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Útdráttur 

Þegar hugsað er til mansals og karlmanna þá eru þeir oftast stimplaðir sem gerendur. 

Karlmenn geta einnig verið þolendur mansals og hefur það aukist með árunum, ýmist 

vegna vitundarvakningar, breiðari skilgreiningar á hugtaki mansals og frekari aðgerða 

stjórnvalda. Þessi ritgerð fjallar um umfang mansals, glæpastarfsemi því tengdu. 

Samningar sem hafa lagt sitt af mörkum í málaflokknum og rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á karlkyns þolendum mansals auk almennrar tölfræði er einnig til umfjöllunar. Erfitt 

er að fá nákvæma tölfræði og innsýn í þetta tiltekna málefni þar sem þetta er dulið 

viðfangsefni, ólöglegt athæfi. Karlkyns þolendur eru flestir hverjir í vinnumansali og 

drengir eru áberandi fleiri en karlmenn í kynlífsmansali. Konur og karlar hafa mismunandi 

áherslur þegar kemur að mansali og því þarf að athuga það betur þar sem ekki henta 

sömu úrræði né stuðningur báðum kynjum. Að hafa völ á úrræðum og stuðningi gerir 

greinarmun í bata þolenda og eykur valdeflingu þeirra í kjölfarið. Þar sem staðalímyndir 

og kynjafordómar eru til staðar í heiminum þá er oft erfiðara fyrir karlkyns þolendur 

mansals að tjá sig og leita hjálpar. Félagsráðgjafar eru í góðri stöðu að takast á við þennan 

málaflokk og aðstoða þá með heildarsýn til hliðsjónar og verður aðkoma þeirra rædd. 

Valdefling og krítískar kenningar falla einnig vel að þessum málaflokk þar sem stofnanir 

og fagaðilar þurfa að koma til móts við þolandann. Karlkyns þolendur mansals þurfa 

frekari aðhlynningar, úrræða og valdeflingar.
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formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í BA námi í félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild Háskóla 
Íslands og er metið til 12 ECTS eininga. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Guðbjörg 
Ottósdóttir og vil ég þakka henni fyrir ómetanlega góða leiðsögn og innsýn í ritgerðina. 
Auk þess vil ég þakka aðstandendum mínum fyrir stanslausa endurgjöf, stuðning og 
hvatningu. Ég ákvað að velja mansal á karlmönnum þar sem mér finnst lítið vera fjallað 
um þann hóp sem þolendur og frekar einblínt á þá sem gerendur. Forvitnin leiddi mig 
svo til að hugsa hvernig þeirra staða væri sem þolendur mansals.
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1 Inngangur 

Samkvæmt rannsóknum og skýrslum sem gerðar hafa verið á þolendum mansals, þá er 

ljóst að mikill fjöldi þeirra eru konur á meðan karlar eru taldir vera í meirihlutahóp 

gerenda. Mansal á báðum kynjum er hins vegar alþjóðlegt vandamál þó að margar 

skýrslur benda til þess að konur séu í meiri áhættu fyrir mansali en karlmenn. Munurinn 

er þó ekki mikill en aðferðirnar og áhættuþættir geta verið mismunandi eftir kyni. Viðhorf 

og viðbrögð almennings í garð karlkyns þolenda hefur einnig mikið að segja í framgangi 

rannsókna og vitundarvakningar á því sviði. Fræðimenn og samfélagið hafa beint meiri 

athygli að karlmönnum sem gerendum og í kjölfar þess hefur lítið verið rætt um karlkyns 

þolendur og færri rannsóknir sem beinast að þeim málaflokki (Tien, 2013). 

Þessi ritgerð beinir sjónum sínum að stöðu þekkingar á karlkyns þolendum mansals. 

Kafli eitt fjallar um mansal sem fyrirbæri og hugtak. Farið verður yfir þær birtingarmyndir 

og umfang og eðli mansals tekið fyrir. Fjallað verður um stöðu karlmanna innan kynlífs og 

vinnumansals þar sem fræðilegu heimildirnar vísuðu sem mest í þær birtingarmyndir. Auk 

mansals sem glæpastarfsemi og vísbendingar sem geta bent til mansals. Ýmis tölfræði er 

til um mansals víðast hvar en þar sem erfitt er að fá nákvæma tölur um þennan dulda 

heim þá er tölfræðin ekki sú áreiðanlegasta en hægt er að hafa hana til hliðsjónar og 

verður hún viðvarandi í öllum köflum. 

Kafli tvö fer síðan yfir þá samninga og bókanir sem hafa markað tímamót í sögu 

mansals og hvernig staða Íslands er gegn mansali með tilliti til samninganna og hvað 

úttekt GRETA nefndarinnar hjá Evrópuráðinu sagði um stöðu Íslands gegn mansali. Kafli 

þrjú snýst að aðkomu félagsráðgjafa í störfum með karlkyns þolendum mansals. Rætt 

verður um þær kenningar, aðferðir og umhugsunarefni sem ber að hafa í huga í starfi með 

þessum málaflokki. Að auki verður fjallað um rannsókn sem gerð var á líðan þolenda 

mansals til að geta séð hvernig þessar kenningar og aðferðir munu í raun nýtast.. Síðan 

verðu tekin umræða þar sem efnið verður reifað með hugsunum höfundar.   
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2 Mansal 

Í þessum kafla verður farið yfir mansal sem fyrirbæri og hugtak. Það eru ýmsar tegundir 

mansals og verða þær útskýrðar í þessum kafla auk birtingarmynda þess og stöðu karla í 

tveimur birtingarmyndum. Lauslega verður farið yfir ferlið tengt mansali, bæði 

vísbendingar til þess og algengar leiðir til mansals. Að lokum verður umfang og eðli 

mansals tekið fyrir til að veita örlitla innsýn í þetta viðfangsefni með tölfræði frá 

alþjóðlegri gagnamiðstöð um mansal til að dýpka skilning á stöðu þessarar málaflokks. 

2.1  Hvað er mansal?  

Þrælahald og flutningur þræla yfir Atlantshaf var formlega afnumið í kringum 19. öld en 

slík starfsemi hefur í rauninni aldrei stöðvast heldur þróast með árunum. Mörgum 

áratugum eftir afnám þrælahalds voru einstaklingar seldir eða neyddir til starfa vegna 

ýmissa ástæðna. Slík þjónusta var eftirsóknarverð því hún var ódýr fyrir neytendur og ekki 

var þörf á að huga vel að þolendum. Það var ódýrara að kaupa annan einstakling til hvers 

konar þjónustu. Slík þróun hefur síðan haldist og hefur mansal eins og við þekkjum það í 

dag verið nefnt nútíma þrælahald (Ngwe og Olechi, 2012).  

Mansal er orðið eitt af alvarlegasta og stærsta hlutfall alþjóðlegra glæpa í heiminum 

í dag og er talinn vera stór vandi þar sem það er orðið eitt af tekjuhæstu athöfnum í 

undirheimunum. Mansal felur í sér flutning, vistun eða móttöku einstaklinga og notast er 

við ógnir, valdbeitingu eða aðrar kúgunaraðferðir í þágu gerenda. Þeir nýta sér þessar 

aðferðir til að hagnast á þolendum með því að nota þau í vinnu, kynlífsþjónustu, sölu á 

líffærum, þvingað betl, barnahernað eða með þvingun í hjónaband. Talið er að þolendur 

þess séu á milli 800 þúsund til fjögurra milljóna á hverju ári. Erfitt er að áætla nákvæma 

tölu þar sem viðfangsefnið er oft mjög dulið og ekki eru til áreiðanlegar tölur í mörgum 

löndum til að fara eftir og því er tölfræðin einungis notað sem viðmið til að nálgast 

viðfangsefnið. Þessir þolendur eru flest konur og börn en nýlega hefur komið í ljós að 

fullorðnir karlmenn eru vantaldir og talið er að aukning hefur verið í mansali karlmanna 

og drengja, sérstaklega í nauðungarvinnu (Ngwe og Olechi, 2012; Bales, 2000; United 

Office on Drugs and Crime, 2004).  

Nauðungarvinna er öll sú vinna sem er framkvæmd af einstaklingi undir hótunum um 

refsingar og hefur ekki boðið sig fram af fúsum og frjálsum vilja, þar með taldir 

einstaklingar sem veita ýmis konar kynlífsþjónustu í atvinnuskyni. Mansal sem slíkt er þar 
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sem ofbeldi og hótanir eru í fyrirrúmi og ýmsar klókar aðferðir eru nýttar til halda þessum 

einstaklingum í vinnu gegn þeirra vilja. Þær aðferðir geta verið varðveisla persónuskilríkja, 

skuldir sem þolendur losna aldrei við eða gefa rangar upplýsingar um starfið þannig að 

starfsmaðurinn taki við starfi sem hann hefði annars ekki þegið. Mansal getur átt sér stað 

um allan heim og landið sem mansal á sér stað í hefur gjarnan verið kallað upprunaríki. 

Streymisríki er síðan það land sem þolandinn ferðast í gegnum til að komast á sinn loka 

áfangastað. Áfangastaðurinn er síðan nefnt móttökuríki, það land sem tekur á móti 

þolandanum og þar sem hann mun koma til að vinna (United Nations Office on Drugs and 

Crime, e.d.-b; International Labour Organization, e.d.-b).  

2.2 Birtingarmyndir mansals 

Hugtakið mansal er tiltölulega vítt hugtak og er í rauninni regnhlífarhugtak, undir því eru 

svo átta flokkar ef farið er eftir flokkun Sameinuðu Þjóðanna: Á mynd 1. má svo sjá 

birtingarmyndir þessara átta flokka og hefur höfundur birt þá í formi skýringarmyndar.  

 

 

Mynd 1. Birtingarmyndir mansals (United Nations, e.d.-c). 

Mansal getur falið í sér kynferðislega misnotkun (e. sexual exploitation) sem er oft 

nefnt kynlífsmansal. Þolendur kynlífsmansals geta verið þvingaðir í mismunandi form 

kynferðislegrar misnotkunar eins og vændi. Slíkt getur verið ein tegund vinnu sem 

þolendur mansals starfa við. Önnur störf geta til dæmi verið að búa til klámefni, 
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nektardansar, kynlífssýningar og vændi sérstaklega ætlað fyrir hernað (Deshpande og 

Nour, 2013).  

Það eru nokkrar aðferðir sem eru sérstaklega notaðar til að þvinga einstaklinga í 

kynlífsmansal. Algengast er að þeim sé lofað góðu starfi, menntun eða ríkisborgararétti í 

öðru landi og eru mörg þeirra seld af nánum aðila. Smyglarar nálgast oft fjölskyldur sem 

búa við fátækt og leitast eftir því að kaupa ungar stúlkur og konur með loforðum um betra 

líf. Aðrir leita til kvenna sem stunda vændi nú þegar og eru til í að verða fluttar erlendis. 

Ein helsta þvingunaraðferðin sem gerendur nota er skuldsetning, þar sem þolendi þarf til 

dæmis að veðsetja persónulega þjónustu til að greiða niður skuldir og þeir leita mikið að 

fórnarlömbum sem eru efnahagslega eða félagslega viðkvæm. Þeir geta ýmist notað 

samúð, góðvild og sálfræðilega leiki til að lokka þolendur með gjöfum sem gerir það að 

verkum að þau verða skuldug gerandanum. Þeir geta líka beitt ofbeldi, hótunum og 

yfirgangi til að hreppa fórnarlömbin (Deshpande og Nour, 2013).  

Kynlífsmansal hefur verið talin algengasta aðferð mansals í langan tíma. Það er oft 

sýnilegra en vinnumansal og talið auðveldara að bera kennsl á þá birtingarmynd þar sem 

upplýsingum um þá birtingarmynd hefur verið miðlað í bíómyndum, fjölmiðlum og hefur 

verið aðal áhersla hjá yfirvöldum í mörgum ríkjum. Þó að þolendur þess séu ekki einungis 

kvenmenn og ungar stúlkur, þá er sá hópur í meirihluta af þeim sem eru seld í vændi. 

Karlkyns þolendur eru hins vegar í hærra hlutfalli þegar kemur að klámi og þá sérstaklega 

ungir strákar, sem verður rætt frekar í kafla 2.2.1 (CTDC, e.d.-b; Tien, 2013).  

Vinnumansal (e. forced labour) er þegar þolendur eru neydd í hefðbundna vinnu án 

launa, við óviðunandi kjör og aðstæður. Skuldaánauð (e. debt bondage) getur verið svipuð 

nauðungarvinnu en fer oftast fram þegar einstaklingur eða aðili innan fjölskyldunnar er 

talinn vera í skuld og þarf að borga hana á þann veg sem brýtur á mannréttindum. 

Gerendur beita ýmsum leiðum til skuldaánauðar og meðal þeirra er að bjóða uppá vörur 

eða þjónustu gjaldlaust og síðan kemur í ljós að viðkomandi aðili skuldi þeim fyrir 

þjónustuna. Önnur leið er þegar verið er að smygla einstaklingi yfir landamæri gegn gjaldi 

og hann þarf síðan að borga gjaldið á þann hátt að fellur undir mansal. Heimilisþrælkun 

(e. domestic servitude) er þegar þolandi er látinn vinna heimilisstörf á heimili 

vinnuveitanda gegn litlu gjaldi eða gjaldlaust, undir miklu álagi, lélegum vinnuskilyrðum 

og óraunhæfum vinnutímum. Brottnám líffæra (e. organ removal) er það að líffæri eru 
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fjarlægð gegn vilja einstaklings og seld. Þvingað betl ( e. forced begging) eru einstaklingar 

sem eru neydd til að betla ýmist í gegnum samfélagsmiðla, götur eða aðrar leiðir. 

Barnahernaður (e. child soldiers) er þegar börn eru neydd til þess að þjóna sem hermenn 

eða þegar einstaklingar eru seldir eða þvingaðir í hjónabönd (e. forced marriage) (United 

Nations Office on Drugs and Crime, e.d.-a; International Labour Office, 2017; Ngwe og 

Olechi, 2012). 

Vinnumansal er útbreiddara en aðrar birtingarmyndir mansals. Vísbendingar til þess 

má finna í vettvangsrannsóknum á þolendum mansals víðast hvar í heiminum. Skýring 

þess er sú staðreynd að alþjóðlegur markaður fyrir vinnuafl er mun meiri en fyrir 

kynlífsvinnu. Tölfræðin um þolendur vinnumansals eru oft ekki áreiðanlegar vegna þess 

að þau hafa tilhneigingu að ofmeta kynlífsmansal. Sem dæmi þá eru karlmenn ekki í 

tölfræði mansals í Tælandi. Landslögin þar viðurkenna ekki stöðu karlmanna sem 

þolendur mansals, og hefur það enn ekki tekið breytingum. Ein skýring getur verið sú að 

helsta arðránið er í formi vinnuafls, og vinnumansal er nú þegar mjög vantilkynnt form af 

mansali. Sérfræðingar telja að sjaldnar sé greint frá vinnumansali og það tilkynnt af 

þremur ástæðum. Í fyrsta lagi þá eru refsiaðgerðir fyrir vinnumansal miklar og nýleg þróun 

þeirra mála. Mörg lönd hafa einungis nýlega aukið skilgreiningu mansals umfram 

kynferðislega misnotkun. Í öðru lagi hefur almenningur og löggæsla tilhneigingu til að 

tengja mansal eingöngu við kynferðislega misnotkun. Í þriðja lagi þá er auðveldara að 

greina kynlífsmansal og skima fyrir því en vinnumansal, það er sýnilegra. Það kemur fyrir 

á almenningsrýmum, innan þéttbýlis þar sem skjólstæðingar eru til staðar. Vinnumansal 

hefur einnig ekki verið eins þekkt og viðurkennt í öllum ríkjum, sem hefur þær afleiðingar 

að staða þeirra er ekki viðurkennd. Þolendur vinnumansals eru almennt faldir í 

landbúnaðarreitum, námum, verksmiðjum, á sjó eða jafnvel á heimilum sem þjónar (Tien, 

2013; Jones, 2010; Feingold, 2005).  

Hnattvæðing hefur aukið eftirspurn eftir ódýru vinnuafli um allan heim. Tæknin sem 

því fylgir hefur opnað nýjar leiðir fyrir gerendur að þéna á kostnað þolenda og þannig 

stuðlað að frekari þrældómi og misnotkun. Þau mál sem snúast að vinnumansali hafa ekki 

verið eftirtektarverð vegna umfang mansals sem hluti af alþjóðlegri glæpastarfsemi, sem 

er mjög dulið fyrirbæri. Sem dæmi hefur alþjóðleg tækni gert fyrirtækjum sem hafa 

aðsetur í löndum eins og Bandaríkjunum fært að framleiða vörur sínar í öðrum fátækari 
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löndum til að minnka kostnað og mæta eftirspurn. Í þeim löndum er síðan borguð lægri 

laun, oft minna eftirlit og oftar en ekki þá eru það börn sem eru látin vinna slíka vinnu. 

Rökin sem fyrirtækin hafa notað við þessari breytingu er sú að þeir eru að bjóða 

einstaklingum störf á þeim svæðum þar sem atvinna er af skornum skammti. Slík 

starfsemi getur falið í sér misnotkun ef tilgangurinn er til hagsbóta gerenda, sem í þessu 

tilviki væru fyrirtækin (Rahman, 2011; Ngwe og Olechi, 2012). 

Alþjóðlegar samþykktir á borð við þær sem ILO stendur fyrir eru til að veita 

launþegum almenna vernd í tengslum við laun, öryggi og heilbrigðisþjónustu í þeim 

löndum sem slík lög gilda. Lögin eru ekki alltaf eins í hverju landi fyrir sig og með 

hnattvæðingu heimsins þá getur einstaklingur verið í vinnu í öðru landi en þar sem hann 

var ráðinn og menntaður í en á sama tíma fengið greidd laun í öðru landi þar sem reglur 

um launþega eru ekki eins. Þetta getur valdið misskilningi og misræmi á rétti þess 

launþega. Þegar einstaklingur gegnir starfi sem brýtur gegn þessum lögum um rétt 

launþega þá er um mansal að ræða og í raun ætti hann að fá vernd og aðstoð sem þolandi 

mansals. Hvort einstaklingurinn er talinn þolendi vinnumansals fer síðan eftir hvernig 

viðkomandi ríki skilgreinir hvenær brot á réttindum launþega sé talið mansal (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009; International Labour Organization, e.d.-a; Feingold, 2005).  

2.2.1 Staða karlmanna innan kynlífsmansals 

Vitað er að kynlífsmansal ungra drengja á sér stað en takmarkaðar rannsóknir hafa beinst 

að slíkri tegund misnotkunar þar sem kynlífsmansal hefur alltaf verið álitið mest meðal 

kvenna. Þær eru í stærstum hluta þeirra þolenda sem lenda í kynlífsmansali og því hefur 

sjónum aðallega verið beint þangað auk fjölmiðlaumræðu samtímans sem ræða frekar 

um konur og börn sem þolendur og einblína á karlmenn sem gerendur. Flestar rannsóknir 

í tengslum við kynlífsmansal hafa því snúist að konum og börnum og því ákvað 

höfundurinn að fjalla um samanburðarrannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum til að fá 

örlitla innsýn á stöðu drengja í kynlífsmansali því oft á tíðum bera þeir merki þess til 

margra ára. Eftirspurnin eftir ungum strákum í barnaklámi er mikil og því eru þeir í frekari 

hættu með að lenda í kynlífsmansali en öðrum birtingarmyndum mansals (CTDC, e.d.-b). 

Samanburðarrannsókn var gerð í Bandaríkjunum til að bera saman bakgrunn og 

mansalsaðstæður hjá þolendum mansals, undir 18 ára aldri. Spurningalistakönnun var 

lögð fyrir fagaðila sem störfuðu með ungmennum í áhættuhóp, þolendum eða 
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brotamönnum í Bandaríkjunum. Helmingur svarenda höfðu unnið með að minnsta kosti 

einum þolanda kynlífsmansals, af þeim helmingi höfðu svo 57,8% unnið með karlkyns 

þolanda. Af þeim voru 96,6% drengjanna íbúar í Bandaríkjunum á þeim tíma sem mansal 

átti sér stað. 84,3% drengjanna voru þolendur vændis og af þeim voru 34,7% barnakláms 

(Cole, 2018)  

Rannsóknin sýndi einnig að tvær helstu leiðir ungra drengja í kynlífsmansal væru 

þvingun af hendi fjölskyldumeðlima og hin leiðin var sú að heimilislausir drengir væru 

líklegri að lenda í kynlífsmansali til að þéna pening sér til lífsviðurværis. Niðurstöðurnar 

sýndu að það væri áskorun að bera kennsl á drengi sem þolendur mansals. Svarendur 

töldu það stafa af skorti á samfélagslegri vitund að það væri hægt að selja drengi í 

kynlífsiðnað. Svarendur töluðu um að drengirnir hikuðu einnig við að viðurkenna þátttöku 

sína vegna þess að flestir kaupendur voru karlkyns og höfðu þeir áhyggjur af kynhneigð 

sinni, sökum þess. Rannsakendur segja að þörf sé á frekari þjálfun fagaðila til að geta 

brugðist á viðeigandi hátt við ungum drengjum í kynlífsmansali því sá hópur er vissulega 

til staðar og þarfnast frekari stuðnings (Cole, 2018) .  

Eins og hjá flestum þolendum kynlífsmansals þá veldur það barninu líkamlegri, 

sálrænni og félagslegri vanlíðan sem getur síðan leitt til ýmissa líkamlegra vandkvæða eins 

og átraskana, þunglyndis, árásargirni, fíkniefnaneyslu og sjálfsvigstilrauna. Þessi 

vandamál eru til staðar fyrir bæði kynin en verða strákum sérstaklega erfið. Þeir tilkynna 

sjaldnar misnotkunina vegna samfélagsþrýstings sem snýr að því að vera sjálfsbjarga. Það 

leiðir til skorts á réttri meðferð fyrir strákana, auk þess er skortur á samfélagsvitund um 

vandann. Erfitt hefur reynst að framkvæma rannsóknir á kynlífsmansali karla, oft vegna 

þess að þeir stíga ekki fram og vilja ekki ræða um upplifun sína. (Tien, 2013; Office of 

Justice Programs, e.d.).  

2.2.2 Staða karlmanna innan vinnumansals 

Sýnt hefur verið fram á að karlkyns þolendum er oft vísað úr landi án tillits til athafna eins 

og að vera einstaklingur sem ferðast til annarra landa til að vinna. Að auki geta þeir ekki 

auðkennt sig sem þolendur vegna viðhorfa í samfélaginu eins og að þurfa vera sterkir 

einstaklingar og þá staðalímynd að karlmenn verða ekki fyrir mansali. Niðurstöður 

skýrslunnar hjá ILO benda til þess að 42, 4% karla eru í mansali sem krefjast verklegra 

starfa eins og smíði, framleiðslu, landbúnað og veiðar. 59,4% karla eru hins vegar í mansali 
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innan fangelsis þar sem þeir þurfa að vinna við léleg kjör og lítil sem engin laun og 

þvingaðri herskyldu þar sem þeir eru neyddir í hernað. Karlkyns þolendur innan 

vinnumansals eru mun líklegri en konur til að starfa við námuvinnslu, byggingarvinnu og 

landbúnað. Níu af hverjum 10 þolendum sem voru betlarar voru einnig karlkyns. Konur 

voru líklegri til að vinna í gisti og matvælaiðnaði og við heimilisstörf ( International Labour 

Office, 2017; Tien, 2013; Office of Justice Programs, e.d.;). 

Konur eru sýnd varnarlaus gagnvart mansali í fjölmiðlaumræðu samtímans en slík 

umfjöllun gagnvart karlmönnum er af skornum skammti og eru oftast í fréttum sem 

gerendur mansals. Karlmenn hafa að einhverju leyti orðið þolendur samfélagslegra 

uppbyggðra hugmynda um karlmennsku. Þeir eru arðrændir, sviptir frelsi og eftirliti eða 

sæta líkamlegri eða kynferðislegri misnotkunar líkt og konur en slíkt er almennt ekki 

skilgreint sem mansal. Þess vegna er konum veitt frekari stuðningur og vernd en körlum 

(Tien, 2013).  

2.3 Glæpastarfsemi mansals 

Mansal hefur verið vinsæl glæpastarfsemi síðan þrælahald var afnumið. Ein skýring þess 

er að vinsældir mansals stafa af þeim gífurlega gróða sem slík starfsemi auk annarra 

alþjóðlegra glæpa veita og hefur farið hækkandi með árunum vegna eftirspurnar. 

Gerendur geta selt sama aðilann mörgum sinnum og hefur eftirspurn eftir vændi og ódýru 

vinnuafli ýtt undir sölu á einstaklingum. Glæpamenn hafa nýtt sér hnattvæðingu heimsins 

til að sinna viðskiptum sínum á skilvirkari hátt, samskiptaleiðir og ferðatækni hafa aukið 

leiðir glæpamanna að sinna þeirra störfum. Skipulagðir glæpahringir velja aðsetur sín vel. 

Ýmsir þættir gera lönd veikburða fyrir hagnýtingu glæpamanna. Lönd sem standa höllum 

fæti efnahagslega, félagslega og hafa lagaramma sem er ekki byggður á sterkum stoðum 

eða spillta ríkisstjórn eru í áhættuhóp fyrir slíka starfsemi. Skipulögð glæpastarfsemi 

hneigist til að starfa í fátækum löndum þar sem fá eða engin efnahagsleg tækifæri eru til 

staðar fyrir almenning, sem síðan gerir glæpamönnum auðveldara að lokka og beita 

blekkingum til að stunda mansal. Þolendur í þeirri stöðu hafa einnig öðlast betri heimssýn 

sökum bættra samskiptaleiða. Stórborgir og möguleikar á betri lífsgæðum auðvelda 

glæpamönnum að lokka til sín einstaklinga frá aðstæðum þeirra með því að notfæra sér 

heimssýn þeirra (Ngwe og Olechi, 2012; Dómsmálaráðuneytið, 2013; Feingold, 2005).  
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Skipulagðir glæpahringir eru ekki þeir einu sem stunda mansal. Einstaklingar óháðir 

glæpahringjum stunda slík viðskipti í auknu mæli. Víðast hvar í Asíu felst mansal að mestu 

í óskipulagðri glæpastarfsemi þar sem einstaklingar eða litlir hópar stunda mansal. Það er 

enginn staðalímynd til fyrir gerendur mansals. Þeir sem stunda slíkt geta verið 

vörubílstjórar, fjölskyldumeðlimur, lögreglumenn eða annað. Þeir sem stunda slíkt eru 

jafn misjafnir og aðstæður þolendanna. Þú að sumum þeirra sé rænt þá yfirgefa flestir 

heimilin sín af sjálfsdáðum í leit að betra lífi og eru seldir í mansal á leið sinni, oft í gegnum 

smygl (Feingold, 2005; Ngwe og Olechi, 2012). 

Smygl og mansal á einstaklingum eru hugtök sem hafa oft verið tengd saman og hefur 

oft á tíðum reynst erfitt að greina í sundur. Smygl á einstaklingum felur í sér brot á lögum 

hjá viðkomandi landi og eru brot á réttindum ekki í fyrirrúmi þar. Oft er minnst á það sem 

óreglulegan fólksflutning. Fólksflutningnum er síðan skipt í tvo hluta, þegar einstaklingum 

er smyglað milli ríkja eða þegar þeir eru seldir í mansal milli og innan landa. Það sem 

greinir á milli smygls og mansal er síðan hvort valdbeitingu sé beitt eftir flutninginn eða í 

þeim aðstæðum sem þolandinn endar í. Til að setja þetta í betra samhengi þá getur aðili 

verið löglegur í landinu en samt er brotið á réttindum þess sem svo fellur undir 

skilgreiningu mansals. Aðili getur verið smyglað inn í landið en ekki brotið á honum og því 

fellur það ekki undir mansal (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009; Ngwe og Olechi, 2012).  

2.4 Umfang  

Nýjasta skýrsla Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem rætt verður frekar um í kafla 3.3, Í 

þeirri skýrslu kom í ljós að áætlaður fjöldi þolenda mansals væru í kringum 40,3 milljónir 

einstaklinga árið 2016. Af þeim voru síðan 71% konur og ungar stúlkur og í kringum 29% 

voru karlmenn. Til samanburðar þá var áætlað að 20,9 milljónir einstaklinga væru 

þolendur mansals árið 2012 (International Labour Organization, 2012; International 

Labour Office, 2017).  

Mansal á sér stað að mestu leyti í Afríku, Asíu og Kyrrahafinu. Ein skýring þess er sú 

að fólksfjölgunin sem átti sér stað í þróunarríkjunum eftir seinni heimstyrjöldina gerði 

hagkerfi þeirra viðkvæmara. Efnahagslega og félagslega ástandið sem fylgdi í kjölfarið 

gerði marga berskjaldaða fyrir mansali. Þetta er bara eitt dæmi um aðstæður þar sem 

keðjuverkun stríðs er umfangsmeiri en flestir gera sér grein fyrir. Efnahagslegi og 

félagslegi þátturinn voru í eldri ritrýndum greinum en á þó enn við í dag. Þetta skýrir hvers 
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vegna flestir þolendur mansals eru frá Afríku, Asíu og Kyrrahafinu þar sem þau eru enn 

talin vera verr stödd efnahagslega og félagslega heldur en mörg vestræn ríki. 

Áfangastaður flestra þessa þolenda eru síðan lönd í Vestur Evrópu og Norður Ameríku á 

slóðum þar sem hagkerfið er betra og mikil eftirspurn er fyrir ódýru vinnuafli og vörum. 

Ekki er þó óalgengt að þolendur séu seldir og misnotaðir innan upprunalands síns, til að 

vinna í verksmiðjum sem vestræn ríki hafa umráð yfir. Margir þolendur mansals eru 

fátækir innflytjendur. Þeir höfðu farið frá heimalandi sínu í leit að vinnu og eftir komu sína 

í viðkomandi lands orðið þolendur mansals. Lönd og svæði með slæmar efnahagslegar og 

félagslegar aðstæður veita frekari tækifæri til mansals með því að greiða fyrir aðgengi og 

ráðningu einstaklinga sem eru mjög viðkvæmir fyrir misnotkun. Ekki er hægt að segja fyrir 

víst að þetta sé allt aukning vegna eftirspurnar heldur geta verið aðrir þættir sem spila í 

tölfræðina eins og betri mælitæki, aukin vitundarvakning og meiri eftirfylgni hjá löndum. 

Auk þess virðist kyn ekki vera frumbreytan í líkindum á mansali, heldur eru það þessar 

ofangreindu skýringar sem auka líkur á mansali (Ngwe og Olechi, 2012; International 

Labour Office, 2017; Alvarez og Alessi, 2012; Rahman, 2011).  

Leiðtogar heims eru í auknum mæli að horfa til alþjóðlegra glæpa, eins og mansals sem 

mikla ógn við heimsfrið og öryggi sem gæti grafið undan efnahagslegum, félagslegri 

pólitískri og menningarlegri þróun alþjóðasamfélagsins. Mansal hefur verið tengt við 

alþjóðlega skipulagða glæpastarfsemi, ólöglega fólksflutninga, ógn við fullveldi og öryggi 

þjóðar, vinnumál, mannréttindabrot eða sambland af öllum þessum þáttum. Aðrir 

alþjóðlegir glæpir eru til dæmi flutningur á skotvopnum, smygl á farandfólki, 

umhverfisglæpir, netglæpir, peningaþvætti og hryðjuverk. Mansal er glæpur sem brýtur 

lög ríkja en það er ekki helsta vandamálið við mansal heldur er það þau mannréttindi sem 

brotin eru á þolendum. Í yfirlýsingu Sameinuðu Þjóðanna um grundvallarmannréttindi þá 

er mansal talið vera brot á þeim réttindum. Mansal brýtur í bága við greinar sem ræða 

um réttindin til að vera laus við þrældóm eða ánauð, rétt til frjáls atvinnuvals, rétt til 

frelsis, lífs, öryggis og heilsu. Þrýstingur frá almenningi hvatti Sameinuðu Þjóðirnar að 

semja sáttmála gegn alþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi með það markmið að styrkja 

þjóðir og efla samstarf til að takast á við glæpina. Sáttmálinn var auk þess gerður til að 

auka vitund og þróa fyrirbyggjandi aðferðir gegn mansali og öðrum alþjóðlegum glæpum. 

Ef þolendur eru ekki í skjóli hjá frjálsum stofnunum eða undir verndáætlun, þá er erfitt að 

segja til um hvernig líf þeirra eftir mansal verður og þeir leiðast inn á dimman veg 
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.(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.; United Nations, 1948; Lee, 2007; Alvarez og Alessi, 

2012).  

2.4.1 Vísbendingar um mansal 

Á Íslandi hefur ríkislögreglustjóri gefið út verklag til að bera kennsl á þolendur mansals. 

Að auki er einnig til bæklingur sem dómsmálaráðuneytið gaf út varðandi vísbendingar um 

mansal. Þessar upplýsingar nýtast fagaðilum og almenningi til að bera kennsl á mansal. 

Lögreglan er oft fyrst til að slíkum málum og þótt það sé ekki alltaf þá er mikilvægt að 

leiðbeiningar liggi fyrir um verklag slíkra mála. Markmiðið er að stöðva eða koma í veg 

fyrir alvarlega misnotkun. Tryggja að viðkomandi fái upplýsingar um réttarstöðu sína og 

þá aðstoð sem er í boði. Beina þeim til réttra fagaðila til að fá viðeigandi aðstoð og tryggja 

að barnaverndaryfirvöld fái upplýsingar þegar einstaklingar sem eru undir lögræðisaldri 

eiga í hlut. Hvernig viðkomandi kemur fram og framburður þeirra gefur vísbendingar um 

hvort um þolendur mansals sé að ræða, auk fyrirliggjandi upplýsinga. Þær vísbendingar 

sem eru til staðar eiga ekki nauðsynlega við um öll mál en bara að ein vísbending sé til 

staðar getur leitt til frekari rannsóknar. Vísbendingarnar geta birst í hegðun, viðmóti og 

einnig vinnu og lífskjörum (Stjórnarráð Íslands, 2022; Ríkislögreglustjórinn, 2010). Sjá má 

nokkur dæmi um slíkar vísbendingar á mynd 2. sem höfundur hefur birt í formi 

skýringarmyndar 

 

Mynd 2. Vísbendingar sem geta bent til mansals. (Aðlagað frá Ríkislögreglustjórinn. (2010). 
Mansal. Upplýsingar og leiðbeiningar um verklag fyrir lögreglu). 

Vísbendingar 
sem geta 
bent til 
mansals

Kemur frá stað þar sem mansal er stundað

Þekkja ekki heimilisfangið sitt eða staðsetningu vinnustaðar

Leyfa öðrum að tala fyrir sig

Búa í óviðunandi húsnæði

Gefa til kynna að það sé fylgst með þeim

Lenda í blekkingum og misnotkun vegna stöðu sinnar

Hræðsla við yfirvöld vegna landvistarleyfis

Grunur að einstaklingurinn hafi fengið þjálfun í að bregðast við aðstæðum

Hafa ekki umráð yfir vegabréfi sínu

Sæta ofbeldi eða hótunum

Vinna ólöglega langa vinnudaga með litlu fríi

Takmarkaðan aðgang að eigin tekjum
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Þessi listi er ekki tæmandi en gefur góða mynd af hinum ýmsu vísbendingum sem geta 

verið til staðar sem benda til mansals og eru þær einnig til staðar í fræðilegum skrifum 

sem snúast að mansali. Þegar rökstuddur grunur er til staðar um að einstaklingur sé 

þolandi mansals þá ber lögreglunni að láta sérfræði og samhæfingarteymi um mansal vita. 

Þó að þetta sé verklag lögreglu þá geta þessar vísbendingar gagnast félagsráðgjöfum í 

starfi sínu og þverfaglegri vinnu með lögreglu og öðrum stofnunum í málum mansals 

(Ríkislögreglustjórinn).  

Sem dæmi er maður sem kemur á bráðamóttöku með ofþornun, öndunarerfiðleika, 

háan blóðþrýsting og segist vinna í landbúnaði. Sú lýsing ætti að nægja til meta frekar 

hvort hann sé þolandi mansals. Þar sem karlmenn eru flestir í vinnumansali þá eru 

heilsufarsvandamál þeirra oft af öðrum toga. Vandamálin geta verið næringarskortur, 

ofþornun, öndunarerfiðleikar, hár blóðþrýstingur, húðsýkingar, slys, frostbit og sálrænt 

áfall og streita. Vegna þessa þrönga skilnings á heilsufarslegum afleiðingum vinnumansals 

þá er ekki víst að einstaklingar sem leita til heilbrigðisstarfsmanna séu skilgreindir sem 

þolendur mansals og gætu því verið sviptir viðeigandi vernd og aðstoð. Að auki hefur 

áhersla á að bera kennsl á þolendur mansals oft verið takmörkuð við þá sem eru þvingaðir 

til vændis eða kynlífsvinnu þrátt fyrir matstæki sem hægt er að nota til að bera kennsl á 

þau (Alvarez og Alessi, 2012; Jordan o.fl., 2013; Okech o.fl., 2011). 

2.4.2 Alþjóðleg gagnamiðstöð um mansal 

CTDC er alþjóðleg gagnamiðstöð um mansal og er tiltölulega nýtt verkefni sem hófst árið 

2017. Miðstöðin gefur út samræmd gögn frá ýmsum stofnunin víða um heim frá árinu 

2002. Markmiðið er að minnka hindranir í kringum upplýsingamiðlun og gera samfélögum 

sem vinna gegn mansali kleift að vinna með áreiðanlegar og reglulega uppfærðar 

upplýsingum um mansal. Í gögnunum eru bornar saman ýmsar bakgrunnsbreytur eins og 

kyn, aldur, menntun og þær aðferðir sem gerendur nýttu sér. Að auki eru einnig bornar 

saman mismunandi birtingarmyndir mansal saman við kyn til að gefa sem heildstæðustu 

mynd af mansali (CTDC, e.d.-a). 

Stór hluti þeirra tilgreindu þolenda eru konur, þar sem mansal hefur almennt verið 

litið á sem glæpastarfsemi og sem snertir aðallega konur. Með tímanum hefur hlutfall 

karla orðið hærra og viðvarandi og almennt er viðurkennt í dag að karlar séu einnig 

viðkvæmir fyrir mansali. Ef horft er til aldurdreifingu kynjanna þá er hærra hlutfall kvenna 
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í lægri aldurshópum eins og 18 til 23 ára, á meðan karlmenn eru með yfirburði í lægstu 

aldurshópunum, frá 0 til 8 ára og í eldri hópum, 39 ára og eldri. Meðalaldur kvennanna er 

26 og meðaltal karlkyns þolenda er 28 ára. Meira en þriðjungur þeirra karlmanna hafa 

einhvers konar tæknilega menntun samanborið við einungis fimmtung kvenna. Hærra 

hlutfall kvenna en karla hafa hlotið menntun á miðstigi og framhaldsskólastigi (CTDC, e.d.-

b). 

Það er áberandi munur þegar litið er til þeirra tengsla sem karlkyns og kvenkyns 

þolendur höfðu við gerendur. Tæplega helmingur karlkyns þolenda var ráðinn af 

kunningja en fjórðungur kvenna var ráðinn af maka og yfir þriðjungur af 

fjölskyldumeðlimum eða ættingja. Á meðan konur hafa nánari tengsl við gerendur sína þá 

á það ekki við um 78% karlmanna. Aðferðirnar sem gerendur nota eru svipuð milli kynja 

en konur lenda meira í sálrænni, líkamlegri og kynferðislegri misnotkun en karlmenn eru 

síðan oftar fengnir í vinnu með fölskum loforðum og vinnutengdum aðferðum eins og 

óhóflegum vinnutíma og ógreidd laun (CTDC, e.d.-b). 

Með tímanum hefur stöðugt hátt hlutfall karlkyns þolenda verið vegna vinnumansals, 

yfir 90%. Þetta hlutfall hefur síðan verið að minnka frá árinu 2012 vegna fjölgunar á 

kynferðislegri misnotkunar í garð karlmanna. Á sama tíma hefur hlutfall kvenna sem eru 

misnotaðar kynferðislega einnig minnkað með tímanum, að miklu leyti vegna hækkunar 

á hlutfalli kvenkyns þolenda vinnumansals (CTDC, e.d.-b).  

Heimilisstörf og þau störf sem innihalda gestrisni eins og afgreiðslustörf eða þjónusta 

á hóteli eða veitingastað eru þær atvinnugreinar sem flestar konur sem þolendur 

vinnuafls eru seldar í. Landbúnaður og þá sérstaklega byggingarstarfsemi eru 

atvinnugreinar sem karlkyns þolendur vinnuafls er aðallega seldir í. Það er þó enginn 

marktækur munur á karlkyns og kvenkyns þolendum sem eru seld fyrir framleiðslu (CTDC, 

e.d.-b). 
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3 Alþjóðasamningar og staða Íslands gegn mansali 

Í þessum kafla verður farið yfir þá alþjóðlega samninga og stofnanir sem hafa lagt sitt af 

mörkum í málefnum mansals. Að auki verður staða Íslands tekið til umfjöllunar þar sem 

rætt verður hvernig Ísland hefur aðlagað sig að þessum samningum og hvaða úrræði 

standa til boða í samræmi við þau.  

3.1 Palermó bókunin 

Þegar einstaklingur er fluttur yfir landamærin í því skyni að hagnast á honum, þá þurfa 

yfirvöld hvers lands að geta unnið saman til að geta tekist á við það mannréttindabrot. Ef 

gerendur geta notfært sér lönd og hnattvæðingu heimsins til að komast upp með 

mannréttindabrot af þessu tagi, þá þarf að hafa alþjóðlegan samning til að takast á við 

slík brot. Til þess að slík samvinna gangi upp þá þarf að vera til alþjóðlegur lagarammi sem 

öll ríki fara eftir (United Nations on Drugs and Crime, 2004).  

Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) gáfu út frá sér alþjóða skilgreiningu á mansali árið 2000 í 

samningi gegn alþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi sem var sett á laggirnar til að sporna 

gegn mannréttindabrotum, sérstaklega gegn börnum og konum. Innan samningsins eru 

svo þrjár bókanir og er ein af þeim Palermó bókunin sem fjallar sérstaklega um mansal í 

tengslum við skipulagða glæpastarfsemi. Bókunin gekk skrefinu lengra en fyrrum 

sáttmálar gegn mansali og aðgreindu mansal frá annars konar ólöglegum innflytjendum. 

Áherslan í bókuninni er sú að sporna við, refsa og berjast gegn verslun með einstaklinga 

(United Nations Office on Drugs and Crime, 2004; Alvarez og Alessi, 2012). Samkvæmt SÞ 

þá er skilgreining mansals eftirfarandi: 

“Trafficking in persons” shall mean 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 other forms of sexual 

exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, 



21 

servitude or the removal of organs. (United Nations Office on Drugs and Crime, bls. 
42, 2004) 

Skilgreiningin að ofan segir að mansal sé að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við 

aðila með því að notast við þvinganir, hótanir, blekkingum, eða valdbeitingu í 

hagnýtingarskyni. Hagnýtingin getu verið vændi eða annars konar kynferðisleg athöfn, 

arðrán, nauðungarvinna, þrælahald, ánauð eða brottnám líffæra. Með þessari 

skilgreiningu geta síðan lönd þróað aðferðir til að greina hvort tiltekin atvik séu mansal. 

Ekki allt af ofangreindu þarf að vera til staðar til að flokkast sem mansal en það þarf að 

vera flutningur, kúgun og gróði gerenda. Þeir beita ýmsum aðferðum til að ná valdi yfir 

þolendum til að auðgast. Kúgun, ógnir, svik og blekkingar eru til að mynda nokkur dæmi 

um slíkar aðferðir sem eru reglulega beitt við mansal (United Nations Office on Drugs and 

Crime, 2004). 

Bókunin lýsir því yfir að allir þolendur mansals skuli njóta verndar óháð því hvort 

samþykki var upphaflega veitt eða hvort þau geti sýnt fram á að blekkingum, þvingunum 

eða ofbeldi hafi verið beitt. Þau þurfa ekki að sanna að þau hafi verið þolendur mansals 

og að samþykki þeirri skipti ekki máli ef verið er að notfæra sér aðstæður þeirra í þágu 

gróða. Með þessu er verið að segja að þó að það skorti samþykki þá kemur það ekki í veg 

fyrir að misnotkunin teljist mansal (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009; United Nations Office 

on Drugs and Crime, 2004). 

Í bókuninni er víðamikill aðgerðalisti þegar kemur að mansali. Lönd skulu hafa 

heildarstefnu og aðgerðir til að aðstoða þolendur mansals auk þess að refsa og sporna 

gegn slíkri starfsemi. Bókunin lýsir því yfir að stjórnvöld skulu tryggja að þjónusta sé til 

staðar fyrir þolendur mansals og stjórnvöld skuli vera í samvinnu við félagasamtök og 

aðrar stofnanir til að tryggja vernd þolenda mansals og refsingu geranda. Þolendur 

mansals skulu eiga rétt á ráðgjöf varðandi réttarstöðu þeirra og tryggja öryggi með því að 

veita aðgang að læknisþjónustu og sálfræðiaðstoð, húsnæði og grunnframfærslu til að 

komast aftur inn í samfélagið. Ef þessi bókun er fullgild í landi þá eiga þolendur rétt á leyfi 

til að dvelja þar tímabundið eða til frambúðar. Það er margt sem getur stuðlað að mansali 

eins og fátækt, skortur á tækifærum og spilling. Löndin skuli vinna gegn því með löggjöfum 

og úrræðum til að hindra möguleika á meiri eftirspurn á mansali. Lögreglan og fleiri aðilar 

skuli þjálfa og mennta starfsfólk sitt til að fyrirbyggja mansal (United Nations Office on 

Drugs and Crime, 2004; Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). 
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Palermó bókunin hefur verið gagnrýnd fyrir að einblína á mansal sem skipulagða 

glæpastarfsemi og þar af leiðandi bera löndin ábyrgð á því hvernig einstaka gerendum er 

refsað. Bókunin hefur einnig verið gagnrýnd fyrir að taka ekki mannréttindasjónarmiðið 

með. Það dregur í efa jafnréttissjónarmiðið í þessari bókun þar sem tekið er sérstaklega 

fram að bókunin er hugsuð til verndar kvenna og barna. Evrópuráðið gerði samning sem 

tók tillit til þessarar gagnrýni og tók því fram að mansal er gróft manréttindabrot sem er 

ekki einungis framkvæmt af skipulagðri glæpastarfsemi, einstaka gerendur eru jafn sekir 

og engin mismunun skal vera á grundvelli kynja (Scarpa, 2008; Fríða Rós Valdimarsdóttir, 

2009). 

3.2 Evrópusamningurinn 

 Evrópuráðið hélt ráðstefnu í Póllandi árið 2005 þar sem samningur um aðgerðir gegn 

mansali voru settar fram. Skilgreiningin sem Evrópuráðið notaði í samningnum var sú 

sama og SÞ settu fram og virðist það sýna samstöðu í baráttunni gegn mansali. Þessi 

samningur var ekki gerður til að taka við af Palermó bókuninni heldur sem viðbót við 

hann. Evrópuráðið lagði sérstaka áherslu á verndun þolenda og að mansal væri brot á 

mannréttindum og ekki einungis hluti af skipulagðri glæpastarfsemi sem á sér stað milli 

landa. Samningurinn nær einnig til mansals burt séð hvort það sé innan landa eða milli 

landa og tekur til hvers konar birtingarmynda mansals. Þolendur mansals geta því verið 

konur, börn og karlmenn sem eru seld af nánum aðila, hópi eða skipulögðum 

glæpahringjum innan og utan heimalands. Í þessum samningi var einnig tekið skýrt fram 

að ekki megi mismuna á grundvelli kynja, að jafnrétti skuli ávallt vera til staðar og virðing 

borin fyrir öllum. Til að ákvæði samningsins væru uppfyllt var sett á laggirnar eftirlitsnefnd 

sem heitir GRETA. Nefndin gefur reglulega út skýrslur til að meta stöðu ríkjanna 

(Evrópuráðið, 2005; Dómsmálaráðuneytið, 2013; Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Palermó bókunin og samningur Evrópuráðsins eru mikilvægir þættir í baráttunni gegn 

mansali vegna þess að glæpir sem þessir eru oft framkvæmdir milli landa og þau þurfa að 

vera samhæfð í aðgerðum til að vernda, refsa og sporna við mansali. Með tilkomu slíkra 

alþjóðasamninga hefur einnig eftirlit, eftirfylgni og sýnileiki vandans aukist sem gerir 

löndum kleift að þróa og bæta aðgerðir þeirra (United Nations Office on Drugs and Crime, 

2004; Evrópuráðið, 2005; Dómsmálaráðuneytið, 2013).  
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3.3  Alþjóðavinnumálastofnun 

Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) styður við skilgreiningu SÞ og gefur reglulega út skýrslur 

í samvinnu við önnur samtök um umfang mansals á alþjóðlegum vettvangi. ILO er einnar 

sinnar tegundar og var sprottið af öryggis-, mannúðar-, pólitískum og efnahagslegum 

sjónarmiðum. Stofnunin segir að félagslegt réttlæti sé mikilvægt til að tryggja frið um allan 

heim og settu þeir á fót samvinnu innan margra ríkja til að fá sambærileg vinnuskilyrði í 

löndum, sem keppa um markaði á sem hagstæðasta verði (International Labour 

Organization, e.d. -a).  

Árið 2014 gerði stofnunin samning sem bannar nauðungarvinnu, þrælahald og 

barnaþrælkun. Samningurinn miðar að eflingu forvarna og verndar, auk þess að styðjast 

við aðgerðir til að útrýma hvers kyns nauðungarvinnu. Í skýrslu ILO þá er talað um 

hugtakið nauðungarvinna en það tekur sérstaklega tillit til þeirra sem eru á 

vinnumarkaðnum gegn þeirra vilja og undir ógn við ýmis konar refsingar eða þvingana. 

Sem dæmi þá eru þvinguð hjónabönd ekki talin vera nauðungarvinna en kynlífs og 

vinnumansal fellur undir þá skilgreiningu. Árið 2016 var áætlað að það væru um 25 

milljónir þolendur nauðungarvinnu, sem er meira en helmingur áætlaðs heildarfjölda 

þolenda mansals (International Labour Organization, e.d. -a; International Labour 

Organization, e.d.-c; Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). 

Ýmsar vísbendingar eru til staðar sem fagfólk eða almenningur geta fylgst með, sem 

geta bent til vinnumansals. Takmörkun á ferðafrelsi starfsmanns, laun ekki greidd eða ekki 

greidd samkvæmt kjarasamningum. Líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi eða skuld sem 

starfsmaðurinn getur ekki flúið ( International Labour Organization, e.d.-b). Eins og hefur 

verið minnst á þá er erfitt að fá nákvæma tölu á þolendum mansals en ILO hefur reynt að 

gera því skil svo að einhverjar tölur séu til staðar. Tölfræðin er ekki alfarið áreiðanleg þar 

sem erfitt er að nálgast tölur á ýmsum svæðum sem ýmist viðurkenna ekki mansal sem 

vandamál eða þar sem eftirlit við landamærin eru af skornum skammti (International 

Labour Organization, 2017).  

3.4 Staða Íslands gegn mansali 

Íslensk löggjöf skilgreinir mansal í samræmi við alþjóðlega sáttmála á borð við Palermó 

bókunina, samning Evrópuráðsins og samning ILO og var sú skilgreining samþykkt sem lög 

frá Alþingi árið 2009. Í 227. gr. Almennra hegningarlaga er svo skilgreint mansal sem 
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verknað í þeim tilgangi að misnota annan í vændi eða á annan kynferðislegan hátt, í 

nauðungarhjónaband, þrældóm eða ánauð, nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu. 

Síðan er sagt að mansal sé að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi með 

ofbeldi, nauðung frelsissviptingu, brottnámi, hótunum í þeim tilgangi að veikja, styrkja 

eða hagnýta sér stöðu þolendans. Refsing vegna mansals getur verið allt að 12 ára 

fangelsisvistun. Lesa má að skilgreiningin er í svipuðu formi og sú sem SÞ settu fram í 

samningi sínum sem Ísland lögfesti. Enn fremur er tekið fram í sömu grein hegningarlaga 

að aðili sem greiðir eða gefur annan ávinning með því að veita samþykki til 

misnotkunarinnar hjá þeim sem ræður yfir gjörðum einstaklings skal sæta sömu refsingu. 

Skilgreiningin í hegningarlögunum hefur tekið breytingum fjórum sinnum frá upphafi til 

að tryggja að hún nái yfir flestar birtingarmyndir mansals og sé til þess fallin að hægt sé 

að lögsækja á fullnægjandi og áhrifaríkan hátt. Útlendingalögum voru einnig breytt til að 

tryggja réttindi þolenda mansals og ríkislögreglustjórinn gaf út verklagsreglur fyrir 

lögregluna varðandi mansal, sem gagnast einnig öðrum fagaðilum sem koma að málum 

mansals (Almenn hegningarlög nr. 19/1940; Dómsmálaráðuneytið, 2013).  

Þolendum mansals á Íslandi standa til boða ýmsar þjónustuleiðir. Þeir geta sem dæmi 

fengið húsaskjól, viðeigandi heilbrigðisþjónustu, aðstoð frá félagsþjónustunni og túlk. 

Kjósi þeir að fara aftur til heimalands síns þá munu þeir fá aðstoð til þess. Þeir sem vilja 

kæra málin til lögreglu þurfa ekki að borga lögfræðikostnað og geta fengið dvalarleyfi á 

meðan rannsókninni og saksókn stendur. Þessar þjónustuleiðir komust á vegna samnings 

SÞ sem Ísland lögfesti (Dómsmálaráðuneytið, 2022).  

Stjórnvöld Íslands hafa gert aðgerðaráætlanir til að standast kröfur þeirra samninga sem 

þeir gengust undir í tengslum við mansal og þolendum þess. Nýlegasta aðgerðaráætlun 

sem gerð var fyrir árin 2013 til 2016 hafði þau meginmarkmið að efla réttarvörslukerfið 

til að sporna við mansali og styðja við þolendur mansals. Þær aðgerðir sem lagðar voru 

fyrir í aðgerðaráætluninni innihéldu meðal annars: Forvarnir gegn mansali, fræðsla, 

greining þolenda mansal og upplýst fagfólk. Eins og staðan er núna er engin nýleg opinber 

aðgerðaráætlun til staðar og hefur slíkt verið til umsagnar hjá GRETA nefndinni hjá 

Evrópuráðinu. Fríða Rós Valdimarsdóttir framkvæmdi rannsókn á umfangi mansals á 

Ísland. Í þeirri rannsókn voru viðtöl tekin við fagaðila sem töldu sig hafa komist í kynni við 

þolendur mansals. Rakin voru mörg mál en ekki staðfest þar sem þau ræddu aldrei um 
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hvaða úrræði þeim var veitt eða hvernig þau tilkynntu málið. Vert er að minnast á að 

þolendur flestra þessarar mála voru kvenmenn og ekki var mikið um möguleg karlkyns 

þolendur sem komu til þeirra, sem ýtir undir frekari þörf á vera vakandi fyrir þeim innan 

málaflokks mansals, bæði fyrir almenning og fagaðila sem gætu hugsanlega komið að 

málum sem slíkum (Dómsmálaráðuneytið, 2013; Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).  

3.4.1 Úttekt GRETA nefndarinnar á Íslandi 

Eftirlitsnefndin GRETA starfar hjá Evrópuráðinu og sér um að fylgjast með framkvæmd 

samnings þeirra gegn mansali. Nefndin gerði úttekt á Íslandi árið 2019 og samkvæmt 

þeirri skýrslu þá hafði Ísland náð árangri á sumum sviðum eins og þróun á lagaramma og 

stofnunum, til að berjast gegn mansali. Íslandi var einnig hrósað fyrir að veita fagaðilum 

þjálfun og góðu samstarfi milli yfirvalds og almennings (GRETA,2019; Council of Europe, 

e.d.).  

Niðurstaða nefndarinnar var sú að Íslandi þarfnast úrbóta á samhæfingu aðgerða 

gegn mansali, samþykki nýrrar aðgerðaráætlunar gegn mansali og veita fjármagn í þann 

málaflokk. Í skýrslunni komu fram áhyggjur af fjölgun faraldverkafólks og skoruðu á 

íslensk yfirvöld að efla eftirlit með ráðningum og vinnuveitendum. Enn fremur að bæta 

þyrfti skilgreiningu á þolendum mansals, meðal annars þolendum undir 18 ára aldri. 

Einnig var rætt um skort Íslands á refsisáttmálanum gegn mansali og að það þyrftu að 

vera framkvæmdar rannsóknir með frumkvæði og saksótt með skilvirkum hætti. Að 

lokum sagði nefndin að Ísland þyrfti að innleiða frekari refsileysi, þar sem þolendum ættu 

ekki að vera refsað fyrir ólögmætt athæfi sem þau framkvæma á meðan mansali stendur 

(GRETA, 2019). 

Eftir umsögn GRETA nefndarinnar tóku íslensk stjórnvöld síðan saman áherslur í 

aðgerðum gegn mansali og annars konar hagnýtingu í skjali þar sem byggt var á fyrrum 

áætlum og meðal annars skýrslu hjá GRETA nefndinni. Í skýrslu Íslands var síðan tekið 

fram að áherslurnar væru forvarnir, stuðningur, rannsókn/ saksókn og samstarf. Þær 

áherslur eru í takt við það sem nefndinni þótti vert að athuga og bæta 

(Dómsmálaráðuneytið, 2019).  

Árið 2020 var sett af stað tilraunarverkefni sem Bjarkarhlíð hafði umsjón með og átti 

upphaflega að vera í eitt ár. Þau settu á legg framkvæmdarteymi um mansalsmál sem átti 

í rauninni að vera tímabundin samhæfingarstöð. Teymið er fyrir mansalsmál eða grun um 
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slíkt. Tilkynningar um mansal fer þá beint til Bjarkarhlíðar og teymið samhæfir störf og 

viðbrögð viðeigandi aðila, með því er verið að veita þolendum heildstæða aðstoð frá 

fyrstu stigum og málið er síðan leitt áfram á viðeigandi áfangastað. Að auki mun þetta 

bæta tölfræði og utanumhald á þolendum mansals á Íslands, samkvæmt 

dómsmálaráðherra. Markmiðið með þessu er að meta þörfina fyrir þessa þjónustu og í 

framhaldi gera samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur mansals. Að auki hefur verið gerður 

samningur við Samtök um kvennaathvarf varðandi neyðarskjól og þjónustu við kvenkyns 

þolendur og meinta þolendur mansals. Þetta kom fram í svari dómsmálaráðherra við 

fyrirspurn sem var gerð varðandi stöðu Íslands gegn mansali (Þingskjal nr. 1227/2020-

2021. Svar dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Kötlu Hólm Þórhildardóttur um mansal). 
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4 Vinnuaðferðir og aðkoma félagsráðgjafa 

Í þessum kafla verður farið yfir aðkomu félagsráðgjafa í þessum málaflokki. Einnig verður 

rætt um hvað ber að hafa í huga í starfi með karlkyns þolendum mansals og þeim 

vinnuaðferðum og kenningum sem hægt er að beita og gagnsemi þeirra, eins og fram 

kemur í rannsóknum og fræðilegri umfjöllun og verður ein rannsókn tekin fyrir í þessum 

kafla til að undirstrika þörfina á aðstoð. 

4.1 Aðkoma félagsráðgjafa að starfi með þolendum mansals 

Vegna breytileika nútímasamfélagsins þá hefur stétt félagsráðgjafa verið að vinna í átt að 

heildstæðum og alhliða þekkingargrunni sem heiðri fjölbreytt gildi og búi yfir fjölbreyttari 

færni. Vissulega er aðaláhersla félagsráðgjafa að hjálpa einstaklingum, hópum og 

samfélaginu að bæta félagslega virkni og getu þeirra til að hafa áhrif, tengjast öðrum og 

treysta sinni eigin getu að nýta hæfileika sína til hins betra. Að mestu leyti þá er áherslan 

sú að draga úr vandamálum í félagslegum og persónulegum samskiptum og sporna við 

félagslegu ranglæti og ekki síst vinna gegn mannréttindabrotum eins og mansali (Farley 

o.fl., 2009; Félagsráðgjafarfélag Íslands, e.d.) 

Þolendur mansals birtast félagsráðgjöfum sem skjólstæðingar í mismunandi 

samhengi og aðstæðum eins og starfs félagsráðgjafa á sviði barnaverndar, bráðamóttöku, 

á heilbrigðisstofnunum, inni á athvörfum fyrir einstaklinga sem leita skjóls vegna, 

heimilisofbeldis, á sviði geðþjónustu og innan dómsmálakerfisins eins og innan fangelsa 

eða dómskerfis þar sem félagsráðgjafar kunna að starfa. Oft munu þessir þolendur ekki 

viðurkenna stöðu sína í þessum aðstæðum, sérstaklega hjá löggæslu, vegna skammar, 

ótta og áfalla. Þeir gætu sem dæmi ekki verið tilbúnir að yfirgefa aðstæður sínar af ótta 

við hefndaraðgerðir gegn þeim eða fjölskyldu sinni. Að auki geta sumir fundið fyrir álagi 

við að borga skuldir sínar, óttast innflytjendamál, ruglast á stöðu sinni sem þolendi 

mansals eða hafa misst getu sína til að taka ákvarðanir vegna þeirra misnotkunar sem þeir 

urðu fyrir. Sumir hafa hreinlega aldrei heyrt um hugtakið mansal og eru því ókunnugir 

þeim lögum sem eru sett til að vernda þann málaflokk og viðurkenna þau sem þolendur. 

Félagsráðgjafar geta gegnt lykilhlutverki að bera kennsl á mansal (Alvarez og Alezzi, 2012; 

Okech o.fl., 2011; Tien, 2013).  
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4.1.1 Heildarsýn  

Heildarsýn er mikilvæg í starfi félagsráðgjafa. Hún er framkvæmd með því að horfa á 

einstaklinginn, umhverfi hans og hegðum sem eina heild. Að skoða kringumstæður 

einstaklingsins í samhengi við innra og ytra umhverfi hans hvernig það hefur áhrif á 

einstaklinginn. Heildarsýn er einnig að félagsráðgjafinn hafi þekking á samfélagslegum 

úrræðum og kerfum þeirra þar sem hann starfar og geti sinnt þörfum einstaklingsins á 

sem besta máta. Til að geta haft sem bestu heildarsýn yfir málið er oft notast við 

vistfræðikenningu Brofenbrenners til að veita okkur góðan grunn í vinnu með þolendum. 

Vistfræðikenning Brofenbrenners skiptist í fjóra þætti sem skoðaðir eru til að mynda 

heildarsýn. Þeir þættir eru nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), 

stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. macrosystem). Öll þessi kerfi spila lykilhlutverk 

fyrir félagsráðgjafann til að sjá samspil milli þessarar þátta til að vita hvar þolendanum 

vanti aðstoð og frekari skilning á umhverfi sínu (Farley o.fl., 2009; Alvarez og Alezzi, 2012; 

Crawford, 2020). Með ofangreindu matstæki er svo hægt að vera meðvitaður um ýmsa 

þætti sem viðkoma karlkyns þolendum sérstaklega.  

Félagsráðgjafar skulu vera meðvitaðir um persónuverndarmál í sambandi við 

þolendur mansals og í raun á öllum starfsferli þeirra. Í siðareglum félagsráðgjafa á Íslandi 

er sagt að þeim beri skylda að virða trúnað skjólstæðingsins og þeir séu bundnir 

þagnarskyldu sem þeim ber að fylgja, með undantekningum þó. Margir karlmenn vilja 

ekki deila því sem kom fyrir þá opinberlega og óttast að fólk muni frétta hvað gekk á. Gott 

er að ganga úr skugga um að í ferlinu að þeim sé veittur trúnaður, næði og val. Meðvitund 

um að halda samskiptum án fordóma en á sama tíma viðurkenna erfiðleika þolendans að 

tala um efnið getur verið gagnlegt til að draga úr þessari skömm sem þeir upplifa oft á 

tíðum og auka öryggistilfinningu þeirra. Ganga úr skugga um að allir í teyminu séu þjálfaðir 

og næmir fyrir karlkyns þolendum og þeirra þörfum sem eru ekki endilega sú sömu og hjá 

kvenkyns þolendum mansals (Félagsráðgjafarfélag Íslands, e.d.; Office of Justice 

Programs, e.d.).  

Til að hafa sem besta heildarsýn á karlkyns þolendum mansals og þeim aðferðum sem 

væri þá hægt að beita er mikilvægt að fylgjast með þeim rannsóknum sem birtast sem 

snúast að þeim málaflokk. Rannsóknir til að upplýsa og hafa áhrif á stefnur og þjónustu í 

hátekjulöndum eru enn takmarkaðar í tengslum við þolendur mansals. Flestar rannsóknir 
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á því sviði hafa verið gerð í lág og millitekjulöndum. Rannsóknin sem var framkvæmd í 

Bretlandi árið 2016 var meðal þeirra fyrstu til að rannsaka líkamlega og andlegu heilsu hjá 

karlkyns og kvenkyns þolendum í hátekjulandi (Oram o.fl.,2016). 

Niðurstöðurnar voru þær að 21% karla tilkynntu áframhaldandi meiðsli og 8% 

tilkynntu um greinda kynsjúkdóma í kjölfar mansals. 40% karla sögðust glíma við mikið 

þunglyndi, kvíða eða áfallastreituröskun. 42,3% karlmanna tilkynntu líkamlegt ofbeldi á 

meðan mansali stóð og 32,7% hlutu meiðsla ýmist vegna ofbeldis eða vinnuslysa og af 

þeim voru 21,2% sem sögðu að slíkt áfall valdi þeim áframhaldandi sársauka eða olli þeim 

erfiðleikum. 14% þátttakenda, bæði karlkyns og kvenkyns, töluðu um óhóflega 

áfengisneyslu og voru karlmenn í aukinni áhættu fyrir því, miðað við kvenmennina. Þeir 

karlmenn sem sögðust lifa í stanslausum ótta við mansal og að enginn trúnaðarmaður 

hafi verið til staðar. Þá voru miklar líkur á geðrænum vandamálum hjá þeim (Oram o.fl., 

2016). 

Niðurstöðurnar undirstrika hversu miklu ofbeldi karlkyns þolendur mansals verða 

fyrir, óháð hvers kyns ánauð, og þeim viðvarandi ótta við smyglarana á tímabilinu eftir 

mansal. Þeir munu því þurfa sálrænan stuðning til að takast á við langvarandi og 

margvísleg áfallatilvik sem þeir hafa upplifað. Áhættumat og öryggisáætlun þarf að vera 

fyrir þolendur og þá sérstaklega ef þeir ætla að snúa aftur til síns heimalands. Bæði 

karlmennirnir og kvenmennirnir greindu frá algengi kynsjúkdóma og þá kemur að þörf á 

alhliða kynheilbrigðisþjónustu fyrir fólk í mansali, óháð hvers konar misnotkun átti sér 

stað. Heilsugæsla verður að vera grundvallarþáttur í umönnun eftir mansal. Karlkyns og 

kvenkyns þolendur munu njóta góðs af tímanlegu aðgengi að heilsugæslu, 

menningarlegum og tungumálalegum sálfræðistuðning. Sérstaklega þarf að huga að 

þjónustu sem tekur á efnahagslegu, félagslegu og lagalegu óöryggi þeirra. Koma verður á 

skýrum tilvísunarleiðum milli stuðningsþjónustu eftir mansalið og læknisþjónustu. Að 

lokum benda niðurstöðurnar okkur á mikilvægi sálfræðilegs inngrips til að stuðla að bata 

þessa viðkvæma hóps (Oram o.fl., 2016).  

4.2 Starf með karlkyns þolendum 

Fram kemur í umfjöllun margra greina sem fjalla um starf með karlkyns þolendum að 

fyrsta skrefið í starfi með karlkyns þolendum mansals er að læra hvernig á að bera kennsl 

á karlkyns þolendur, og finna síðan árangursríkustu leiðina til að hjálpa þeim og veita þeim 
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réttlæti. Þolendur eru oft ekki þekktir né aðstoðaðir vegna þess að þeir aðilar eru ekki 

þjálfaðir í að bera kennsl á þá, líta oft á þá sem ólöglega innflytjendur. Til að vekja athygli 

á þeim skorti verður alþjóðasamfélagið að gera betur í að gefa karlkyns þolendum tíma 

og athygli sem þeir eiga skilið. Að bera kennsl á þolendur mansals snýr að 

samfélagsmiðlum, aðilum innan félagsþjónustu, lögum, lögreglumönnum og öðrum 

fyrstu viðbragðsaðilum. Hins vegar er skortur á almenningsfræðslu sem miðar að því að 

skilja og bera kennsl á slíkar aðstæður. Félagsráðgjafar eru í betri stöðu til að takast á við 

það verkefni, með heildarsýn að baki (Tien, 2013; Okech o.fl., 2011).  

Þegar félagsráðgjafi starfar með karlkyns þolanda mansals skal hann vera meðvitaður 

um samspil kynja á öllum sviðum mansals, bæði auðkenningu, hagsmunagæslu og 

þjónustu þeirra sem getur auðveldað vinnu með karlmönnum. Samband á milli 

félagsráðgjafa og einstaklingsins er gríðarlega mikilvægt þar sem gott samband er 

grundvöllur þess að viðkomandi sé öruggur og geti opnað sig um vandamál sín. Það getur 

oft verið erfitt fyrir karlkyns þolendur að leita sér hjálpar af ótta við hvernig aðrir muni 

bregðast við. Stundum eiga þeir auðveldara með að segja hlutlausum starfsmanni frá því 

frekar en vinum eða fjölskyldu. Karlar geta einnig haldið að þeir þurfi að vernda sjálfsmynd 

sína sem sterkan einstakling með seiglu og þannig gæti það verið erfiðara fyrir þá að 

viðurkenna tilfinningar sínar um ótta, reynslu og misnotkun. Það er mikilvægt þegar unnið 

er með þessum hópi að íhuga hvort þolandinn vilji frekar vinna með karlmanni eða 

kvenmanni (Office of Justice Programs, e.d.).  

Taka þarf sérstaklega tillit til búsetuúrræða fyrir karlkyns þolendur. Ef ekki er tekið 

tillit til þess geta karlkyns þolendur óvart verið settir í húsnæðisaðstæður sem geta valdið 

meiri skaða. Vinna þarf með honum til að finna úrræði sem hann kýs og hentar honum 

best. Gera þurfi ráð fyrir að þeir geta sjálfir valið þjónustu sem þeir vilja á þeim tíma. Vinna 

allt með honum til að finna bestu stuðningsþjónustu. Til dæmis ætti ekki að setja alla 

karlkyns þolendur í sama kassa, taka þarf mið af kynhneigð þeirra. Þeir eiga alltaf að hafa 

vald til að velja sjálfir. Tryggja skuli skilning á þolandanum og árangri hans í 

geðheilbrigðismálum. Eins og á við um alla þolendur mansals, þá er sjálfsvitund og 

raunveruleikahugmyndin brengluð. Karlmennirnir geta upplifað áhyggjur af kynhneigð, 

kvíða, þunglyndi og ótta. Sálfræðilegu afleiðingarnar geta verið alvarlegar fyrir karlmenn 

sem eru félagslyndir og sem trúa því að þeir séu ónæmir fyrir kynferðisofbeldi og svikum, 

fara í afneitun. Þeim getur fundist þeir vera minni karlmenn eða skotmörk vegna 
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kynhneigðar. Núverandi sambönd þeirra geta einnig raskast og viðbrögð annarra sem 

geta dregið úr trú þeirra á sjálfum sér eða stuðningi samfélagsins og því gæti verið tilvalið 

fyrir félagsráðgjafa að beita valdeflingu (Office of Justice Programs, e.d.; Farley o.fl., 

2009). 

4.2.1 Valdefling og krítískar kenningar 

Valdefling er krefjandi hugtak sem beinir sjónum að þeim sem eiga minnst og eru 

meðhöndlaðir á óréttlátan hátt í samfélaginu. Valdeflandi aðferðir hafa það að markmiði 

að veita þessum einstaklingum völd og rísa gegn því óréttlæti sem þeir lenda í af hálfu 

samfélagsins, einstaklinga og stofnunum sem kúga þau (Farley o.fl., 2009).  

Hugtakið snýr að því hvernig einstaklingar geta öðlast stjórn á lífi sínu, til að ná fram 

hagsmunum sínum og er aðferð sem félagsráðgjafar nota til að auka kraft þeirra sem þess 

þarfnast, hæfni til að taka stjórn á aðstæðum sínum, beita valdi og ná sínum markmiðum. 

Til þess að öðlast þetta vald þá geta þeir þurft aðstoð til að breyta lykilþáttum í umhverfi 

sínu og öðlast réttindi og sjálfstæði. Þessi aðferð er tilvalin í starfi með karlkyns þolendum 

mansals þar sem þetta er aðferð sem oft er notuð þegar kúgun, mismunum og reynsla 

einstaklings af valdleysi hefur verið til staðar. Þar sem karlkyns þolendur mansals hafa 

verið sviptir mannréttindum þeirra og valdið tekið af þeim, sem oft er sérstaklega erfitt 

fyrir karlmenn, þá gefur heildarsýnin okkar innsæi í allar hliðar málsins til að geta veitt 

sem bestu þjónustu ( Farley o.fl., 2009; Adams, 2008; Office of Justice Programs, e.d.).  

Við að hjálpa þolendum mansals í valdeflingarferlinu þá færist fókusinn í átt að 

styrkleikum þeirra og burt frá veikleikum þeirra. Leggja áherslu á framtíðina frekar en 

nútíðina. Með því að byggja á sterkum úrræðum eins og búsetuúrræði, val til að kæra 

málið, val til að komast aftur heim eða vera áfram þá hvetur það hann til að nota innri 

færni og úrræði til að takast á við þau vandamál. Félagsráðgjafinn ætti því að hlusta þegar 

verið er að ræða um vandamál og áhyggjur og hvernig málin voru útkljáð. Með því er hann 

að greina hvaða styrkleikum og úrræðum hann býr yfir og getuna til að beita þeim aftur ( 

Office of Justice Programs, e.d.; Farley o.fl., 2009; Adams, 2008). 

Samhliða notkunar valdeflingar í máli karlkyns þolenda mansals þá er gott að notast 

við gagnrýna hugsun til að reyna skilja hvernig stofnanir og samfélagið hafa áhrif á þann 

vanda sem hann stendur fyrir og hvernig er hægt að greina og breyta því valdi. Í krítískum 

kenningum er rík áhersla lögð á mannréttindi og að félagsráðgjafinn sé meðvitaður um 
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stöðu sína og vald, í málum með karlkyns þolendum þá geta þeir oft fundið fyrir þessari 

samfélagslegu skömm og eiga því erfiðara með að vinna með karlkyns eða kvenkyns 

félagsráðgjafa, sog það þarf að hafa í huga (Farley o.fl.,2009; Office of Justice Programs, 

e.d.). Valdefling og notkun krítískra kenninga eru einungis nokkur dæmi um þær aðferðir 

og kenningar sem félagsráðgjafar hafa sér til stuðnings. Margar aðrar aðferðir gætu 

hugsanlega verið betri í tilteknum málum og því kemur það að góðum notum að 

félagsráðgjafar hafi þekkingu á svo mörgum kenningum, nálgunum og aðferðum til að 

vinna með þolendum eins og þessum. 
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5 Umræða 

Við skrif þessarar ritgerðar er ljóst að karlkyns þolendur eru að fá aðeins meiri athygli en 

áður fyrr í fræðilegum greinum. Hins vegar er mikill skortur á réttum úrræðum og 

aðferðum til að vinna með þeim auk frekari áherslu á öðrum birtingarmyndum mansals 

en kynlífs- og vinnumansali. Margir þolendur eru hræddir við að stíga fram vegna þess að 

þeir halda að þeir séu einungis ólöglegir innflytjendur og muni vera sendir aftur til baka 

eða valdið sem gerendur hafa er svo mikið að þeir þora ekki að stíga fram. Því er mikilvægt 

að gera þeim grein fyrir því að þeir séu ekki sakhæfir fyrir þá atburði sem gerðust á meðan 

á þessu stóð. Hins vegar getur verið erfitt að greina mansal eftir lista SÞ. Þannig geta 

þolendur verið í lausu lofti og ekki vitað hvert skal leita eða hvort það sé ef til vill það rétta 

í stöðunni.  

Mansal er alvarlegt mannréttindabrot og stór vandi í þjóðfélaginu í dag. Með 

nútímavæðingu margra landa þá er skortur á alls konar vinnuafli á sem ódýrasta máta, 

sem í kjölfarið leiðir til ólöglegra athafna sem bitnar jafnt á einstaklingum, sem og 

samfélaginu. Kvenmenn og börn hafa verið stimpluð sem þolendur mansals, bæði af 

fjölmiðlum og fræðilegum skrifum og þá sérstaklega í kynlífsverknaði. Karlmenn eru í 

auknara mæli að stíga fram sem þolendur mansals, bæði vegna vitundarvakningar 

samfélagsins á mansali og víkkun skilgreiningar á mansali. Að auki hefur það færst í 

aukana að karlmenn séu seldir í mansal, sérstaklega í landbúnaði og iðnaðarstörfum. 

Karlmönnum er oft vísað úr landi fyrir að vera ólöglegir farandverkamenn og ekki er grafið 

dýpra í málið hvort þeir gætu verið mögulegir þolendur mansals þar sem þeir eru oft 

sýndir sem gerendur Í fjölmiðlun hefur verið erfiðara fyrir almenning og fagfólk að tengja 

mansal við karlmenn og hafa því margir þeirra farið úr landi sem þolendur mansals en ekki 

veitt viðeigandi aðstoð og þjónusta sem er í boði fyrir þá einstaklinga. Þegar rætt eru um 

að fólksfjölgun og hnattvæðing heims séu ein af aðal ástæðum mansals þá eru það ekki 

einungis einstaklingar sem eru hrepptir ánauði heldur eru það oft þeir aðilar sem fara 

frjálsir til aða vinna og sjá fyrir fjölskyldu sinni en enda svo í mansali vegna hrikalegs 

aðbúnaðar og fleira. Vita síðan ekki rétt sinn og mannréttindi og halda að svona þurfa þeir 

að gera til að geta séð fyrir sinni fjölskyldu sem býr í landi sem stendur höllum fæti. 

Eitt það mikilvægasta í tengslum við þolendur mansals er að geta borið kennsl á þá, 

vera með þekkingu á birtingarmyndum þess og vísbendingum. Vísbendingarnar sem 
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benda til mansals er gríðarlega langur og með mörgum ábendingum. Fyrir fagaðila að átta 

sig á hvort um sé að ræða mansal á karlmanni þá þarf að beita heildarsýn og vera 

meðvitaður um þá sérstöðu sem þetta kyn hefur, bæði vera meðvituð um staðalímyndir 

og fordóma hjá þolanda og hjá sjálfum sér. Vinnu og kynlífsmansal eru stærstu flokkar 

þeirra birtingarmynda mansals. Hjá ungum strákum var helsta leið þeirra í kynlífsmansal 

af völdum fjölskyldumeðlima eða vegna þess að þeir voru heimilislausir. Hjá fullorðnum 

karlmönnum þá voru það flestir sem urðu þolendur í gegnum aðila sem þau þekktu. Þeir 

andlegu fylgikvillar sem koma með mansali eins og sjálfsvígshugsanir, kvíði og neysla, aþá 

eru þeir sérstaklega viðkvæmir fyrir þeim. Þeir eiga erfiðara með að opna sig og kljást þar 

af leiðandi ekki vel við vandann sinn. 

Þar sem mansal er alþjóðlegur glæpur því hann á sér stað um allan heim og milli landa 

þá hafa alþjóðastofnanir gert samninga og áætlanir til að takast á við þennan glæp. Í þeim 

er síðan farið yfir skilgreiningu mansals auk úrræða sem þolendur þurfa og eiga að fá. Því 

það er mikilvægt fyrir þau að vera undir verndarvængi hjá annaðhvort stofnun eða ríkinu. 

Palermó bókunin var síðan fyrsti samningurinn til að taka það fram að ekki megi mismuna 

á grundvelli kynja og að jafnrétti skuli ávallt vera til staðar. Starf félagsrágjafa er 

þverfaglegt og þá er líklegt að þeir munu komast í högg við karlmenn sem eru mögulegir 

þolendur mansals. Því er mikilvægt að vera meðvitaður um þau réttu tól og tæki sem 

hægt er að beita, þar sem ekki ávallt gildir það sama um kynin. Frekari rannsókna á 

málefnum karlkyns þolenda mansals er þörf og sérstaklega í hátekjulöndum. Þær 

rannsóknir sem hafa verið gerðar í hátekjulöndum sýna mikla langvarandi virkni á 

karlmönnunum, bæði andlega og líkamlega. Þeir fundu fyrir erfiðleikum að tjá sig og ræða 

um þetta. Frekar áhættumat og öryggisáætlun þarf að vera fyrir þá. Heildarsýnin er því 

gríðarlega mikilvæg í starfi félagsráðgjafa og ekki síður í starfi með þessum málaflokki. 

Ásamt heildarsýninni er tilvalið að nýta valdeflingu og hjálpa þeim að hjálpa sjálfum sér. 

Þar sem valdleysið er mikið hjá þolendum mansals og oft meiri hjá karlmönnunum því 

þeir finna fyrir pressu við að standast þær kröfur sem samfélagið setur þeim, að vera 

sterkir og með mikla seiglu. Félagsráðgjafi þarf að vera meðvitaður um valdamismun á 

milli þeirra auk hans eigin fordóma og þeirrar hugsunar að karlmenn eru oft gerendur 

mansals. Valdefling hefur verið notað mikið í vinnu með einstaklingum sem hafa fundið 

fyrir valdleysi og brot á mannréttindum þeirra. Krítískar kenningar leggja áherslu að leita 

af leiðum fyrir stofnanir og utanaðkomandi að aðstoða einstaklinginn í betri farveg. 
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Af nýjustu tölum ILO þá var áætlað að 29% af 40,3 milljóna þolenda mansals væru 

karlmenn. Sú tala hefur farið hækkandi með árunum og þarf Ísland að vera í takt við það 

og fara bjóða upp á víðtækari úrræði fyrir alla hópa og auðvelda þeim aðgang að þeirri 

þjónustu sem þeir þurfa og vita oft ekki að sé til staðar fyrir þá. Tilraunarverkefnið sem 

Bjarkarhlíð stendur fyrir er góð byrjun en það þarf nauðsynlega frekari aðhald fyrir 

karlkyns þolendur mansals. Því þeir þarfnast fjölbreyttari úrræði í stað þeirra fáu þar sem 

öll úrræði henta öllum karlmönnum. Eins og GRETA nefndin sagði í umsögn sinni um 

Ísland, þá þarf frekari samhæfingu í aðgerðum gegn mansali og athugun á þeim fjölda 

farandverkafólks sem hefur farið vaxandi. Margt farandverkafólk eru karlmenn og því er 

athugunarvert að á fyrsta árinu sem Bjarkarhlíð var með tilraunarverkefnið sem 

samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur mansals, þá voru einungis fjórir karlmenn af þeim 13 

málum sem leituðu á borð til þeirra. Vitundarvakning fyrir vinnumansal er brýn þörf og 

telja fræðimenn að ástæður þess að það sé ekki eins mikið rætt, er að auðveldara er að 

greina kynlífsmansal og almenningur og lögreglan hafa þá tilhneigingu að tengja mansal 

eingöngu við kynferðislega misnotkun. Fræðilegum skrifum og rannsóknir á þessu sviði er 

einnig ábótavant og með fleiri rannsóknum og ritrýndum greinum er hægt að fá betra 

yfirlit yfir þennan erfiða málaflokk.  
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