmanna geri þeim kleift að leggja sitt af mörkum til að koma í veg fyrir og 

uppgötva tilfelli af vinnumansali. Auk þess hvetur nefndin stjórnvöld til þess að koma á fót 

gagnabanka sem heldur utan um öll mál er varða mansal þannig að betur sé hægt að fylgjast 

með og móta stefnu gegn brotastarfseminni. Síðast en ekki síst hvetur GRETA stjórnvöld til 

                                                 
148 Ríkislögreglustjóri (n. 63). 
149 sama heimild 26–27. 
150 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917-550. mál. 
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að tryggja að farið sé að 26. gr. samningsins með því að lögfesta ákvæði þess efnis að 

brotaþolum mansals verði ekki refsað vegna þvingaðra afbrota.151 

Árlega gefur bandaríska utanríkiráðuneytið skýrslu um stöðu mansalsmála í 

mismunandi löndum heimsins og aðgerðir viðkomandi stjórnvalda. Notast er við stigakerfi þar 

sem lönd eru flokkuð eftir því hvernig þau standa sig í baráttunni gegn mansali.152 Ísland hefur 

verið lengi í öðru þrepi en var áður í fyrsta þrepi. Ein af ástæðum þess að Ísland féll niður um 

þrep er staða mansalsmála og þá einkum vinnumansalsmála. Ísland hefur sætt gagnrýni fyrir 

að ekki hafi verið gefin út ákæra í mansalmáli síðan 2010. Gagnrýnd var fækkun þessara mála 

sem voru rannsökuð hjá lögreglunni þar sem grunur kom upp um mögulegt mansal. Í nýjustu 

skýrslunni frá 2019 kemur fram að lögregla greindi frá 15 rannsóknum samanborið við 20 árið 

2017 og 16 árið 2016. Sérfræðingar lögðu einnig áherslu á nauðsyn þess að fræða þá sem koma 

að saksókn og dómara um alla þætti mansals. Töldu þeir mikilvægt að ráðist yrði í 

auglýsingaherferð til að greina frá viðkvæmum hópum og atvinnugreinum þar sem mansal gæti 

þrifist.153 

 

5.2. Vinnumansal og starfsmannaleigur  

 

Mikil aukning hefur átt sér stað undanfarin ár þar sem fjöldi farandverkamanna leitar til 

starfmannaleiga í von um störf á Íslandi. Samkvæmt skýrslu greiningardeildar 

ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi árið 2017 eru oft tengsl á milli manseljanda og 

starfsmannaleiga.154 Samkvæmt skýrslu Vinnueftirlits frá árinu 2018, var fjöldi starfsmanna 

hjá starfsmannaleigum árið 2015 alls 165 starfsmenn, árið 2016 alls 1527 starfsmenn hjá 30 

starfsmannaleigum, en mikil aukning varð á milli ára en árið 2017 voru skráðir alls 3205 

starfsmenn hjá 36 starfsmannaleigum.155 

                                                 
151 G R E T A, „Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Iceland - Second round“ (2019) 02 <https://rm.coe.int/greta-2019-02-fgr-isl-

en/16809382d4>. 
152Dómsmálaráðuneytið, „Skýrsla bandarískra stjórnvalda um mansal“ (2019) 

<https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/06/21/Skyrsla-bandariskra-stjornvalda-um-

mansal-/> skoðað 4. maí 2021. 
153 U.S. Department of State, „Trafficking in persons report“ (2019) 233 <https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>. 
154 Ríkislögreglustjóri, „Skipulögð glæpastarfsemi 2017“ (2017) <https://www.logreglan.is/wp-

content/uploads/2017/10/Skipul%C3%B6g%C3%B0-brotastarfsemi-

2017_23_okt%C3%B3ber_loka%C3%BAtg%C3%A1fa.pdf>. 
155 Vinnueftirlitið, „Átaksverkefni um vinnuvernd hjá starfsmönnum starfsmannaleiga“ (Vinnueftirlitið) 

<https://www.vinnueftirlit.is/um-vinnueftirlitid/frettir/ataksverkefni-um-vinnuvernd-hja-starfsmonnum-

starfsmannaleiga> skoðað 4. maí 2021. 
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Tengsl starfsmannaleiga og vinnumansals, hagnýtingar á erlendu vinnuafli, slæmrar 

meðferðar og svika í garð farandverkamanna komu fyrst til umræðu hér á landi þegar 

framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun hófust. Þar voru rúmlega 500 starfsmenn við störf á 

hálendinu á vegum starfsmannaleiga. Þar gengu sögur um að eigandi einnar 

starfsmannaleigunnar hefði hvatt verktaka á svæðinu til að beita pólsku starfsmennina ofbeldi 

ef þeir sýndu ákveðinn mótþróa, enda væru þeir vanir slíku. Þá gengu fregnir um slæmar 

vinnuaðstæður verkamanna sem unnu við bágborinn aðbúnað. Allt leiddi þetta til þess að 

stjórnamálamenn fóru að íhuga sérstök lög um starfmannaleigur.156 Í greinargerð með 

þingsályktunartillögunni frá þingflokki Samfylkingarinnar um erlendar starfsmannaleigur var 

m.a. vísað til þessara aðstæðna.157 Fyrir vikið voru sett lög nr. 139/2005 um starfsmannaleigur. 

Hugtakið starfsmannaleiga er ekki sérstaklega skilgreint í íslenskum lögum og á það sama við 

önnur Evrópuríki. Hefur starfsmannaleiga verið skilgreind m.a. af Vinnumálastofnun, en heyra 

þær undir þjónustufyrirtæki sem leigja út starfsmenn til einstakra verka samkvæmt samningi 

og gegn endurgjaldi.158 Markmið laganna skv. 1. gr. a. er að tryggja að starfskjör og laun 

starfsmanna starfsmannaleiga sem vinna á Íslandi sé í samræmi við gildandi lög og reglur. Með 

lögunum er m.ö.o. reynt að tryggja starfsmönnum leiganna sömu kjör og þeir sem yrðu ráðnir 

beint án milligöngu þriðja aðila. Starfmannaleiga sem veitir þjónustu hérlendis þarf að tilkynna 

þjónustuna til Vinnumálastofnunar í seinasta lagi sama dag og starfsemi hefst. Þessi krafa er 

til staðar svo hægt sé að halda yfirlit yfir slíkar leigur sem starfa hérlendis.159  

Árið 2018 var starfsmannaleigulögunum breytt og innleidd var svokölluð keðjuábyrgð. 

Fyrir vikið gátu notendafyrirtæki ekki lengur borið fyrir sig fákunnáttu eða upplýsingaskort ef 

upp kemur réttindabrot hjá starfmannaleigunni heldur bera þau ábyrgð óskipt.160 Fyrsta 

íslenska málið þar sem reyndi á keðjuábyrgð varðandi starfsemi starfsmannaleigunnar M. 

Hópur Rúmena lýsti yfir slæmri meðferð í sinn garð.161 Fjallað var um vinnumansal og slæma 

stöðu útlendinga á íslenskum vinnumarkaði í fréttaþættinum Kveik í lok árs 2018. Þar kom 

fram að erlendir starfsmenn voru látnir búa við slæmar aðstæður. Margir voru svekktir og leiðir 

                                                 
156 Arnar Þór Ingólfsson, „Starfsmannaleigur á Íslandi: Frá Kárahnjúkum að Bræðraborgarstíg“ Kjarninn 

(Reykjavík, nóvember 2020) <https://kjarninn.is/skyring/2020-11-14-starfsmannaleigur-islandi-fra-

karahnjukum-ad-braedraborgarstig/> skoðað 4. maí 2021. 
157 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 125- 125. mál. 
158 Vinnumálastofnun, „Starfsmannaleigur | Vinnumálastofnun“ 

<https://www.vinnumalastofnun.is/atvinnurekandi/erlend-thjonustufyrirtaeki-og-

starfsmannaleigur/starfsmannaleigur> skoðað 4. maí 2021. 
159 sama heimild. 
160 Efling, „Brotastarfsemi á vinnumarkaði - ábyrgð eða undanskot?“ 

<https://efling.is/2019/07/09/brotastarfsemi-a-vinnumarkadi-abyrgd-eda-undanskot/> skoðað 4. maí 2021. 
161 Arnar Þór Ingólfsson (n. 156). 
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vegna ástandsins en þeir töldu sig hafa verið fengna til landsins á fölskum forsendum. 

Umsamin mánaðarlaun voru lágmarkslaun hvers tíma en af þeim voru dregin ýmis ólögmæt 

gjöld. Aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, sagði í viðtali við RÚV að um hreint mansal væri að 

ræða þar sem brotið hefði verið alvarlega gegn þessum einstaklingum, allt frá launaþjófnaði 

yfir í mjög einbeitta brotastarfsemi þar sem vinnuverndarreglur voru vanvirtar, húsaleiga var 

ótæpilega há og tekin voru óútskýrð gjöld af fólkinu. Þeim var hótað og þau beitt líkamlegu 

ofbeldi allt á meðan einstaklingarnir voru gerandanum háð og voru undir stjórn og hentugsemi 

starfsmannaleigunnar er varðar húsnæði, vinnu og ógreidd laun.162 

 

5.3. Vinnumansal og stéttarfélög 

 

Um stéttarfélög gilda lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur en í þeim er kveðið á um 

að stéttarfélög gegni mikilvægu hlutverki á vinnumarkaði og að þeirra aðkoma hafi áhrif á 

réttindi starfsfólks og afkomu vinnuveitanda sem hefur fyrst og fremst það hlutverk að semja 

um laun og önnur starfskjör í kjarasamningum fyrir hönd félagsmanna sinna og gæta hagsmuna 

þeirra á vinnumarkaði sbr. 5. gr. laganna. 

Stéttarfélög, einnig kölluð verkalýðsfélög, hafa mikilvægu hlutverki að gegna á 

íslenskum vinnumarkaði, sérstaklega þegar um vinnumansal er að ræða og í baráttunni gegn 

því. Það mátti sjá á undanförnum árum, en stéttarfélög leitast við að sporna gegn vinnumansali 

og hagnýtingu erlends vinnuafls með mismunandi fræðsluefni, málþingum og upplýsingagjöf 

til almennings þar sem vakin er athygli á því að vinnumansal þrifist á Íslandi. Árið 2021 héldu 

Efling, Starfsgreinasamband Íslands (SGS) og ASÍ málþing um stöðu erlends verkafólks á 

Íslandi og þá sérstaklega með áherslu á vinnumansal, „Vinnumansal – íslenskur veruleiki“, þar 

sem fagaðilar mismunandi félagasamtaka og stéttarfélaga tóku til máls.163 Málþingið var 

textatúlkað á íslensku og ensku. 

Stéttarfélag er oft fyrsti viðkomustaður brotaþola vinnumansals. Þeir leita þangað 

gjarnan vegna ógreiddra launa og síðan vegna mögulegar hagnýtingar. Það en þó ekki sjálfgefið 

að þolandi leiti aðstoðar stéttarfélaga. Í mörgum tilvikum koma upp mál hjá eftirlitsfulltrúum 

stéttafélaga á vinnustöðum sem þeir skoða í handahófskenndu eftirliti. Í öðrum tilvikum fer 

fólk fyrst til Vinnumálastofnunnar eða lögreglu sem síðan vísar þeim áfram til stéttarfélaga. 

Undanfarin ár hafa stéttafélögin verið virk í að miðla upplýsingum um vinnumansal til 

                                                 
162 Kveikur, „Svarta hliðin á íslenskum vinnumarkaði“ (RÚV, 2. október 2018) 

<https://www.ruv.is/kveikur/svarta-hlidin-a-islenskum-vinnumarkadi-2/> skoðað 4. maí 2021. 
163 „Mannamunur á vinnumarkaði“ <https://efling.is/mannamunur-a-vinnumarkadi/> skoðað 8. maí 2021. 
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almennings og á mörgum tungumálum. Þá hafa þau haldið margar herferðir til að berjast gegn 

mansali og ráðstefnur sem mikið er lagt upp úr til að upplýsa þjóðina um vinnumansal á Íslandi.  

Sem dæmi má nefna verkefni ASÍ í samstarfi við aðildarsamtök sín, gegn undirboðum á 

vinnumarkaði og svartri atvinnustarfsemi með yfirskriftinni „EINN RÉTTUR – EKKERT 

SVINDL!“ og mismunandi fræðsluefni og upplýsingar á fleiri tungumálum.164 

Efling er líklega það stéttarfélag sem hefur verið mest sýnilegt í þessum málaflokki. 

Félagið aðstoðaði starfsmenn starfmannaleigunnar M. þegar þeir leituðu til Eflingar vegna 

ofbeldishótana, launaþjófnaðar og öðrum starfsháttum starfamannaleigunnar, sem vöktu grun 

um að mansal gæti verið að ræða. M. hafði áður komið við sögu hjá stéttarfélaginu og var undir 

eftirliti kjaramálasviðs, líkt og forveri þess, Verkleigan ehf.. Vegna umfangs og alvarleika 

málsins leitaði Efling til lögmannsstofunnar Réttur sem fengin var til að reka málið fyrir hönd 

starfsmanna.165 Málshöfðun Réttar, styrkt af Eflingu, samanstóð af eftirfarandi: Fyrst kæra 

gegn M. til héraðssaksóknara, lögð fram 21. ágúst 2010 þar sem krafist var lögreglurannsóknar 

vegna gruns um misnotkun 18 starfsmanna. Í öðru lagi kæra fyrir hönd tveggja fyrrverandi 

starfsmanna M til héraðssaksóknara, lögð fram 8. apríl 2019 þar sem krafist var rannsóknar 

lögreglu vegna gruns um misnotkun á tveimur starfsmönnum. Í þriðja lagi stefna og kæra til 

Héraðsdóms Reykjavíkur fyrir hönd fjögurra starfsmanna.166 Stefna á hendur M, 

forsvarsmönnum M persónulega og Eldum rétt var lögð fram í Héraðsdómi Reykjavíkur 27. 

júní 2019. Í málinu hefur í fyrsta sinn verið látið reyna á svokallaða „keðjuábyrgð“ 

notendafyrirtækja starfsmannleiga fyrir dómi. Stefnan er vegna vangoldinna launa, ólögmæts 

frádráttar, nauðungarvinnu og vanvirðandi meðferðar gegn verkamönnunum fjórum. 

Starfsmannaleigan var sögð hafa nýtt sér fákunnáttu og bágindi mannanna til að brjóta á þeim 

á margvíslegan hátt, en þannig var hægt að leigja þá út ódýrara en ella til notendafyrirtækja á 

borð við Eldum rétt. Málið hefur verið vísað frá dómi en ákvörðunin byggir meðal annars á því 

að búið var að taka M til gjaldþrotaskipta og fyrirtækið væri ekki til. Í dómi Héraðsdóms 

Reykjavíkur segir að verkamennirnir hafi skrifað undir ráðningarsamning þar sem þeir 

samþykktu að hægt væri að draga frá launum kostnað vegna flugmiða, ógreidda leigu og annað 

                                                 
164 „Einn Réttur - Ekkert Svindl“ <https://www.ekkertsvindl.is/einn-rettur-ekkert-svindl> skoðað 8. maí 2021. 
165 Efling, „Ársskýrsla Eflingar 2018-2019“ (2019 2018) 

<https://vefbirting.prentmetoddi.is/efling/arssk2019/II/>. 
166 Efling, „Bréf fengið af V : „Action taken by Efling Union in the cases of workers hired by Menn í vinnu“. Í 

brefi kemur m.a.: „The legal action of Réttur, sponsored by Efling, consists of the following: „ First, an 

indictment against Menn í vinnu to the District Prosecutor, submitted on August 21 2019 and demanding police 

investigation into the suspected abuse of 18 workers. Second, an indictment on behalf of two former Menn í 

vinnu workers to the District Prosecutor, submitted on April 8 2020 and demanding police investigation into the 

suspected abuse of 2 workers. Third, a summons and complaint to the Reykjavík District Court on behalf of a 

group of 4 workers.“ 
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og að að skýringar verkamannanna séu bæði ótrúverðugar og stangist á við gögn málsins, sem 

hafi meðal annars komið frá þeim sjálfum.167 

GRETA vísar einnig til mikilvægis stéttarfélaga í baráttunni gegn vinnumannsali. 

Tölfræði úr skýrslum yfir lönd sem GRETA hefur eftirlit með bendir til þess að mansal í þágu 

nýtingar vinnuafls hafi farið vaxandi. Þessi þróun sýnir brýna þörf á nánara samstarfi milli 

ríkja, samfélags í heild, stéttarfélaga og einkageirans.168 GRETA hefur einnig beðið yfirvöld 

aðildarríkjanna um að vinna m.a. náið með stéttarfélögum til að vekja athygli á vinnumansali, 

koma í veg fyrir það, efla samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og byggja á leiðbeiningarreglum um 

viðskipti og mannréttindi.169  

Samstarf við stéttarfélög og félagasamtök er nauðsynlegt til að takast á við 

vinnumansalsmál með góðum árangri og þarf að vinna að því með skipulögðum hætti. Sem 

dæmi um mikilvægi þess má nefna austurrískt mál þar sem árstíðabundnir starfsmenn voru 

fluttir frá Rúmeníu með rútu og látnir vinna allt að 60 klukkustundir á viku. Þeir fengu aðeins 

hluta launa sinna. Þá höfðu þeir samband við fulltrúa stéttarfélaga sem tilkynntu lögreglu og í 

kjölfar frekari skoðunar hófst rannsókn. Ákært var m.a. fyrir vinnumansal. Í Grikklandi 

framkvæmir verkalýðsfélag Aþenu heimsóknir á staði ásamt vinnueftirliti með það fyrir augum 

að lýsa upp um tilfelli nauðungarvinnu.170 

Samkvæmt breskum skýrslum er þolendum vinnumansals oft vísað frá 

lögreglustöðvum þegar þeir tilkynna að vegabréf þeirra sé haldið frá þeim eða launaþjófnað 

vegna þess að þar er litið á þær sem einkamálaréttarlegar kröfur og vegna þess að lítil reynsla 

og þekking er um vinnumansal og hvernig ber að rannsaka það. Í Slóveníu árið 2015 rannsakaði 

lögreglan nærri 5.000 brot á réttindum vinnuafls án þess að staðfesta að um vinnumansal hefði 

verið að ræða, en frjáls félagasamtök og stéttarfélög upplýstu GRETA um mál sem gætu 

flokkast sem vinnumansal en voru meðhöndluð sem brot á vinnuréttindum vegna lítillar 

þekkingar yfirvalda um einkenni vinnumansals.171   

Ísland er því miður ekki undantekning. Samkvæmt viðtölum sem höfundur tók, getur 

ekki annað talist en að í mörgum tilfellum sé dregið úr alvarleika brota þegar þolendur hafa 

loksins hugrekki til að leita aðstoðar hjá lögreglu vegna ógreiddra launa, hótana, slæmra 

vinnuaðstæðna o.fl. Þeim er sagt að þeir sættu sig við aðstæðurnar, samþykktu samning áður 

                                                 
167 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 24. fébrúar 2021 í máli nr. E-3209/2019 
168 GRETA -Group of Experts on Action, „Human Trafficking for the Purpose of Labour Exploitation“ (október 

2019) 6 <https://rm.coe.int/labour-exploitation-thematic-chapter-7th-general-report-en/16809ce2e7>. 
169 sama heimild 34. 
170Marley S. Weiss, „Human Trafficking and Forced Labor“ (2015) Vol. 31 (No. 1) ABA Journal of Labor & 

Employment Law <https://hrproxy.hir.is:2149/stable/26410780> skoðað 7. mars 2021. 
171 GRETA -Group of Experts on Action (n. 167) 29. 
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en þeir komu til Íslands og héldu áfram í vinnu þrátt fyrir að fá ekki greitt. Þeir eru sendir til 

stéttarfélaga þar sem þeim er sagt að ekki sé um lögreglumál að ræða heldur vinnuréttarlegan 

ágreining. Þetta sýnir aftur skort á þekkingu og reynslu lögreglu við að bera kennsl á mögulega 

þolendur vinnumansals og að leysa mál af þessu tagi. 

GRETA hefur fagnað viðleitni aðildarríkja að koma á fót samhæfingarmiðstöðum og 

teymum til að berjast gegn vinnumansali en hefur þó lýst áhyggjum sínum yfir því að í sumum 

löndum eru stéttarfélög ekki enn viðurkennd sem samstarfsaðili í baráttu gegn mansali. 

Aðildarríki ættu því að virkja þau betur til þátttöku.172 

 

5.4. Íslenskur veruleiki 

 

Ísland er engin undantekning hvað varðar mansal. Það, og hagnýting erlends vinnuafls, 

sérstaklega í tilfellum innflytjenda, tíðkast hérlendis líkt og um allan heim. Sumir hafa t.a.m. 

haldið því fram að mansal sé útlendingamál. Allir viðmælendurnir höfundar voru sammála um 

að vinnumansal væri algengt á Íslandi og mun nær en flestir ímynduðu sér, og þá einkum 

vinnumansal innan byggingariðnaðar, veitingareksturs og ferðaþjónustu. Algengasta aðferðin 

væri sú að hagnýtt væri bág staða einstaklingsins. 

Frá lögfestingu mansalsákvæðis 227. gr. a. hgl. hefur einungis einu sinni verið sakfellt 

vegna mansals á grundvelli þessa ákvæðis. Í Hrd. nr. 224/2010 var fimm mönnum gefið að 

sök að eiga þátt í mansali í kynferðislegum tilgangi. Málið fellur utan efnis þessarar ritgerðar, 

enda er ekki um sakfellingu vegna vinnumansals að ræða, en höfundur taldi vert að nefna 

dóminn þar sem í honum koma fram mörg sömu atriði til skoðunar og kæmu til skoðunar ef 

um vinnumansal væri að ræða, þ.e. verknaðurinn og verknaðaraðferðin. Enginn dómur hefur 

fallið um mansal í nauðungarvinnu og því er þessi dómur mikilvægur er varðar túlkun og 

beitingu ákvæðisins í framkvæmd.173 

Til að fá skýrari mynd af vinnumansali á Íslandi og hvort það sé veruleiki tók höfundur 

viðtöl við fagaðila innan lögreglu og stéttarfélaga, félagsráðgjafa og fleiri sem gegna 

mikilvægu hlutverki í þjónustu við þolendur vinnumansals og greiningu þeirra. Höfundur tók 

einnig viðtöl við verkamenn af erlendum uppruna sem telja sig hafa orðið fyrir brotum á 

íslenskum vinnumarkaði. 

 

5.4.1. Glímum við raunverulega við vinnumansal á Íslandi? 

 

                                                 
172 sama heimild 6. 
173 Hrd. 16. júní 2010 í mál nr. 224/2010. 
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Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur lögreglunnar á Suðurnesjum segir að vinnumansal 

sé raunverulegt vandamál á Íslandi. Hún segir að vinnumansal sé að mestu leyti 

frumkvæðismál, en lítið sé um beinar kærur til lögreglu af hálfu fórnarlamba. Oftast sé þetta 

einkaréttarlegur ágreiningur þar sem nánast sé ómögulegt að uppfylla skilyrði núverandi 

mansalsákvæðis 227. gr. a. hgl.174 

Ragna Björg Guðbrandsdóttir teymisstjóri Bjarkarhlíðar stýrir tilraunaverkefni og 

teymi um samræmda velferðarþjónustu fyrir þolendur mansals, segir að frá því að teymi þetta 

tók til starfa séu þar alls 13 mál sem komið hafa á borð teymisins á síðustu níu mánuðum sem 

flest varði vinnumansal. Fjórir geranda séu íslenskir en hinir komi frá Filippseyjum, Ghana, 

Kína, Taílandi, Sómalíu og Ítalíu. Í tíu tilvikum hafi grunur um mansal verið staðfestur en af 

þeim væru átta mál flokkuð undir vinnumansal. Þar af væri af eitt mál blandað, þ.e. í 

kynferðislegum tilgangi en einnig sem vinnumansal. Af þeim málum séu fjögur tengd 

veitingastöðum en eitt tengt hóteli. Hún tók dæmi úr veitingageiranum en erlendur karlmaður 

var sviptur frelsi á veitingastað. Þar hafði hann ekki kost á að eiga samskipti við nokkurn mann. 

Með aðstoð utanaðkomandi aðila komst hann í samband við samlanda sína sem hjálpuðu hon-

um að komast frá þessum hræðilegu aðstæðum. Málið telur Ragna vera hreint dæmi um 

vinnumansal.175 Frétt um þetta mál hefur nýlega verið birt á RÚV um manninn sem var 

frelsissviptur af eiganda veitingastaðarins í fimm mánuði, lögreglu var tilkynnt um málið og 

manninum bauðst aðstoð og atvinna hér á landi en hann kaus að fara af landi brott þannig að 

lögreglan gat ekki fengið hann sem vitni.176 

Margrét Steinarsdóttir framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands nefndi að til 

séu mörg dæmi um vinnumansal á Íslandi. Hún segir að í hennar huga lýsir vinnumansal sér í 

því að: 

 

„[…]með vinnumansali eru nýttar bágar aðstæður einstaklings og þá 

skiptir engu máli hvort hann samþykkir eða ekki t.d. að vinna við 

óviðunandi aðstæður eða fá greitt alltaf of lág laun, þá breyttir engu 

vegna þess að þá er einmitt verið að nýta sé bágar aðstæður. Svo veltir 

maður alltaf fyrir sér hvað það þýðir að nýta sér bágar aðstæður. Það 

þýðir það að einstaklingur er frá fjarlægu landi og kemur úr erfiðum 

aðstæðum, er fátækur, þekkir ekki íslenskt lagaumhverfi, á ekki 

tengslanet á Íslandi. Það er auðvelt að notfæra sér viðkomandi. Svo 

                                                 
174 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, viðtal við höfundur (25. 

mars 2021). 
175 Ragna Björg Guðbrandsdóttir, teymisstjóri Bjarkarhlíðar, viðtal við höfundur (12. apríl 2021). 
176 Anna Lilja Þórisdóttir, „Erlendur maður var fangi í marga mánuði á veitingastað“ 

<https://www.ruv.is/frett/2021/04/17/erlendur-madur-var-fangi-i-marga-manudi-a-veitingastad>. 
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eru líka aðrar verknaðaraðferðir sem notaðar eru eins og blekkingar 

og slíkt eins og nefndar eru í Palermó-bókuninni..“ 

 

Logan Lee Sigurðsson formaður Stop the Traffik Iceland er sammála því að vinnumansal 

tíðkist á Íslandi. Hún sagði m.a.: 

 

„Yes these forms are primarily the ones we hear about. The reason for 

this is because 1.) there is a prevalence of labour-related exploitation 

but also 2.) That it has gained more visibility than others. By this I 

mean that the labour unions conducting inspections and rights-

campaings are the closest thing we have yet to human trafficking 

campaigns and outreach, as well as there has been a very public 

conversation and much organzing / protesting for better conditions for 

foreign workers in the labour market for quite some time now. So what 

we are working on in the labour market has quite a bit of visibility, but 

we've also received frequent tips and inquiries about forced begging. 

As well as we have recieved tips about sex trafficking in the past, and 

think this is another area that really just needs to be invested more in 

(both in understanding via increased education for relevant 

professionals & outreach / public education) rather than being 

dismissed as not truely as prevalent as some of the others.“177 

 

5.4.2. Birtingarmyndir vinnumansals á Íslandi 

 

Margrét Steinarsdóttir178 nefndi að fyrir efnahagshrunið voru mörg dæmi þess að brotið var á 

verkamönnum innan byggingaiðnaðarins. Sagði hún að það hafi verið mjög algengt að það 

byggju margir saman í atvinnuhúsnæði sem atvinnuveitandi útvegaði. Þar þyrfti hver að greiða 

fyrir rúm og margir byggju saman í herbergi. Grófustu dæmin væru þegar einstaklingar greiddu 

fyrir rúm en rúmunum væri deilt með öðrum, oft án samþykkis upprunalegs leigjanda. Leiga 

þessi væri úr samræmi við íslenskan leigumarkað. Verkamenn þyrftu að greiða fyrir 

vinnufatnað, flutning til og frá vinnustað, mat o.fl. Þessir einstaklingar fengju í besta falli 

lágmarkslaun. Þar að auki væri oft um millilið að ræða sem tæki hluta launa þeirra. Þessir 

einstaklingar öðluðust ekki ýmis réttindi, s.s. rétt til atvinnuleysisbóta, þar sem ekki hafi verið 

greidd staðgreiðslugjöld sem vissulega væru þó dreginn af launum þeirra.  

 Margrét fjallaði jafnframt um skýrslu ríkislögreglustjóra um áhættumat. Þar sé fjallað 

um vísbendingar þess að hingað sé flutt fólk með kerfisbundnum hætti til vinnu svo hægt væri 

                                                 
177 Logan Smith Sigurðsson, fórnarlamb mansals og formaður Stop the Traffik Iceland (ölvupóstur til höfundar 

(20.04.2021). 
178 Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Ísland, viðtal við höfundur (9. apríl 2021). 
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að misnota þau og hagnýta. Fólk kæmi hingað jafnframt með leyfi sem væru oft einungis 

tímabundin. Það séu dæmi um einstaklinga sem kæmu hingað til vinnu en milliliður krefðist 

þóknunar eða greiðslu skulda sem aldrei klárast. Þá sé einstaklingurinn kominn í ákveðið 

skuldafangelsi sem erfitt geti reynst að losna undan.179 Margrét sagði flókið, margþætt og snúið 

vandamál. Það sé ekki alltaf um skipulagðan flutning að ræða eða skipulagða brotastarfsemi. 

Það sé þó ekki algengt hérlendis. Vísaði hún í þessu skyni til Evrópuráðssamnings þar sem 

talað sé um eitt tilvik og einn einstakling. Það þurfi ekki að vera um skipulagða brotastarfsemi 

að ræða.180 

 

5.4.3. Frumkvæðismál þar sem þolendur eru ósamvinnuþýðir 

 

Alda Hrönn Jóhannsdóttir segir að það séu nokkuð mörg mál sem rannsökuð séu sem 

mansalsmál en svo sé ekki gefin út ákæra. Sagði hún að í þessum brotaflokki séu 

frumkvæðismál algengari þar sem lítið sé um beinar kærur til lögreglu. 

 

„ Í flestum tilvikum koma einstaklingar til okkar vegna ógreiddra 

launa, gætu verið beinar eða óbeinar hótanir sem þeir hafa fengið, t.d. 

verið hótað að það verði eitthvað gert við fjölskyldu þeirra eða hótað 

öðrum ofbeldisverkum. Þeir eiga erfitt með að viðurkenna eða telja sig 

mögulegt fórnarlamb mansals. Ástæðurnar sem ég held að séu eru er 

menningarmunur og það viðhorf að mansal tengist eingöngu mansali í 

kynferðislegum tilgangi. Sérstaklega eiga karlar erfitt með að telja sig 

möguleg fórnarlömb mansals. Aðrar ástæður væru vantraust á yfirvöld 

og sérstaklega lögreglu. Manseljendur hóta í mörgum tilvikum að 

þolendur myndu sjálfir lenda í vandræðum gangvart lögreglunni ef 

þeir tilkynntu brot eða í sumum tilvikum með hóta með brottvísun og 

endurkomubanni. Margir þolendur mansals hafa slæma reynslu af 

lögreglu í heimalandi sínu eða af yfirvöldum almennt og treysta því 

ekki að þeim verði 181hjálpað úr þessum aðstæðum.“182 

 

 

5.4.4. Flækjustig kerfisins og ófullnægjandi mansalsákvæði hegningarlaga 

 

Aðspurð sagði Alda Hrönn Jóhannsdóttir helstu hindranir í baráttunni gegn vinnumansali á 

Íslandi vera hversu margir trúi ekki að vinnumansal viðgangist hér. Þá sé þörf á samræmi í 

framkvæmd, bæði samvinnu deilda og mismunandi stofnanna. Hún telur hagnýtingarþætti 

mansalsákvæðis 227. gr. a. hgl. alls ekki fullnægjandi og það valdi því að mörg mál þar sem 

                                                 
179 Ríkislögreglustjóri (n. 63). 
180 Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Ísland (n. 177). 
181 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Lögreglustjórinn á Suðurnesjum (n. 173). 
182 sama heimild. 
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grunur leikur á um mansal, séu ekki rannsökuð sem slík. Hún nefndi þar sérstaklega tilvik 

þvingaðra afbrota. Íslensk yfirvöld hafi ekki uppfært löggjöf í samræmi við Evrópusamning 

um aðgerðir gegn mansali. Því næðu þau ekki yfir þessa þætti, ólíkt því sem tíðkist í 

nágrannalöndum okkar. Þvinguð afbrot gætu þó heyrt undir vinnumansal enda séu 

einstaklingar þvingaðir til starfa án þess að hafa tilskilin leyfi til þess. Sé staðreyndin um 

leyfisskort einstaklingsins oft nýtt sem efni til hótunar.183 

 

5.4.5. Framtíð málaflokksins hérlendis í alþjóðalegu samhengi 

 

Allir viðmælendur voru því sammála að framtíðin væri björt, sérstaklega með nýja frumvarpinu 

til breytinga á mansalsákvæði 227. gr. a. hgl. Vísast hér til kafla 5.1. um almenn hegningarlög 

nr. 19/1940 – 227.gr. a.. Frumvarpið er samið af Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, sérfræðingi í 

refsirétti, og er í samræmi við áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annars konar 

hagnýtingu sem kynntar voru í marslok 2019. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 227. gr. 

a. almennra hegningarlaga um mansal til samræmis við lagaþróun annars staðar á 

Norðurlöndunum, alþjóðlega sáttmála og athugasemdir GRETA. 

 

6. RAUNVERULEGAR SÖGUR EINSTAKRA VIÐMÆLENDA 
 

 

Í næstu köflum er lögð áhersla á hugsanleg fórnarlömb mansals í nauðungarvinnu og á stöðu 

þeirra eins og hún birtist hér á landi. Viðtöl voru tekin við mismunandi einstaklinga sem 

höfundur hefur annað hvort kynnst í gengnum hópa Rúmena eða útlendinga á Facebook eins 

og t.d. hópur Away From Home – Living in Iceland, þar sem þeir hafa leitað ráða, eða í gegnum 

Félagasamtökum Rúmena á Íslandi þar sem höfundur er sjálfboðaliði og einn af stofnendum. 

Frásagnir hér á eftir, byggjast á raunverulegri reynslu brotaþola. Við vinnslu rannsóknar er í 

sum tilfellum haldið nafnleynd að ósk viðmælenda og vegna persónuverndarsjónarmiða. 

 

6.1. Sögur starfsmanna starfsmannaleigunnar M ehf. 

 

Nýlega fór af stað umdeilt mál starfsmannaleigunnar M þar sem grunur lá um að erlendir 

starfsmenn fyrirtækisins hefði verið haldið í nauðungarvinnu hjá fyrirtækinu. Þeir væru 

svangir, peningalausir og hræddir auk þess að búa við óásættanlegar og heilsuspillandi 

                                                 
183 sama heimild. 
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aðstæður í atvinnuhúsnæði þar sem margir sváfu í sama rými og í kojum. Greiddi hver og einn 

fyrir rúm en ekki fyrir herbergi.184 

Höfundur hitti einn viðmælendanna vegna verkefnisins, A. Höfundur hafði samband 

við hann eftir að hafa séð viðtal við hann í tímariti Eflingar. Höfundur mundi eftir að A hafði 

áður haft samband við höfund á Facebook til að biðja um ráð. A lagði fram kæru vegna hótunar 

frá fulltrúa starfsmannaleigunnar sem hann hafði unnið hjá áður. 

A kom til Íslands á vegum starfsmannleigunnar eftir að hann sá auglýsingu í Rúmeníu 

þar sem auglýst var eftir verkamönnum í byggingavinnu hér á landi. Hann segir að honum hafi 

verið lofað húsnæði og fyrirframgreiðslu til að kaupa nauðsynjarvörur og mat. Þegar á 

áfangastað var komið var hann sóttur á flugvöllinn af framkvæmdastjóra leigunnar sem svo 

skutlaði honum á nýja heimilið. A lýsti húsnæðinu sem litlu og mjög skítugu. Alls voru þar sex 

herbergi sem starfsmenn deildu. Eftir fyrstu nóttina leitaði hann til bráðamóttöku vegna 

veggjalúsar í íbúðinni. Ráðlagði læknirinn honum að flytja strax. Hann krafðist ítrekað 

flutnings sem hann fékk að lokum í gegn. Þá var hann fluttur í atvinnuhúsnæði í Kópavogi þar 

sem hann fékk lítið herbergi án glugga og loftræstingar. Húsnæðinu deildi hann með 20 öðrum 

Rúmenum og deildu þeir allir sama baðherbergi. Hann fékk ekki vinnu strax líkt og honum var 

lofað og eigandi starfsmannaleigunnar lét hann ekki hafa peninga fyrir nauðsynjavörum líkt og 

samið hafði verið um. Hann lifði á núðlum á þessum tíma sem stundum hann þurfti að stela, 

enda þurfti hver maður að hugsa fyrir mat handa sér. Að lokum fékk hann vinnu hjá 

byggingafyrirtæki þar sem honum var komið í skilning um verulega slæmt orðspor 

starfsmannaleigunnar. Um viku síðar var honum sagt upp vegna þessa. Þetta endurtók sig 

nokkrum sinnum þar til hann sagði upp samningi við starfsmannaleiguna, sem vakti mikla reiði 

og hótaði eigandinn honum og fjölskyldu hans lífláti. Þegar bruninn á Bræðraborgarstíg 2020 

átti sér stað hafði hann fengið símtal frá eigandanum sem hótaði honum öllu illu eftir að A 

deildi sögu sinni af eigandanum á Facebook og skrifaði um grun sinn á sekt eigandans í 

tengslum við brunann. Segir A að húsið sem brann var leigt út af starfsmannaleigunni til 

starfsfólks á hennar vegum. A segist hafa lagt fram kæru á hendur leigunni og bíður hann 

frekari fregna. 

D hefur svipaða sögu að segja og það af sömu starfsmannaleigu. Hann vann og bjó með 

A. Hann greindi frá lágum launum og vandamálum húsnæðisins vegna veggjalúsar. Þá tjáði 

hann sig um vonbrigðin og erfiðleikana sem hann upplifði þegar veruleikinn kom í ljós að hann 

hefði verið annar en lofað var. 

                                                 
184 Kveikur (n. 162). 
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Ítarlegar upplýsingar veittu V og R. Þau veittu bæði viðtal vegna verkefnisins og 

jafnframt sendu þau höfundi afrit af ýmsum gögnum, s.s. tímaskráningaskýrslum, launaseðlum 

og öðru sem styður þeirra mál, þ.e. að þau hafi verið hér á landi í nauðungarvinnu eftir að hafa 

verið blekkt með fölskum loforðum. Í staðinn fyrir góða vinnu tók við þröngur, kaldur og 

ósanngjarn veruleiki þar sem þau þurftu að sæta ofbeldi og hótunum. Í viðtali tjáðu þeir höfundi 

að starfsmannaleigan hefði haldið eftir miklum meirihluta launa þeirra. Húsakynni voru með 

öllu óviðunandi en þar bjuggu alls um 45 einstaklingar og deildu allt að sex einstaklingar einu 

herbergi. Fyrir svefnpláss í rúmi var gjaldið 80.000 kr. á mánuði í leigu. Til frádráttar frá 

launum var einnig tekið gjald fyrir notkun á átta sæta vinnubíl 10.000 kr. fyrir hvern mann. 

Þeir sögðu einnig að þeim hafi verið gert að greiða ýmis auka gjöld en dregin voru frá launum 

t.d. tæpar 7.000 kr. í hverjum mánuði vegna líkamsræktarkorts, óháð því hvort starfsmaðurinn 

nýtti það. V og R greindu frá því að mánaðarlegur frádráttur væri að jafnaði um 130.000 kr. 

Starfsmannaleigan beitti einnig sektum allt að 15.000 kr., t.a.m. vegna gruns um reykingar 

þeirra í bílnum. Að lokum nefndu þeir að starfsmannaleigan hefði einhliða dregið frá háar 

upphæðir fyrir útlagðan ferðakostnað fyrir starfsmenn, s.s. flugrútu sem kostar um 3.500 kr.185 

en þeim gert að greiða tæplega 24.000 kr.. Þá greindu þau einnig frá því að hafa tekið flug frá 

Búdapest til Keflavík en slíkt flug kostar um 13.000 kr. með Wizz Air.186 Starfmennina sem 

höfundur talaði við kváðust hafa greitt um 25.000 kr. í nokkra mánuði í röð fyrir slíkan kostnað. 

 Starfsmannaleigan greiddi þeim samkvæmt lægsta löglega launataxta á hverjum tíma. 

Laun voru þannig um 1.600 kr. á klukkustund og skipti þá engu að sumir hverjir höfðu reynslu 

eða menntun sem ekki var litið til. Einn mánuðinn fékk V einungis um 50.000 kr. útborgaðar 

þegar allur kostnaður og gjöld höfðu verið dregin frá. Með því er varla hægt að kaupa mat út 

mánuðinn. V segir sig þó vera heppinn enda hafi hann iðulega fengið betur greitt en 

samstarfsmenn hans. Það öfundar enginn mann með laun sem þessi en þrátt fyrir það telst V 

heppinn. Það gefur vísbendingu um stöðu hinna og er sá sannleikur sár og ómannúðlegur og 

ætti enginn að sæta áframhaldandi slíkri meðferð.  

Þá vantaði oftar en ekki allar greiðslur vegna aukaverkefna sem þeir unnu svart. Þannig 

unnu þeir alla vinnuna, eigandi starfsmannaleigunnar innheimti hana og síðar sáu 

starfsmennirnir þann pening ekki meir. Hvern mánuð vantaði jafnframt vinnutíma í uppgjör frá 

eigandanum. Skráðir tímar voru þannig færri en raunverulega unnir tímar. V sagðist hafa unnið 

um 200 klukkustundir á mánuði alla tíð en alltaf vantaði upp á tímana á launaseðli. Það 

                                                 
185 „Flugrútan | Flybus | Reykjavík-Keflavík | Reykjavik Excursions“ <https://www.re.is/is/tour/flybus/> skoðað 

8. maí 2021. 
186 „WIZZ – Dream More. Live More. Be More.“ <https://wizzair.com> skoðað 8. maí 2021. 
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staðfestist með tímaskýrslum sem V hefur undir höndum og hefur sent höfundi, sem sýna að 

samanlagður vinnutími fór alltaf yfir 200 klukkustundir. Þegar skoðaðar eru aðrar tímaskýrslur 

fyrir tiltekin verk, má sjá að skráð er jafnaðarkaup óháð fjölda unna vinnustunda og 

tímasetningu þeirra. Jafnaðarkaup kemur ekki fram í kjarasamningum en þó eru dæmi um að 

atvinnurekendur hafi samið við starfsmenn um slíkt. Samningur um slík laun er í raun 

ólöglegur. Laun skulu greiðast í samræmi við gildandi kjarasamninga, þ.e. dagvinna skal greidd 

á dagvinnutíma og yfirvinna fyrir alla vinnu sem unnin er utan þess tíma. Þá skal á vaktavinnu 

reikna ákveðið álag eftir því hvenær á tíma sólarhrings unnið er.187 

Þá greindu viðmælendur einnig frá því að orlof sem dregið var af launum var aldrei lagt 

inn á reikninga í þeirra nafni heldur á reikninga í eigu starfmannaleigunnar. 

 

6.2. Frásögn rúmenskrar konu  

 

Höfundur kynnist D eftir að dóttir hennar hefur haft samband við höfund í gegnum 

samfélagsmiðla og bað um aðstoð þar sem móður hennar væri eftirlýst af lögreglu.188 Dóttir 

hennar bað um aðstoð við að fá hjálp til að hafa samband við lögregluna til að fá fleiri 

upplýsingar um móður sinna. Höfundur bað síðar um viðtal sem D samþykkti. 

Aðspurð hvernig um hvernig hún hefði komist til Íslands kvað D að um að hafa verið blekkt 

til landsins í þeim tilgangi að nota hana sem húsþræl og í nauðungarvinnu. Hún var svipt frelsi 

sínu, beitt ofbeldi, henni og fjölskyldu hennar hótað og hún misnotuð kynferðislega sem síðan 

var notað gegn henni. Maðurinn var af sama þjóðerni og hún en bjó á Íslandi. Hann fékk hana 

til að koma til landsins og lofaði henni öllu fögru, betri vinnu, betra lífi. En það eina sem hann 

raunverulega vantaði var vinnuþræll fyrir sig og börnin. 

D fluttist milli landa í leit að vinnu til að styðja dætur sínar sem stunduðu nám í 

Rúmeníu. Hún var einstæð móðir en hún hafði skilið við barnsföður sinn sökum líkamlegs 

ofbeldis. Áður en hún kom til Íslands lifði hún góðu lífi í Þýskalandi á meðan hún vann til þess 

eins að framfleyta börnum sínum. Hún kynntist manni í gegnum Facebook sem hún á endanum 

heimsótti til Íslands. Eftir löng samskipti í gegnum netið þróaðist sambandið þeirra í 

ástarsamband. Hann sannfærði hana um að koma til Íslands og lofað henni starfi í fiskiðnaði, 

betri fjárhagslegum ávinningi og betra lífi. Hann sagðist eiga tvö börn og íbúð á Íslandi, að 

                                                 
187 Áttavitinn, „Jafnaðarkaup“ <https://attavitinn.is/fjarmal/laun-og-skattur/jafnadarkaup/> skoðað 8. maí 2021. 
188 „Lögreglan lýsir eftir Danielu Hagiu“ RÚV (31. október 2020) 

<https://www.ruv.is/frett/2020/10/31/logreglan-lysir-eftir-danielu-hagiu> skoðað 3. maí 2021. 
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hann væri ekkill og að hann væri að leita að konu til að elska og eyða með sér restinni af lífi 

sínu. D keypti sér fljótlega flugmiða og kom til Íslands. 

Allt gekk vel fyrstu vikurnar þar til eina nóttina vöknuðu þau við lögreglu og 

barnavernd við hurð íbúðarinnar. Lögreglan var í þeim erindagjörðum að bera þau út úr 

íbúðinni enda hafði maðurinn verið kærður fyrir að hafa búið þar ólöglega. Í kjölfarið af þessu 

sváfu þau í bíl í um tvær vikur og voru börnin send til fjölskylduvina hans á meðan. Hún segir 

að kæra vegna húsbrotsins liggi enn á borði lögreglu. Seinna, með hjálp félagsþjónustunnar, 

fundu þau leiguíbúð hjá manni sem er eigandi margra hótelíbúða, gistiheimila og 

vínveitingahúsa. Þar dvaldi D um tíma en fjölskyldan dvelur ennþá þar. D fékk síðan tilfallandi 

svarta vinnu hjá húseiganda við að þrífa íbúðir og gististaði. Hún gat ekki unnið löglega enda 

fékk hún aldrei íslenska kennitölu. Loforðið mannsins um að finna starf fyrir D stóðst ekki. 

Hann laug því að það væri ekki þörf fyrir fleiri starfsmenn sökum heimsfaraldurs kórónuveiru 

árið 2020 og að D gæti ekki unnið vegna þess að hún er ekki með kennitölu. 

D segir að henni hafi verið haldið í húsinu og eyddi hún hverjum degi í að þrífa, elda, 

þvo föt og vinna fyrir eiganda hússins þar sem þau bjuggu. Hún segir að henni hafi verið 

meinuð för úr húsi án fylgdar hans eða barnanna. Síminn hennar hafi verið tekinn af henni og 

aðgangur hennar að samfélagmiðlum var takmarkaður, lykilorðum hennar breytt og stjórnað af 

manninum, og D var einungis leyft að tala við dætur sínar, fjölskyldu og vini í viðurvist hans 

eða barna hans. Hann lagði hald á öll skilríki hennar og fullyrti að hann þyrfti þau til að fá 

kennitölu fyrir hana. Sá peningur sem hún hafði safnað og komið með til Íslands var tekinn af 

henni. Allir peningarnir sem hún fékk fyrir verkin sem hún vann fyrir eiganda hússins voru 

millifærðir inn á reikning mannsins. Hann hafði sagt bæði D og eigandanum að það væri betra 

vegna þess að hún væri ekki með kennitölu. Þannig myndi engin komast að því að hún vinni 

ólöglega. 

D sagði manninn hafi verið mjög ofbeldisfullan við börn hans. Eitt kvöldið hafi þau 

verið að rífast og hann byrjað að berja annað barnið endurtekið með stól og með hnefum og 

fótum. Hún hafi þá farið á milli þeirra og reynt að stöðva manninn og hlaut hún þá sitt fyrsta 

högg. Eftir það urðu barsmíðar nærri daglegt brauð – þegar honum þótti maturinn ekki góður 

eða þegar heimilið var ekki nægilega hreint að hans mati. D hafði áður verið í hjónabandi þar 

sem hún var beitt bæði líkamlegu og andlegu ofbeldi. Hún áttaði sig því fljótt á því að hún væri 

aftur komin í eitrað samband. Hún kvartaði yfir aðstæðum og bað hann um peninginn sem hún 

hefði fengið greiddan fyrir þrifin til að senda stelpunum sínum í Rúmeníu. Maðurinn vann ekki, 

hann lifði á félagslegum bótum. Hann sagði henni að hún fengi enga peninga, að hann hafi eytt 

þeim öllum í að kaupa sendibíl og hún ætti að vera ánægð með að til væri maður sem vildi vera 
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með henni. Þegar hún kvartaði hótaði hann henni tilkynningu til lögreglunnar um ólöglega 

atvinnu hennar, og að henni yrði stungið í steininn. 

 

„Ég mátti aldrei eiga neina vini. Einu sinni bað ég um að fara til konu 

sem var kunningi hans og hafði komið í heimsókn til okkar nokkrum 

sinnum. Ég þurfti að segja einhverjum frá ástandinu sem ég var í. Hann 

sagði mér að ég mætti ekki hitta konuna vegna þess að hún væri slæm 

kona, hún væri hóra, hún svæfi hjá körlum fyrir peninga og ég ætti ekki 

að umgangast slíkt fólk. Ég mátti aldrei hringja í fjölskyldu mína, 

aðeins stelpurnar mínar og aðeins undir ströngu eftirliti hans. Hann 

passaði sig svo ég gat ekki sagt neinum frá aðstæðunum sem ég var í. 

Ég var þræll þessa manns og ég var orðin hrædd. Ég vann dag og nótt, 

sá um húsið, eldaði, sá um börnin hans, vann fyrir eiganda hússins og 

allir peningarnir sem ég þénaði fóru inn á reikninginn hans. Ég var 

algjörlega svipt frelsi mínu. Mér var hótað. Stundum vakti hann mig á 

nóttunni til að láta mig elda fyrir sig og vini sína sem hann drakk með. 

Ég neyddist til að drekka með honum áfengi en ég mátti ekki borða. 

Hann sagði mér að hann vildi ekki að ég myndi fitna vegna þess að 

honum líkaði ekki við feitar konur. Ég vigtaði undir lokin 35 kg. “  

 

 

D segist hafa vera byrjuð að leita allra leiða til þess að losna undan aðstæðunum og hann áttaði 

sig á því. Hún segir: 

 

„...ástandið versnaði bara vegna þess að hann áttaði sig á því að ég 

var að leita að leið til að flýja. Ég held að hann hafi byrlað mér ólyfjan 

þar sem ég var ekki lengur sjálfri mér söm. Hann neyddi mig til 

kynferðislegra athafna með sér, munnmaka sem hann tók upp á 

myndbandi, þar sem hægt var að sjá andlit mitt mjög vel. Seinna notaði 

hann myndböndin til að hóta mér að ef ég myndi yfirgefa hann myndi 

hann dreifa þeim um allt internetið og senda til allrar fjölskyldu minnar 

og vina og segja þeim að ég væri að vinna sem hóra.“ 

 

Þegar höfundur spurði hvað hefði gerst þegar hún hvarf og var leitað af henni þá segist hún að 

eitt kvöldið þegar þau fóru saman út í búð að kaupa mat og til að safna flöskum og dósum 

byrjaði hann allt í einu að verða mjög árásargjarn og fór að berja hana. Hún varð mjög hrædd 

en hún varð að nota tækifærið. Hún náði að hlaupa burt frá honum.  Á þessu tímabili var hún í 

felum í kjallara eins húseigandans sem hún þreif hjá. Hún vissi að það var til matur og rúm. 

Einn daginn þegar hún ætlaði út og mætti manninum. Hann yfirbugaði hana og færði hana heim 

með valdi, hélt henni þar í rúman sólarhring þar til hann fór með hana til lögreglu til að tilkynna 

um að hún væri fundin. Þann tíma sem hann hélt henni vakandi sagði hann henni hvað hún 

skyldi segja við lögreglu. Hann hótaði henni að hann myndi særa dætur hennar og dreifa 
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klámfengnum myndböndum af henni ef hún segði lögreglunni eitthvað sem myndi skýra 

ástæðu hvarfsins. D kvaðst að hún þyrði ekki segja lögreglu neitt vegna ótta og sagðist hafa 

villst af leið á leiðinni út í bíl að sækja eitthvað. Nokkrum dögum síðar flúði D úr vinnu beint 

til lögreglunnar þar sem hún lýsti öllu. Hún var færð í Kvennaathvarfið um tíma. Maðurinn 

stóð við hótanirnar og sendi klámfengin myndskeið með D forgrunni til dætra hennar og 

fjölskyldu, skólasystkina dætra hennar og til fjölda Rúmena hérlendis. Hann lét hana vita að 

hann hefði staðið við hótunina og sendi henni myndbandið til staðfestingar. Hann hélt áfram 

hótunum þar til hún lokaði öllum reikningum sínum á samfélagsmiðlum. Hún segir að mál 

hennar er á rannsóknastigi hjá lögreglunni og sími hennar er hjá greiningardeild lögregluna. 

Að sögn lögmanns D, Ólöfu Heiðu Guðmundsdóttir lögmanni hjá G&Ó lögmenn, sem 

höfundur hefur haft samband við, er mál hennar rannsakað sem mansal.  

 

6.3. Frásögn Sana Shah frá Pakistan – grunur um vinnumansal 

 

Höfundurinn hafði samband við Sana í gegnum Facebook eftir að hafa séð viðtal við hann 

sem Sana gaf fyrir nokkrum árum og bað hann um að veita viðtal vegna verkefnis. 

Sana kom til Íslands frá Dubai árið 2017. Aðspurður kvaðst hann hafa kynnst eigendum hótels 

á Ólafsfirði og þau boðið honum starf. Einn eigandi hótelsins, kvenmaður, bauð honum flutning 

með einu skilyrði, þ.e. að hann fengi atvinnuleyfi en það myndi kosta hann 7.500 evrur. Þegar 

hann sagðist ekki eiga þann pening bauð hún honum að greiða upphæðina eftirá með því að 

draga 500 evrur af launum hans mánaðarlega. Hann samþykkti það og hún sótti um leyfið. 

Áður en hann kom spurði konan Sana svo hvort hann þekkti einhvern sem vildi koma og vinna 

hjá þeim, þar sem þeim vantaði enn starfsmenn. Sana sendi henni gögn um bróður sinn og 

kunningja. Þau komust að samkomulagi um að hann myndi greiða fyrir atvinnuleyfi fyrir sig 

og bróður sinn og skyldi þetta gjald vera dregið af launum hans fyrir þá tvo. Hvað varðaði þann 

þriðja lét hann manninn senda peninga sem voru færðir konunni til greiðslu kostnaðar vegna 

atvinnuleyfis. Skyndilega, vildi konan svo ekki fá hina þrjá mennina sem Sana hafði útvegað 

til að koma til starfa. Hann neyddist til að endurgreiða einum af þeim sem hafði sent greiðslu 

að fullu með Western Union til hennar, úr eigin vasa þar sem hún neitaði að endurgreiða 

gjaldið. Hann reyndi að fresta frádrættinum af launum sínum til vinnuveitandans en hún 

samþykkti það ekki.  

Þegar hann kom til landsins og hóf vinnu varð honum strax ljóst að vinnutímar og kjör 

starfsmanna voru ekki í samræmi við gefin loforð. Til dæmis var vinnutími á hótelinu mun 

lengri en um var samið og til viðbótar var hann látinn keyra milli landshluta með vistir fyrir 
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önnur hótel fyrirtækisins án þess að fá greitt fyrir það. Suma daga hafði hann ekki tækifæri á 

að hvíla sig heldur þurfti hann að vinna lengur eða byrja fyrr. Oftast náði hann einungis um 3-

4 klukkustunda nætursvefni. Hann var alltaf látinn vinna einn, sama hversu stórt verkefnið var. 

Hann þreif þrjú hótel einn, bílskúra og heimili eiganda o.fl. Sana segist aldrei hafa fengið greitt 

fyrir yfirvinnu. Yfirmaður hans lét hann stimpla sig út eftir átta klukkustundir. Þá átti hann 

vanalega minnst sex klukkustundir eftir af vinnu þann daginn. Þegar hann óskaði eftir 

útskýringu var svarið að ekki væri um erfiða vinnu að ræða eftir útstimplun heldur gæti hann 

gert þetta á meðan hann slakar á.   

Einn daginn buðu vinnuveitendurnir honum í mánaðarferð heim til Pakistan að hitta 

fjölskyldu sína. Hann þáði það. Þegar fór að líða á ferða tilkynntu þeir honum að honum væri 

sagt upp störfum og var það án nokkurra útskýringa. Þá áttaði hann sig fyrst á blekkingunum 

og að þarna stæði hann eftir atvinnulaus og með skuldir annarra manna á bakinu. Hann reiknaði 

að eftir átta mánaða vinnu hefði hann fengið rúmar tvær milljónir í laun en þar af fór 1,5 milljón 

í endurgreiðslu vegna atvinnuleyfa. Sana sneri aftur til Íslands til að ná fram réttlæti og í von 

um að fá peningana endurgreidda. Með aðstoð stéttafélags fékk hann greiðslur út 

uppsagnarfrest en vinnuveitandi viðurkenndi aldrei 1.500.000 kr. kröfu Sana, enda kosta 

atvinnuleyfi einungis rúmlega 30.000 kr. Slíkar greiðslur fyrir aðgang að vinnu eru af 

alþjóðastofnunum sagðir vera eitt af einkennum vinnumansals en með þeim rökum var málinu 

hans vísað áfram til lögreglu. Hann bíður enn úrlausnar. Eftir þetta hefur Sana sætt hótunum 

og líkamlegu ofbeldi af hálfu vinnuveitendanna. Hann segist enn vera hræddur við þau enda 

eru þau voldug og vel efnuð. Hann telur litlar sem engar líkur á því að eitthvað gerist í málinu 

en hann segist hafi samt fengið lögmann í málið núna, Magnús Davíð Norðdahl. 

 

6.4. Önnur mál vegna mögulegs vinnumansals 

 

Á undaförnum árum hefur nokkur oft verið fjallað um möguleg vinnumansalsmál hérlendis í 

fjölmiðlum. Eitt af þeirra mála er svokallaða Hótel Adam málið. Þar var konu haldið nauðugri 

í starfi og hún var jafnframt neydd til að deila herbergi með yfirmanni sínum sem stóð í 

hótunum við hana. Hún var látin vinna alla daga vikunnar, nema sunnudaga og oft langt fram 

á nótt. Fyrir þá vinnu fékk hún greiddar tæpar 60.000 kr. á mánuði. Málið var rannsakað sem 

vinnumansalsmál en engin ákæra var þó gefin út er varðar mansal.189 

                                                 
189Gunnar Atli Gunnarsson, „Lögreglan rannsakar vinnumansal á Hótel Adam - Vísir“ visir.is 

<https://www.visir.is/g/2016858222d> skoðað 4. apríl 2021. 
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Annað mál þar sem grunur var um vinnumansal á saumastofu er Vík í Mýrdal málið. Tvær 

konur frá Sri Lanka fundust á heimili manns af sama þjóðerni. Hann hafði fengið þær til að 

vinna fyrir sig. Greint var frá því að fólkið átti að greiða tiltekna upphæð til að fá að koma og 

fá að vinna hjá fyrirtækinu. Konurnar voru látnar sauma fatnað fyrir fyrirtækið Vonta 

International sem var í eigu mannsins en fyrirtækið var undirverktaki Icewear á Íslandi. Ákæra 

var ekki gefin út í málinu þar sem konurnar voru farnar úr landi áður en málið náði lengra.190 

Þá leitaði rúmenskur karlmaður ráða hjá höfundi vegna ógreiddra launa og til að fá aðstoð 

við skil á sköttum. G kom örvæntingarfullur til höfundar og bað um aðstoð þar sem hann hafi 

ekki fengið greidd laun í þrjá mánuði eða síðan hann hóf störf hjá fyrirtækinu. Hann þurfti 

aðstoð yfirvalda en vissi ekki hvar hann ætti að byrja. Þar að auki talaði hann einungis 

rúmensku. 

Hann starfaði hjá ítölsku fyrirtæki með starfsemi á Íslandi. Honum var lofað betri launum 

en sem hann hafði fyrir og hætti hann í þáverandi starfi fyrir vikið og byrjað að vinna fyrir þá. 

Reyndin var önnur þegar hann byrjaði í starfinu. Hann fékk engar greiðslur frá janúar 2021 til 

lok mars sama ár. Þegar hann óskaði eftir greiðslu launa hótuðu yfirmenn honum með 

yfirvöldum enda væri hann ekki með gildan samning. Þeir reyndu að telja honum trú um að 

þar sem hann hefði aldrei skrifað undir ráðningasamning væri hann að vinna svart. Þeir hótuðu 

honum að þeir myndu reka hann, sem og gerðist þegar hann leitaði til yfirvalda. Hann vantaði 

aðstoð við að tilkynna þessa ólöglega vinnu innan fyrirtækisins og um hagnýtingu á erlendu 

vinnuafli. Hann kvað fyrirtækið hafa ólöglega farandverkamenn frá Moldavíu sem starfa við 

hræðilegar aðstæður og án öryggisbúnaðar. Þá búi þeir allir í sama húsi, þeir séu keyrðir að 

heiman til vinnu og aftur af vinnuveitanda sínum heim og þeir fái greiddar 1.000 evrur í 

mánaðalaun, sem eru millifærðar inn á reikning í Moldavíu í lok verks en þeir fái peninga fyrir 

mat og öðrum nauðsynjum á meðan verki stendur. Þegar höfundur spurði G nánar út í þetta 

segist hann hafa talað við nokkra starfsmennina á vinnusvæðinu sem hefði verið sagt að þeir 

væru að vinna löglega hér samkvæmt ráðningarsamningi þeirra við fyrirtækið og að þeir séu 

fluttir á þriggja mánaða fresti til annarra landa þar sem fyrirtækið starfar. Þegar hann reyndi að 

segja þeim að á Íslandi væru þessi laun undir löggildum lágmarkslaunum og að þeir ættu að fá 

greidd laun sín mánaðarlega, að ráðningarsamningur veiti ekki atvinnuréttindi ef að þeir séu 

frá landi utan Evrópusambandsins og að þeir væru líklega ólöglega búsettir og við störf, 

hagnýttir og blekktir af fyrirtækinu, neituðu þeir frekari samskiptum við hann. 

                                                 
190„Mansalsmálið í Vík fellt niður“ mbl.is (Reykjavík, 12. júní 2016) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/12/06/mansalsmalid_i_vik_fellt_nidur/> skoðað 4. maí 2021. 
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Höfundur aðstoðaði með tilkynningu vegna þessa til stéttarfélags og vinnueftirlits sem síðar 

var tilkynnt til lögreglu. Málið hefur þá einnig komið á borð Bjarkahlíðar að sögn Rögnu, og 

er fyrirtækið einnig undir eftirliti Vinnumálstofnunar. G greindi frá því að lögreglan og 

vinnueftirlit hefði komið á byggingarsvæðið og rannsakað starfsmenn og vinnuaðstæður. 

Næsta dag var honum sagt upp þar sem fyrirtækið hefði að sögn ekki þörf á honum lengur. 

Samkvæmt upplýsingum sem höfundur fékk frá Rögnu hjá Bjarkahlið, liggur fyrir grunur um 

vinnumansal, skattsvik og brot á vinnulöggjöf.  

Fleira varðandi fyrirtækið er undarlegt. Samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2019 sem 

höfundur nálgaðist á vef Ríkisskattstjóra og sem er öllum aðgengilegur er fyrirtækið í 100% 

eigu einstaklings sem er skráður með kennitölu á ársreikningi en er ekki með skráða kennitölu 

í Þjóðskrá. Rekstrartekjur fyrirtækisins eru 0 kr. og rekstrargjöld 206.684 kr. Verður það að 

teljast óeðlilegt þar sem fyrirtækið stundar byggingastarfsemi Íslandi og er með starfsfólki í 

vinnu samkvæmt upplýsingum af vefsíðu þeirra.191 Áhugavert er að sjá hvernig mál þetta 

þróast. Miðað við sambærileg mál sem höfundur hefur skoðað og heyrt sögur um                                                                                                                                                                                                                                                                                     

þar sem moldavískir menn eru teknir af lögreglu af vinnustað þar sem þeir vinna ólöglega, er 

þeim vísað frá landi með endurkomubanni, án þess þó að kanna hvort þeir séu þolendur 

vinnumansals og án þess að veita þeim viðeigandi aðstoð. Að mati höfundar er hér m.a. sterkur 

grunnur um vinnumansal. 

 

7. NIÐURSTÖÐUR 
 

Samfélag nútímans lítur á þrælahald sem fyrirbæri sem tilheyrir fortíðinni. Ljóst er að slíkt 

viðhorf er rangt. Þrælahald hefur þróast í samræmi við breytta tíma. Birtingamynd þess er 

önnur, eins og vinnumansal. Vinnumansal hefur verið kallað nútíma þrælahald en þar eru 

einstaklingar frá þróunarlöndum að reyna að finna betri lífskjör í þróuðum löndunum, þeir eru 

hnepptir í ánauð með ýmsum aðferðum og seldir öðrum í þeim tilgangi að hagnýta þá til vinnu. 

Nær það því yfir mansal í nauðungarvinnu, þrælkun, þrældóm eða aðra misnotkun á vinnuafli. 

Hinn mikli hagnaður manseljanda, fátækt, atvinnuleysi, skortur á upplýsingum, félagslegt og 

fjölskyldu umhverfi og fleiri þættir hafa þau áhrif á að mansal er nútíma vandamál. Auðvelt er 

fyrir gerendur að hagnýta einstaklinga í vinnu og skapa þannig hugsanlega þolendur 

vinnumansals. Eftirspurn eftir ódýru vinnuafli og þjónustu ýtir undir slíkt. Tækniþróun, 

                                                 
191 „Building Site Reykjavik (ISLANDA)“ (elite ecobuilding) <https://elite-ecobuilding.it/project/cantiere-

reykjavik-islanda/?lang=en> skoðað 8. maí 2021. 



 71 

hnattvæðing, væg refsilög, milliríkjasamningar og viðskipti auðvelda það einnig. Það er 

nokkuð ljóst að á meðan eftirspurn er eftir ódýru vinnuafli og þjónustu er til staðar mun vera 

séð fyrir framboði á fórnalömbum til að anna eftirspurn. Þá er einnig ljóst að vinnumansal er 

flókið form á mansali sem erfitt er að koma auga á og þá sérstaklega þar sem löggjöf ríkjanna 

og alþjóðasáttmálar skilgreina brotið ekki nægjanlega skýrt eða þá alls ekki. Í þessari ritgerð 

leitaðist höfundur við að svara spurningunni um hvort vinnumansal fyrirfinnist á Íslandi. Að 

mati höfundar er svarið við þeirri spurningu já. 

  Til að fá svar við spurningunni var litið til skilgreiningar hugtaksins mansal samkvæmt 

3. gr. Palermó-bókunar Sameinuðu þjóðanna, 227. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, 

samnings Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali og tilskipunar Evrópusambandsins nr. 

2011/36, sem þó hefur ekki verið innleidd í íslenskan rétt en skilgreinir hugtakið ítarlegra í 2. 

gr. Einnig voru skoðaðir mismunandi þættir og orsakir mansalsverknaðarins. Í framhaldi voru 

skoðaðir helstu alþjóðasamningar sem varða mansal og nauðungarvinnu en undir lok er ítarleg 

skoðun á vinnumansali, birtingamyndir þess og hvort og þá undir hvaða birtingamyndir 

vinnumansal fyrirfinnist á Íslandi. Til að fá betri innsýn inn á veruleikann á Íslandi, studdist 

höfundur við viðtöl sem brotaþolar og fagaðilar sem koma að þessum málaflokki, veittu 

honum. 

 Helstu niðurstöður eru að vinnumansal fyrirfinnst á Íslandi. Því miður er takmörkuð 

þekking á málaflokknum hérlendis enda reynslan lítil og skortur á ákærum og sakfellingum í 

slíkum málum. Í skýrslu bandaríska utanríkiráðuneytisins um mansal, sem gefin er út árlega, 

sætir Ísland gagnrýni fyrir að hafa ekki gefið út ákæru í mansalmáli síðan 2010. Gagnrýnd var 

fækkun þessara mála sem rannsökuð voru hjá lögreglunni þar sem grunur kom upp um 

mögulegt mansal.  

Til að ná betri tökum á vinnumansali er nauðsynlegt að auka þekkingu þeirra fagaðila, 

yfirvalda og stofnana sem koma að slíkum tilfellum. Aukin þekking mun auðvelda að sporna 

gegn brotum og verða jafnframt fleiri mál rannsökuð sem vinnumansal. Mikilvægt er að 

þolendur vinnumansals fái rétta greiningu og að yfirvöld séu fær um að bera kennsl á þolendur 

þar sem þolendur vinnumansals eru í mörgum tilvikum ólíklegri til að stíga fram. Það á 

sérstaklega við um þá sem látnir eru vinna ólöglega og er síðar hótað með 

útlendingayfirvöldum. Þeir líta í sumum tilfellum á sjálfa sig sem brotamenn. GRETA hvetur 

íslensk stjórnvöld til að taka frekari skref í þeim tilgangi til að koma í veg fyrir vinnumansal, 

einkum með því að vekja athygli og fræða viðkomandi fagaðila sem koma að 

vinnumansalsmálum um brotin og réttindi þolenda sem og að auka vitund meðal almennings 

og farandverkamanna um áhættuna á vinnumansali.  
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Að mati höfundar þurfa íslensk stjórnvöld að leggja meira fjármagn til málaflokksins, 

fyrst og fremst til lögreglu sem og vegna fjárskorts og manneklu sem hefur ekki getu til þess 

að takast á við skipulagða brotastarfsemi. Einnig þurfa stjórnvöld að veita aukið fjármagn í 

upplýsingaherferðir og upplýsingamiðlun til áhættuhópa. Þar að auki er mikilvægt að efla 

eftirlit með atvinnurekendum, starfsmannaleigum og vinnumiðlunum. Mjög mikilvægt er að 

auka samstarf á milli stofnanna og yfirvalda og koma á fót einhverskonar samhæfingarmiðstöð 

þangað sem þolendur geta leitað og fengið viðeigandi aðstoð. Það er ljóst að flest möguleg 

fórnalömb mansals gefast upp á að fylgja eftir eða kæra slíkt brot sökum flækjustigs í kerfinu 

og ekki síst vegna vantrausts sem þau bera til yfirvalda, þá sérstaklega lögreglu. 

Félagsmálaráðuneytið hefur styrkt tilraunaverkefni sem stefnir að því að koma á fót slíkri 

samhæfingarmiðstöð og sér Bjarkarhlíð um það. Verkefnið er unnið samkvæmt þingsályktun 

um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, sem samþykkt 

var á Alþingi í júní 2019.192 Samkvæmt Rögnu Björgu Guðbrandsdóttur hefur verkefnið nú 

þegar skilað árangri, en fleiri tilfelli þar sem grunur er um vinnumansal hafa komið inn á þeirra 

borð en áður að verkefnið hófst. 

 Tækni er varhugaverður þáttur mansalferlisins. Miðað við þá þróun sem tækni hefur 

tekið undanfarin ár er ljóst að hún auðveldar mansal og flestir gerendur finna einstaklinga í 

gegnum internetið, s.s. á samfélagmiðlum. Hins vegar er einnig mögulegt að nota tæknina til 

forvarna og til að berjast gegn mansali. Það væri í með forritunartækni, samfélagmiðlum og 

tæknibúnaði. Því er bæði ávinningur og áhætta á notkun nýrrar tækni á þessu sviði. Nútímalegar 

tækniaðferðir sem notaðar eru í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi eru nauðsynlegar, 

þar sem aðgerðir brotamanna aðlagast í takt við breytta tíma og framfarir í tækni. Meðal kosta 

þess að nota tækni til að sporna gegn mansali er að auðkenni manseljenda yrðu auðrekjanlegri 

og hvað þeir væru að viðhafast á samfélagsmiðlum. Einnig veitir tæknin ótakmarkaðan og 

auðveldan aðgang að nauðsynlegum gögnum og upplýsingum, möguleikann á að koma í veg 

fyrir mansal og á sama tíma miðla upplýsingum með ákveðnum forvarnarherferðum til 

áhættuhópa. Tækni veitir möguleika á fjarrannsókn í gegnum sérstök tæki, s.s. eftirlitskerfi. 

Með tækni er hægt að stofna gagnagrunn sem heldur utan um öll mál er varða mansal þannig 

að betur sé hægt að fylgjast með og móta stefnu gegn brotastarfseminni. Tækni getur einnig 

hjálpað til við að stofna tilkynningakerfi sem fagaðilar eða önnur teymi sem koma að slíkum 

málum hafa aðgang að og þar sem almenningur og þolendur mansals geta formlega tilkynnt 

brot eða grun á broti. 

                                                 
192 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1749 -  409. mál. 
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 Að mati höfundar þarfnast mansalsákvæði 227. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 uppfærslu þannig að fleiri hagnýtingarþáttum yrði bætt við. Þá þarf að endurskoða 

lagarammann með hliðsjón af mögulegum göllum sem geta takmarkað vernd eða 

fyrirbyggjandi aðgerðir. Uppfæra þarf ákvæðið þannig að þau mörgu form hagnýtingar skv.  

Palermó samningnum séu einnig tekin fram. GRETA hefur bent á að mikilvægt sé að 

„þrælahald, háttsemi sem líkist þrælahaldi og þrældómi verði bætt við. Sameinuðu þjóðirnar 

hafa sett „eða önnur form hagnýtingar” við þeirra skilgreiningu, en það er gert til að halda 

skilgreiningunni víðri þar sem fjölmargar leiðir eru til þess að hagnýta sér eða misnota aðra 

manneskju. Að mati viðmælenda höfundar eru hagnýtingarþættir 227. gr. a. ekki fullnægjandi 

og ekki í samræmi við alþjóðasamninga sem Ísland hefur annað hvort fullgilt eða undirritað. 

Alda Hrönn Jóhannsdóttir er sammála að sér ákvæði í hegningarlögum um hagnýtingu 

vinnuafls sem ætlað er til að bregðast við hagnýtingu á vinnuafli verkafólks sem kemur erlendis 

frá þegar brotið uppfyllir ekki skilyrði mansals, væri nauðsynlegt og myndi koma til gagns. 

Sænska leiðin svokallaða er besta dæmið þess þar sem lögfest hafa verið ný ákvæði um 

hagnýtingu á vinnuafli. Í 227. gr. a. hgl. er ekki fjallað um samþykki en skv. 3. gr. Palermó-

bókunarinnar skiptir samþykki brotaþola engu máli ef þeim ákveðnum verknaðaaðferðum er 

beitt, s.s. hótun eða annars konar nauðung, brottnám, svik, blekkingar, misnotkun valds eða 

varnarleysi viðkomandi. GRETA taldi að taka ætti skýrt fram að samþykki sé ekki ráðandi 

þáttur í mansalsmálum og mögulega geti það leitt rannsóknarlögreglumenn og saksóknara í átt 

að áreiðanlegum vísbendingum um mansal. Þá þyrftu yfirvöld, sér í lagi lögregla, að vera betur 

upplýst um áföll. 

 Af öllu framangreindu virtu má sjá að vinnumansal fyrirfinnst raunverlega á Íslandi en 

takmörkuð og ófullnægjandi löggjöf, þekkingarleysi yfirvalda og flækjustig kerfisins, skortur 

á upplýsingum og úrræði fyrir þolendur vinnumansals má kenna því um. 
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