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Í ritgerðinni er hugtakið ,,mansal” skilgreint og fjallað um birtingarmyndir þess og 

einkenni víða um heim. Litið er sérstaklega til umfangs og eðlis mansals á Íslandi og 

hlutverki þess sem viðkomulands, áfangalands og upprunalands í mansali. Gefið er yfirlit 

yfir helstu úrræði sem Íslendingar geta tekið upp gegn mansali og þær aðgerðir sem þegar 

eru hafnar í þeim tilgangi. Við gerð ritgerðarinnar voru tekin viðtöl við fólk sem með 

einhverjum hætti kemur að baráttu gegn mansali á Íslandi. Einnig var notast við 

blaðagreinar, bækur, sáttmála, heimildir af vefnum og fleira. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar eru þær að fórnarlömb mansals finnast á Íslandi í meira mæli en almennt er 

talið, bæði verkafólk og starfskonur í kynlífsiðnaði, og því er þörf á að koma hér á 

fórnarlambavernd og öðrum úrræðum til að sporna gegn því að mansal nái að þrífast hér. 

Mikilvægt skref í þá átt væri að fullgilda Palermo-bókunina gegn mansali og sáttmála 

Evrópuráðsins gegn mansali. Vitundarvakning er nauðsynleg meðal þjóðarinnar, en 

þróunin er í rétta átt.  
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Inngangur 

Mansal er vaxandi vandamál í alþjóðasamfélaginu. Ísland er hluti þessa 

alþjóðasamfélags, með öllum þeim kostum og göllum sem því fylgja. Þróun 

alþjóðavæðingarinnar er hröð og erfitt að fylgjast með þeim breytingum sem verða á 

samfélaginu í kjölfar hennar, en þannig skapast aðstæður þar sem fyrirbæri eins og 

mansal geta læðst inn bakdyramegin meðan þjóðin er með athyglina við annað. Sérstakar 

landfræðilegar aðstæður Íslands gera það að verkum að sé vel að málum staðið ættu 

aðgerðir Íslendinga gegn mansali að geta verið sérlega skilvirkar. Landfræðileg 

einangrun hefur þó gert það að verkum að þjóðin hefur þróað með sér falska 

öryggiskennd og telur að fyrirbæri eins og mansal geti ekki náð inn fyrir landamærin án 

þess að tekið væri eftir því. Það nægir að líta til fíkniefnavandans í landinu til að sjá að 

ýmislegt getur farið framhjá þeim er gæta landamæranna, og á margan hátt er auðveldara 

að koma fórnarlömbum mansals framhjá tollvörðum en fíkniefnum, þar sem þær 

aðstæður fólks sjást sjaldan utan á því.  

Ritgerðin var unnin á tímabilinu frá júní 2007 til maí 2008 á Íslandi og í 

Frakklandi. Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar höfundur dvaldist í Strasbourg í 

Frakklandi og fylgdist þar í febrúar 2007 með fundi í Evrópuráðinu þar sem verið var að 

fjalla um sáttmála þess gegn mansali. Hugmyndin breyttist mikið og mótaðist þegar 

heimildavinna hófst á Íslandi í september 2007 og staða Íslands gagnvart mansali fór að 

skýrast. Vinna við ritgerðina fór þannig fram að tekin voru þrettán viðtöl í Reykjavík frá 

september 2007 til maí 2008, ýmist í síma eða eigin persónu eftir hentugleika, og á þeim 

upplýsingum er þar komu fram var ritgerðin að miklu leyti byggð. Viðmælendur voru 

valdir þannig að reynt var að tala við fólk með sem fjölbreyttasta aðkomu að mansali, það 

er að tala við fólk frá frjálsum félagasamtökum, lögregluyfirvöldum, pólitískum aðilum 

og opinberum stofnunum. Einnig voru þegnar tillögur um viðmælendur frá öðrum 

viðmælendum og leiðbeinanda. Meðal annarra heimilda sem notaðar voru eru bækur, 

sáttmálar og alþjóðasamningar, blaðagreinar og skýrslur.  
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 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er hugtakið ,,mansal” skilgreint. Umfang mansals í 

heiminum er skoðað, einkenni þess og birtingarmyndir í ýmsum löndum. Í öðrum kafla er 

athyglinni beint að Íslandi sérstaklega. Rætt er hvort fórnarlömb mansals finnist á Íslandi 

og hlutverk þess sem viðkomu-, áfanga- og upprunalands í mansali er skoðað. Í þriðja 

kafla er litið á ýmis úrræði gegn mansali og stöðu Íslands er þegar kemur að þeim. Einnig 

er skoðað hvað er í deiglunni hér á landi hvað varðar úrræði. Að lokum eru dregnar 

saman helstu niðurstöður.  

 

 

1. Mansal – almenn umfjöllun 

Hugtakið ,,mansal” skilgreint 

Hugtakið ,,mansal” (e. trafficking in women and children) varð til árið 1921 þegar 

Þjóðabandalagið fundaði um málaflokkinn í fyrsta sinn.
1
 Það þýðir þó ekki að mansal 

hafi ekki verið til fyrir þann tíma, heldur var einfaldlega verið að finna nafn á fyrirbæri 

sem hafði verið til í ólíkum birtingarmyndum í mörg árþúsund. Þekkt dæmi um 

fórnarlömb mansals úr sögunni er fólkið sem flutt var frá Afríku og selt í þrældóm til 

Bandaríkjanna og Suður-Ameríku á 18. og 19. öld,
2
 og hinn hvíti þrælamarkaður (e. 

white slave trade), sem varð til í Evrópu kringum aldamótin 1900 og seldi einkum 

evrópskar stúlkur til stórborganna sem voru að verða til í álfunni og vestrænna nýlenda til 

að manna ódýrari hluta vændismarkaðarins.
3
  

 Fyrirbærið ,,mansal” hefur verið kallað ýmsum nöfnum gegnum tíðina, og 

skilgreint á marga mismunandi vegu. Fyrsta evrópska skilgreiningin á mansali varð til 

árið 1904 þegar hinn hvíti þrælamarkaður varð til þess að fulltrúar 12 Evrópuríkja
4
 komu 

saman í París og samþykktu fyrsta samninginn gegn hvítu þrælahaldi í Evrópu. Þar var 

mansal skilgreint sem “hrottafengin nauðungarsala á konum og stúlkum í ósiðlegum 

                                                 
1
 Paola Monzini, Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation (London: Zed Books, 2005), bls. 5.   

2
 Slavery in the Americas, vefsíða: http://www.britannica.com/eb/article-24158/slavery (sótt 29. apríl 

2008). 
3
 Monzini, bls. 3-4. 

4
 Þjóðirnar 12 voru Frakkland, Þýskaland, Bretland, Ítalía, Rússland, Svíþjóð-Noregur, Danmörk, Belgía, 

Holland, Spánn, Portúgal og Sviss. Árið 1910 bættust Austurríki-Ungverjaland og Brasilía svo í hópinn.   
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tilgangi erlendis”
5
. Árið 1910 var sáttmálinn víkkaður til að ná einnig yfir þrælasölu 

innan landa og skilgreiningin náði þá yfir þá sem 

til að fullnægja hvötum annarra ráða, nema á brott, eða tæla í 

ósiðlegum tilgangi, jafnvel með hennar samþykki, konu eða stúlku 

undir tvítugu, eða eldri ef beitt er ofbeldi, hótunum, svikum eða 

þvingunum af einhverju tagi; óháð því hvort þær gjörðir sem brotið 

samanstendur af séu framdar í mismunandi löndum.
6
  

Árið 1921 var sáttmálinn víkkaður á ný, þá til að ná einnig yfir sölu á drengjum, og árið 

1933 var skilyrðið um að fólk yfir 20 ára aldri yrði að hafa orðið fyrir einhvers konar 

þvingunum til að falla undir skilgreiningu fórnarlamba mansals afnumið.
7
 

Árið 1949 var mansal skilgreint af Sameinuðu þjóðunum í sáttmála þeirra gegn 

mansali (ályktun 317) og felldi sú skilgreining allar aðrar alþjóðlegar skilgreiningar úr 

gildi. Samkvæmt henni braut hver sá gegn alþjóðalögum sem  

til að fullnægja hvötum annarra, 1) útvegar, tælir eða leiðir á brott aðra 

manneskju í þeim tilgangi að stunda vændi, jafnvel með samþykki 

þeirrar manneskju; 2) notfærir sér vændi annarrar manneskju, jafnvel 

með samþykki hennar; 3) hefur umsjón með, stjórnar eða meðvitað 

fjármagnar eða tekur þátt í að fjármagna vændishús; 4) meðvitað lánar 

eða leigir út byggingu, annars konar stað eða hluta staðar í þeim 

tilgangi að þar verði aðrir gerðir út í vændi.
8
 

  

Á árunum eftir seinni heimsstyrjöld voru málefni tengd kalda stríðinu ráðandi í 

alþjóðakerfinu. Það var ekki fyrr en kalda stríðinu lauk í kringum 1990 að dagskrá 

alþjóðamála fór að breytast þannig að mannréttindamál og mál er varða konur sérstaklega 

líkt og mansal komust í sviðsljósið.
9
 Fall Sovétríkjanna og stríð í fyrrum Júgóslavíu ollu 

                                                 
5
Guri Tyldum, Marianne Tveit og Anette Brunovskis, Taking Stock: A review of the existing research on 

trafficking for sexual exploitation, skýrsla unnin fyrir Fafo (Noregur: Fafo, 2005), bls. 9-10. Þýðing 

höfundar úr ensku. Frumtexti: Compulsive and abusive procuring of women or girls for immoral purposes 

abroad.  
6
 Tyldum, Tveit og Brunovskis, bls. 9-10. Þýðing höfundar úr ensku. Frumtexti: To gratify the passions of 

others, hired, abducted or enticed for immoral purposes, even with her consent, a woman or girl under 20 

years of age, or over that age in case of violence, threats, fraud or any compulsion; notwithstanding that 

the acts which together constituted the offence were committed in different countries. 
7
 Tyldum, Tveit og Brunovskis, bls. 9-10.  

8
 Tyldum, Tveit og Brunovskis, bls. 10. Þýðing höfundar úr ensku. Frumtexti: To gratify the passion of 

another, 1) procures, entices, or leads away, for the purposes of prostitution, another person, even with the 

consent of that person; 2) exploits the prostitution of another person, even with the consent of that person; 

3) keeps or manages, or knowingly finances or takes part in the financing of a brothel; 4) knowingly lets or 

rents a building or other place or any part thereof for the purpose of the prostitution of others. 
9
 J. Ann Tickner, ,,Gender in World Politics”, í The globalization of world politics: an introduction to 

international relations, ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens (New York: Oxford University 

Press, 2008), bls. 264.   
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miklum fólksflutningum þaðan, meðal annars til Vestur-Evrópu. Margir innflytjendanna 

voru fátækt fólk og því viðkvæmir fyrir misneytingu
10

 af ýmsu tagi, þar á meðal því að 

vera selt mansali. Á fundi Sameinuðu þjóðanna í Vín árið 1993 var mansal formlega 

tekið aftur á dagskrá á heimsráðstefnu um mannréttindi.
11

 Palermo-bókunin við samning 

Sameinuðu þjóðanna gegn alþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi leit svo dagsins ljós 

árið 2000, en í henni kom fram fyrsta alþjóðlega bindandi skilgreiningin á mansali sem er 

nú notuð af flestum þeim stofnunum og samtökum sem vinna gegn því. Skilgreining þessi 

liggur meðal annars til grundvallar sáttmála Evrópuráðsins gegn mansali frá árinu 2005 

og norrænu-baltnesku tilraunaverkefni European Women’s Lobby varðandi úrræði fyrir 

fórnarlömb mansals.
12

 Við þá skilgreiningu verður einnig notast í þessari umfjöllun hér 

eftir. Hún hljóðar svo:  

3. gr. 

Notkun hugtaka. 

 

Í bókun þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 

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

einstaklingum, með því að hóta valdbeitingu eða beita valdi eða með 

annars konar nauðung, brottnámi, svikum, blekkingum, misnotkun 

valds eða varnarleysi 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, í því skyni að misnota sér þá í 

gróðaskyni. Í misnotkun í gróðaskyni felst meðal annars, að lágmarki, 

að fénýta vændi annarra eða kynlífsnotkun í annarri mynd, 

nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu, þrælkun eða ástundun í 

líkingu við þrælkun, ánauð eða það að fjarlægja líffæri; 

 

b) samþykki fórnarlambs mansals við fyrirhugaða misnotkun í 

gróðaskyni, er um getur í a-lið þessarar greinar, skiptir ekki máli hafi 

einhverjum þeirra aðferða er um getur í a-lið verið beitt.
13

 

 

Rétt er að taka fram að mansal og smygl á fólki er tvennt ólíkt, smygl á fólki er ólöglegur 

flutningur þess yfir landamæri til hagnaðar þriðja aðila á beinan eða óbeinan hátt
14

 en 

                                                 
10

 ,,Misneyting” er þýðing höfundar á enska orðinu ,,exploitation”. Misneyting er skilgreind í 196. grein 

hegningarlaga sem meðal annars samræði eða önnur kynferðismök við einstakling sem þannig er ástatt um 

að hann getur ekki spornað við verknaðinum. Sú skilgreining þótti eiga við hér.  
11

 Tyldum, Tveit og Brunovskis,  bls. 9-10. 
12

 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its Explanatory 

Report, (Varsjá: Council of Europe, 2005), bls. 27.  
13

 Reynir Gunnlaugsson, þýðingarmiðstöð utanríkisráðuneytisins, í tölvupósti til höfundar, 9. apríl 2008. 
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mansal er misneyting á fólki sem getur átt sér stað hvort sem er innan heimalands 

fórnarlambanna eða utan þess.
15

  

 

Mansal í heiminum í dag 

Mansal er sú alþjóðlega glæpastarfsemi sem er í hvað mestum og örustum vexti í 

heiminum í dag. Það er nú talið hafa tekið fram úr verslun með fíkniefni að umfangi og er 

þar með orðið önnur umfangsmesta alþjóðlega glæpastarfsemin á eftir ólöglegum 

vopnaviðskiptum.
16

 Árið 2006 var áætlaður árlegur gróði þeirra sem hagnast fjárhagslega 

á nauðungarvinnu annarra samkvæmt útreikningum Alþjóðavinnumála-stofnunarinnar (e. 

International Labor Organization, ILO) í Genf um það bil 44 milljarðar 

Bandaríkjadala.
17

 Mansal má finna í flestum löndum heims í dag en birtingarmyndir þess 

eru ólíkar frá landi til lands þar sem mismunandi aðferðum þarf að beita til að komast upp 

með að brjóta lög eftir því hvernig lagaramminn er og hvernig er staðið að því að 

framfylgja honum. Þó hefur mansal nútímans nokkur sameiginleg einkenni sama hvar 

það er að finna í heiminum. Þau einkenni hafa breyst mikið frá því mansal var stundað 

fyrr á öldum.
18,19

 Fólk sem selt var í þrældóm fyrir aldamótin 1900 var yfirleitt keypt 

dýrum dómum og eigandi þess fékk lögformlegan eignarrétt yfir því við kaupin. 

Hagnaður af þrælahaldi var tiltölulega lítill og skortur var á þrælum. Það var því 

þrælahaldara í hag að halda þrælum sínum á lífi sem lengst og við nægilega góða heilsu 

til að geta unnið. Fólk var oftast hneppt í þrældóm í krafti mismunandi kynþáttar þeirra 

og þrælahaldaranna, hvítir menn kúguðu litað fólk, oft svertingja. Í dag er þetta mynstur 

gjörbreytt. Þrælahaldarar forðast nú að kaup þeirra á fólki séu gerð lögformleg því 

                                                                                                                                                 
14

 Bókun gegn ólöglegum innflutningi fólks land-, sjó- og loftleiðis, viðauki við samning Sameinuðu 

þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi (Sameinuðu þjóðirnar, 2000), bls. 2. 
15

 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its Explanatory 

Report, bls. 27.  
16

 Strong Commitment to Fight Human Trafficking, vefsíða: http://www.norwegen.or.at/united-nations-

vienna-norway/norwayUN/HumanTrafficking.htm (sótt 28. apríl 2008). 
17

 Forcel Labour and Human Trafficking: The Profits, (Alþjóðavinnumálastofnunin, 2006). 
18

 Ein undantekning er þó á þessari reglu því í Máritaníu tíðkast enn þrælahald af gamla skólanum. Það var 

síðasta ríki heims til að banna þrælahald formlega árið 1983, en þrátt fyrir bannið er þrælahald í landinu 

enn útbreitt.  
19

 Kevin Bales, Disposable People; New Slavery in the Global Economy (Los Angeles: University of 

California Press, 2000), bls. 83. 
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þrælahald er orðið formlega ólöglegt í öllum ríkjum heims.
20,21 

Mikið framboð er af 

þrælum svo þeir seljast fyrir tiltölulega lítið fé, og hagnaður af hverjum þræl er að sama 

skapi mjög mikill. (Í vestrænum löndum er áætlaður hagnaður þrælahaldara af hverju 

fórnarlambi mansals til kynferðislegrar misneytingar 67.200 dollarar á ári, í Asíu, Afríku 

og Suður-Ameríku 10.000-18.200 dollarar á ári.
22

) Þetta gerir það að verkum að engin 

ástæða er fyrir þrælahaldara að vernda þræl fyrir meiðslum eða veikindum. Verði þræll 

óvinnufær af slíkum ástæðum eða fari hagnaður af honum þverrandi, til dæmis vegna 

aldurs, er hagkvæmara að losa sig við hann og kaupa nýjan en að koma honum undir 

læknishendur. Þrælunum er þá annað hvort einfaldlega hent út, oft til að deyja á götunni 

eða hjá fjölskyldu sinni, eða þeir eru myrtir. Kynþáttur skiptir í fæstum tilfellum máli 

lengur, nú er það staða fólks í þjóðfélaginu sem ákvarðar hver kúgar hvern. Ríkara fólk úr 

hærri stéttum kúgar fátækara fólk úr lægri stéttum, eða fólk sem af einhverjum ástæðum 

er í þannig aðstöðu að það sé orðið viðkvæmara fyrir en aðrir.
23

  

 Útbreiddasta verkfæri sem notað er til að hneppa fólk í þrældóm í dag er hinn 

svokallaði skuldaþrældómur (e. debt bondage). Honum er beitt á mismunandi vegu eftir 

löndum (hann fyrirfinnst meðal annars á Íslandi, sjá kafla 2) en er í meginatriðum 

byggður upp á sama hátt. Fórnarlambið er látið vinna af sér skuld sem því hefur ýmist 

verið gerð upp eða hefur byrjað sem raunveruleg skuld og sífellt verið aukin með vöxtum 

og sektum og er þannig ógjörningur að borga upp nema þrælahaldaranum sýnist svo. 

Skuldin erfist í mörgum löndum kynslóð fram af kynslóð, til dæmis á Indlandi og í 

Pakistan, þar sem heilu fjölskyldurnar hafa verið hnepptar í skuldaþrældóm og látnar 

strita við landbúnað á jörðum eigenda sinna. Börn þrælanna verða eign þrælahaldarans 

við fæðingu, sem jafnvel selur þau upp í skuld foreldranna. Þar er upphaflega skuldin oft 

raunveruleg, fólk tekur lán til að borga fyrir brúðkaup eða læknishjálp gegn því að vinna 

                                                 
20

 Guðrún D. Guðmundsdóttir „Er þrælahald einhvers staðar leyft?“, Vísindavefurinn 31. ágúst 2006, 

vefsíða: http://visindavefur.is/?id=6161 (Sótt 22. apríl 2008).  
21

 Multilateral treaties deposited with the Secretary-General, vefsíða: 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty4.htm (sótt 20. apríl 2008). Hér má sjá að öll ríki hafa fullgilt 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1956 sem bannar þrælahald, nema fjögur ríki, Kína, El Salvador, 

Líbería og Perú, sem gert hafa athugasemdir. Þær athugasemdir eiga ekki endilega beint við samninginn 

sem slíkan heldur koma til vegna milliríkjadeilna. 
22

 Patrick Belser, Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits, (Genf: 

Alþjóðavinnumálastofnunin, 2005), bls. 23. 
23

 Bales, bls. 14-16. 
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það af sér, en kemst svo að því að það er næsta ómögulegt í framkvæmd.
24

 Önnur útgáfa 

af sömu aðferð er notuð til dæmis í Evrópu, Afríku og Asíu, þar sem konur og stúlkur eru 

fluttar frá heimahögum sínum til að vinna ýmist í öðrum löndum eða öðrum landshlutum, 

oft með fölskum loforðum um vinnu í búð eða á bar. Konurnar eru svo neyddar í vændi 

þar sem þeim er sagt að þær séu að vinna af sér kostnaðinn við flutning þeirra á 

áfangastað, fölsuð ferðaskilríki og fleira, eða þá peningaupphæð sem fjölskyldu þeirra var 

greidd fyrir þær í upphafi. Þær komast fljótt að því, líkt og fyrrnefndir verkamenn, að 

skuldina er vonlaust að greiða upp nema þrælahaldaranum þóknist, ofan á hana safnast 

sífellt leiga, kostnaður við mat, getnaðarvarnir og ýmislegt tilfallandi og sektir sem á 

hana eru lagðar eftir geðþótta.
25

  

 Mikil tengsl eru milli mansals og vændis þar sem mansalsfórnarlömb tilheyra oft 

ódýrasta og um leið hættulegasta hluta vændismarkaðarins. Þeir viðskiptavinir sem velja 

sér vændiskonur með markaðsstöðu sem bendir til að þær hafi verið neyddar í vændi sjá 

ekki vændiskonuna sem einstakling færan um að gera við hann gagnkvæman samning um 

þjónustu fyrir gjald, heldur líta þeir á þær sem hlut er hægt sé að kaupa sér eignarhald yfir 

í ákveðinn tíma. Ofbeldi er réttlætt með því að kúnnarnir eigi konurnar og megi því gera 

við þær það sem þeir vilja.
26

  Haft er eftir manni sem reglulega kaupir vændi á Indlandi:  

Þegar það er ofbeldi er það að mestu leyti vændiskonunni að kenna. Sjáðu 

til, ég ætla að kaupa svolítið. Ef ég er sáttur við það sem ég kaupi af hverju 

ætti ég þá að vera ofbeldisfullur? Ég verð ofbeldisfullur þegar það er 

svindlað á mér, mér er boðin slæm þjónusta eða illa er farið með mig. 

Stundum er ofbeldi beitt því vændiskonan neyðir kúnnann til að nota 

smokk.
27

  

 

Stærstu vændismarkaðirnir sem verið er að þjóna eru í Suðaustur-Asíu þar sem 

kynlífsferðamennska er útbreidd, karlmenn frá Vesturlöndum leggja land undir fót til 

þess að kaupa kynlíf af konum sem eru markaðssettar sem sérstaklega ungar og 

undirgefnar. Þessir markaðir urðu ekki til fyrir tilviljun, heldur í kjölfar stríða og annarra 

                                                 
24

 Bales, bls. 16-17.  
25

 Bales, bls. 40-42.  
26

 Monzini, bls. 3 og 13.  
27

 Monzini, bls. 14. Þýðing höfundar úr ensku. Frumtexi: When there is violence, it is mostly the 

prostitute’s fault. See, I am going to buy something. If I am satisfied with what I am buying, why should I be 

violent? I will be violent when I am cheated, when I am offered a substandard service, when I am abused or 

ill treated. Somtimes [violence] is because the prostitute wants the client to use a condom. They force it on 

the client. 
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áfalla. Til að mynda stækkaði vændismarkaðurinn í Taílandi margfalt á áttunda áratug 

síðustu aldar til að standa undir eftirspurn bandarískra hermanna sem kusu að eyða 

þannig frítíma sínum meðan á störfum þeirra í Víetnam-stríðinu stóð. Þegar stríðinu lauk 

og hermennirnir snéru aftur til síns heima tóku eigendur vændishúsanna upp á því, með 

stuðningi ríkisstjórnarinnar, að markaðssetja þjónustuna til heimamanna og þýskra og 

japanskra ferðamanna. Sú markaðsherferð tókst svo vel að kynlífsiðnaðurinn sér Taílandi 

í dag fyrir stórum hluta þjóðartekna. Svipuð þróun varð í Kambódíu þegar 

friðargæsluliðar Sameinuðu þjóðanna komu þangað árið 1991 og nýttu sér 

vændisþjónustu innfæddra kvenna óspart meðan á vist þeirra þar stóð. Árið 1993 voru 

þeir sendir úr landi aftur og markaðnum, sem er að miklu leyti haldið uppi af 

víetnömskum stúlkubörnum, var beint til heimamanna og ferðamanna. Á Filippseyjum 

spratt upp vændisiðnaður í kring um bandarískar herstöðvar sem þar voru, og þróaðist svo 

út í að þjóna ferðamönnum í því sem er í dag einn helsti áfangastaður ferðamanna með 

kynlífskaup í huga.
28

  

 Fórnarlömbum mansals sem flutt eru inn í Evrópusambandslönd hefur verið að 

fjölga síðustu ár, erfitt er að áætla nákvæman fjölda þeirra en ástæða er til að ætla að þau 

megi telja í hundruðum frekar en tugum þúsunda. Þrælarnir koma flestir upprunalega frá 

Rússlandi, Úkraínu, Mið- og Suðaustur-Evrópu, Austurlöndum fjær, Vestur-Afríku og 

Suður-Ameríku (sjá mynd 1).
29

  

                                                 
28

 Monzini, bls. 30-31. 
29

 Í skýrslu Europol eru sérstaklega tiltekin sem upprunalönd mansalsfórnarlamba í ES Moldóva, Úkraína, 

Búlgaría, Rússland, Nígería og Rúmenía. Helstu áfangalönd innan ES eru Þýskaland, Austurríki, 

Frakkland, Bretland, Holland, Belgía, Spánn og Ítalía. Skýrslan var gefin út í maí 2007 og þessir straumar, 

sérstaklega upprunalöndin, geta breyst mjög ört eftir pólitísku landslagi hverju sinni.  
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Mynd 1: Uppruna- og áfangalönd í mansali
30

 

 

Þetta fylgir því algenga mynstri nútímamansals að straumur fórnarlamba liggur frá 

fátækari löndum þar sem hagþróun er styttra á veg komin yfir til ríkari og þróaðri landa, 

enda byggir mansal að miklu leyti á því að misnota von fátækra um möguleika á betri 

framtíð. Þó er ekki hægt að segja að aðeins fátækir verði fórnarlömb mansals, fólk með 

háskólamenntun og ágætar tekjur getur verið í áhættuhópi líka vegna áður óþekkts 

ferðafrelsis og tækifæra á vinnumarkaði í öðrum löndum.
 
Sterkasti samnefnari þeirra sem 

seldir hafa verið mansali er því blekking af hálfu þeirra sem mansalið stunda.
31

 Það er 

mikill munur á hve grófum blekkingum er beitt, allt frá því að stúlkum sé lofuð vinna í 

tískuvöruverslun en þær svo neyddar í vændi, niður í ,,smærri” blekkingar eins og að þær 

viti að þær komi til með að stunda vændi en séu blekktar um hve stórum hluta launa sinna 

þær fái sjálfar að halda eða hversu mikið ferðafrelsi þær hafi.
32

 Sem dæmi um hvers 

                                                 
30

 Fíkniefna- og afbrotaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna, Trafficking in Persons: Global Patterns, vefsíða: 

http://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf  (sótt 20. apríl 2008), bls. 17.  
31

 Trafficking human beings in the European Union: A Europol perspective, skýrsla Europol, 2007, bls. 1-

2. 
32

 Bales, bls. 42-43. 
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konar blekkingum er beitt og hversu þaulskipulögð þessi glæpastarfsemi er segir Þorbjörg 

Inga Jónsdóttir hæstaréttarlögmaður frá því að hún hafi verið stödd á ráðstefnu í Litháen 

árið 2003 þar sem litháensk kona kom fram og sagði reynslu sína af því að hafa verið seld 

mansali. Auglýst hafði verið sjálfssyrkingarnámskeið fyrir konur sem fara átti fram á 

þekktum stað sem oft er notaður til ýmiss konar hópeflis, meðal annars sumarbúðir fyrir 

börn, rétt fyrir utan höfuðborgina Vilníus. Þegar konurnar mættu á námskeiðið tóku við 

þeim meðlimir skipulagðra glæpasamtaka sem misþyrmdu þeim og nauðguðu dögum 

saman, og sendu þær að lokum úr landi til starfa í kynlífsiðnaði. Konunum hafði verið 

sagt að þær ættu að nota námskeiðið til að slaka á og hvíla sig á hversdagslífi sínu, svo 

aðstandendur þeirra voru ekki hissa á að heyra ekki frá þeim í þær tvær vikur sem 

námskeiðið átti að standa. Samtökin náðu að halda nokkur slík námskeið áður en komst 

upp hvernig í pottinn var búið, og aðeins hluti þeirra sem stóðu á bakvið þetta náðist. 

Nokkrar kvennanna náðu að sleppa þaðan sem þeim var haldið eftir að þær voru sendar 

frá Litháen og snúa aftur heim, en nokkur tími leið áður en einhver þeirra sagði 

yfirvöldum frá reynslu sinni af námskeiðunum svo hægt væri að skerast í leikinn. Þær 

skömmuðust sín fyrir að hafa fallið fyrir blekkingunni og vildu því margar engum segja 

frá hvað hefði hent þær. Aðrar leiðir sem þekktar eru í Rússlandi og öðrum löndum 

Austur-Evrópu til að ná í stúlkur til að selja mansali eru módelskrifstofur og au-pair 

umboð sem sett eru upp sérstaklega í þessum tilgangi.
33

  

 Mikilvægt skref í því að búa til vændiskonur úr mansalsfórnarlömbum er að brjóta 

konurnar niður þannig að þær missi viljann til að reyna að sleppa úr ánauðinni og sætti 

sig við örlög sín. Þetta er gert með því að beita þær grófu líkamlegu ofbeldi og nauðga 

þeim ítrekað, þar til þær neyðast til að skilja milli sálar og líkama til að lifa af og verða 

dofnar, breyta um persónuleika. Þetta ferli ofbeldis og nauðgana er endurtekið reglulega 

til að halda konunum í þessu ástandi þrælslundar, og í hvert sinn sem þær skipta um 

hendur, fara milli landa eða vændishúsa, er ferlið endurtekið af nýjum húsbónda til að 

árétta yfirráð sín yfir fórnarlambinu og tryggja hlýðni þess og undirgefni.
34,35

 Þetta 

mynstur breytist ekki í aðalatriðum milli landa eða heimsálfa heldur virðist vera fasti á 

                                                 
33

 Þorbjörg Inga Jónsdóttir hæstaréttarlögmaður, símaviðtal við höfund tekið þann 30. apríl 2008. 
34

 Bales, bls. 58-59. 
35

 Monzini, bls. 102-104. 
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vændismörkuðum almennt, sem bendir til að melludólgar geti ekki notað fórnarlömbin í 

vændi án þess að brjóta þær fyrst niður á þennan hátt.    

 Þegar mál vændiskvenna eru rannsökuð af lögreglu er áherslan oft á 

vændiskonurnar sjálfar, hvort þær séu að stunda vændi, hafi löglega pappíra og svo 

framvegis, en ekki hefur verið skoðað eins mikið hverjir milliliðirnir eru í kerfinu, hverjir 

reki umboðsskrifstofurnar sem útvegar stúlkur á nektarstaði og í vændi, hvernig kerfið sé 

skipulagt og uppbyggt. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis benda til þess að 

þau glæpasamtök sem standi að mansali séu ekki byggð upp eins og skipulagðir 

mafíuhópar með stigveldi, heldur sé þetta netkerfi þar sem hver einstaklingur þekkir ekki 

nema næsta eða þarnæsta aðila við sig í netinu og hefur ekki hugmynd um hverjir eru 

lengra frá honum í starfseminni. Þetta gerir netin mjög erfið að uppræta, því þó einhverjir 

glæpamannanna náist eru þær upplýsingar sem þeir geta veitt um samstarfsmenn sína 

mjög takmarkaðar.
36

 

 

 

2. Fórnarlömb mansals á Íslandi 

Eru fórnarlömb mansals á Íslandi? 

Þegar þetta er skrifað (apríl 2008) hefur enginn einstaklingur verið opinberlega flokkaður 

af íslenskum stjórnvöldum sem fórnarlamb mansals. Þetta er athyglisverð staðreynd í 

ljósi þess að fólk í bakhópi, sem myndaður var til að skapa úrræði gegn mansali taldi á 

fundi sínum í september 2007 að það hefði hitt í starfi sínu samtals eitthvað á bilinu 3-

150 fórnarlömb mansals á Íslandi á ári
37

. Þessi bakhópur var myndaður árið 2007 að 

frumkvæði fulltrúa Íslands í norræn-baltnesku verkefni gegn mansali á vegum European 

Women’s Lobby (nánar er fjallað um verkefnið í kafla 3) og samanstendur af 13 manns 

sem starfa sinna vegna er líklegt til að verða vart við þessi fórnarlömb væru þau á 

                                                 
36

 Rakel Árnadóttir greiningardeild Lögreglunnar, viðtal við höfund, tekið 27. nóvember 2007. 
37

 Guðrún Jónsdóttir talskona Stígamóta, viðtal við höfund tekið 27. september 2007, Margrét Steinarsdóttir 

lögfræðingur Alþjóðahúss, viðtal við höfund tekið 2. október 2007 og Ester Pálmadóttir yfirtollvörður á 

Keflavíkurflugvelli, símaviðtal við höfund tekið 28. apríl 2008.  
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landinu.
38

 Í hópnum eru fulltrúar bæði opinberra stofnana og frjálsra félagasamtaka, 

meðal annars Stígamóta, Kvennaathvarfs, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og 

Alþjóðahúss. Ekki er í öllum tilfellum um yfirmenn stofnananna að ræða, svo oft þarf 

þetta fólk að ,,selja” yfirmönnum sínum hugmyndir hópsins. Hópurinn hefur það á 

stefnuskrá sinni að vinna markvisst að því að koma á úrræðum fyrir möguleg fórnarlömb 

mansals sem finnast hér á landi, búa til ákveðið ferli sem færi í gang þegar slíkur grunur 

vaknaði, og þrýsta á um að gerð verði aðgerðaáætlun fyrir Íslands hönd í málaflokknum, 

en slík aðgerðaáætlun hefur aldrei verið gerð.
39

 

 Ástæður þess að enginn hefur enn verið opinberlega viðurkenndur fórnarlamb 

mansals hér á landi þrátt fyrir hve mörg tilfelli meðlimir bakhópsins telja sig hafa séð 

geta verið margvíslegar. Sú skýring sem flestir viðmælendur höfundar voru sammála um 

er að þessi hugsanlegu fórnarlömb treysta ekki lögreglu nægilega vel til að segja henni 

sannleikann um aðstæður sínar. Í mörgum tilfellum hefur fólkið slæma reynslu af 

lögreglu í öðrum löndum, heimalandi sínu eða þeim löndum sem það hefur áður verið 

flutt til af drottnurum sínum, þar sem ótal dæmi eru um að lögregla sé spillt og taki þátt í 

þeim vítahring sem mansalsfórnarlömb eru föst í. Í Taílandi til dæmis er það spillt 

lögreglan sem sér um að finna þær stúlkur sem strokið hafa úr vændishúsum og koma 

þeim aftur í hendur kvalara sinna, og lögreglan í Brasilíu og Pakistan tekur einnig virkan 

þátt í að viðhalda skuldaþrældómskerfinu með ofbeldisfullum hætti.
40

 Sú staða hefur 

komið upp hér á landi að fólk hefur trúað opinberum starfsmönnum fyrir því að það sé 

fórnarlamb mansals, en þegar lögreglan mætir á svæðið kemur þessi hræðsla fólks við 

hana í veg fyrir að það þori að standa á bak við fyrri frásögn sína og það dregur allt til 

baka.
41

 Þetta rennir stoðum undir þá kröfu bakhópsins um að fulltrúar frjálsra 

félagasamtaka eins og Stígamóta, Kvennaathvarfsins og Samtaka kvenna af erlendum 

uppruna verði að vera í nánu samstarfi við lögreglu í málum af þessu tagi því það sé 

nauðsynlegt til að byggja upp nægilegt traust við mögulegt fórnarlamb til að fá það til að 

viðurkenna aðstöðu sína.  

                                                 
38

 Edda Ólafsdóttir, félagsráðgjafi hjá Þjónustumiðstöð miðborgar og Hlíða, viðtal við höfund, tekið þann 

27. nóvember 2007, og Guðrún Jónsdóttir, viðtal. 
39

 Guðrún Jónsdóttir, viðtal. 
40

 Bales, bls. 58-59 og 179. 
41

 Margrét Steinarsdóttir, viðtal. 
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 Önnur möguleg ástæða þess að fólk fæst ekki til að viðurkenna að það sé 

fórnarlamb mansals þó öll sönnunargögn bendi til þess er að ekki eru til staðar nein 

úrræði þeim til handa eins og staðan er í dag. Hvorki lögregla né aðrar stofnanir eða 

samtök geta boðið upp á umþóttunartíma eða þá vernd sem er fórnarlömbunum 

nauðsynleg til að geta leyft sér að ögra þeim alþjóðlegu glæpasamtökum sem oft standa á 

bakvið glæpina. Því velja margir að halda sig frekar við þá martröð sem þeir þekkja en þá 

sem þeir þekkja ekki, oft er búið að hóta því að leiti þau til yfirvalda muni fjölskylda 

þeirra í heimalandinu fá að gjalda þess með lífi sínu. Þar sem svo mikið er í húfi, engin 

úrræði til staðar og málin mjög viðkvæm í rannsókn er kannski ekki skrýtið að lögreglan 

hiki við að ráðast í að rannsaka hvort fólk geti mögulega verið fórnarlömb mansals þar 

sem fyrstu upplýsingar til að byggja rannsókn á eru oft engar frá fórnarlömbunum 

sjálfum.
42

  

 Mansal er samkvæmt skilgreiningu Palermo-bókunarinnar einkum þrískipt, 

mansal til kynferðislegrar misneytingar, mansal til misnotkunar á vinnuafli og mansal til 

að fjarlægja líffæri fórnarlamba.
43

 Við vinnu þessa verkefnis fundust engin merki þess að 

hin síðastnefnda gerð mansals, þar sem líffæri fórnarlamba eru fjarlægð til sölu á svörtum 

markaði, fyrirfinnist á Íslandi. Höfundur getur sér þess til að ástæða þess gæti mögulega 

verið sú að heilbrigðiskerfið hér sé gegnsætt og lítið um spillingu, erfitt væri að komast 

upp með að láta græða í sig líffæri sem væri illa fengið. Allir viðmælendur höfundar voru 

sammála um að fórnarlömb mansals til misnotkunar á vinnuafli mætti finna á Íslandi. Það 

tilfelli þar sem næst var komist því að stimpla einhvern opinberlega sem fórnarlamb 

mansals hér á landi fellur í þann flokk mansals. Það var árið 2003 að það komst upp að 

kínverskur nuddari hafði unnið fyrir íslenska konu af kínverskum uppruna á nuddstofu 

hennar í Kópavogi um 18 mánaða skeið án þess að fá greidd laun. Við eftirgrennslan kom 

í ljós að eigandi stofunnar hafði sent launin hans, sem samsvöruðu 10 þúsund krónum á 

mánuði, beint til foreldra hans í Kína. Það er langt undir lágmarkslaunum á Íslandi, og 

ekki er heldur leyfilegt hér að greiða laun til annars en þess sem innir vinnuna af hendi. 

Maðurinn var látinn sofa á nuddbekk í kjallara með tveimur öðrum mönnum og vinna tólf 

tíma á dag alla daga nema sunnudaga, þegar hann vann 9 tíma á dag. Undirskrift 

                                                 
42

 Berglind Eyjólfsdóttir, rannsóknarlögreglumaður í forvörnum, viðtal við höfund, tekið 11. febrúar 2008.  
43

 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its Explanatory 

Report, bls. 8. 



 17 

mannsins hafði verið fölsuð á starfssamning hans af eiganda stofunnar. Þrátt fyrir að allt 

benti til þess að um mansal væri að ræða ákváðu yfirvöld í Kópavogi að ákæra ekki í 

málinu. Fórnarlambið fékk laun sín borguð aftur í tímann samkvæmt gildandi 

kjarasamningum, alls 4,7 milljónir króna, fann sér aðra vinnu á Íslandi og ákvað að dvelja 

hér áfram.
44

 Þegar þetta kom fram í dagsljósið brugðust margar stofnanir hratt og vel við, 

og það virðist vera raunin með grun um mansal á Íslandi til misnotkunar á vinnuafli. Allir 

eru sammála um að það sé rangt og margar stofnanir til staðar sem bregðast við, 

stéttafélög, Vinnumálastofnun, Vinnueftirlitið, og auk þess erum við aðilar að 

Alþjóðavinnumálastofnun.
45

 Slík mál eru því í góðum farvegi hér, að minnsta kosti sé 

miðað við þau mál sem falla svo undir hina þriðju gerð mansals, til kynferðislegrar 

misneytingar. Þó erfitt sé að fullyrða um hvort séu fleiri fórnarlömb mansals til 

misnotkunar vinnuafls eða til kynferðislegrar misneytingar á Íslandi má segja með 

nokkurri vissu að staða fórnarlamba mansals til kynferðislegrar misneytingar sé hér að 

mörgu leyti mun verri en hinna. Það kemur til því þegar upp kemst um hugsanlegt mansal 

til kynferðislegrar misneytingar eru ekki eru allir jafn sammála um að það skuli fordæmt 

líkt og í tilfellum til misnotkunar vinnuafls. Margir þeirra sem verða fyrir misnotkun 

vinnuafls á Íslandi eru EES-borgarar eftir að þrenging var gerð á útgáfu atvinnuleyfa árið 

2005, og eru þeir yfirleitt fljótir að átta sig á réttindum sínum eftir komuna hingað og fá 

þá aðstoð við að koma sér úr þeim slæmu aðstæðum sem þeir eru í. Erfiðara reynist að fá 

aðstoð til handa þeim sem verða fyrir kynferðislegri misneytingu. Ekki eru allir sammála 

um að slíkt sé yfirleitt að finna á Íslandi, en mikil tilhneiging virðist vera til að loka 

augunum fyrir sönnunargögnum í þeim málaflokki og ýmis rök notuð til að reyna að sýna 

fram á ekki sé um vandamál að ræða, bæði af ráðamönnum og öðrum. Vegna þess hve 

mikið lengra við eigum í land hvað varðar úrræði til handa fórnarlamba í þessum ákveðna 

flokki mansals en öðrum verður ítarlegar fjallað um hann en aðra í umræðunni um mansal 

á Íslandi.  

 

                                                 
44

 Lisa Kierans og Axel Egilsson, Trafficking in Persons Report for Iceland, March 2005-March 2006 

(Reykjavík: United States Embassy, 2006), bls. 1. 
45

 Rakel Árnadóttir, viðtal. 
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 Ísland sem viðkomuland 

Því hefur oft verið haldið fram að Ísland sé aðallega viðkomuland þegar kemur að 

mansali, fórnarlömb hafi hér viðkomu á leið sinni milli heimsálfa, oft á leið til 

Bandaríkjanna.
46

 Þeirri fullyrðingu er Ester Pálmadóttir, yfirtollvörður á 

Keflavíkurflugvelli ekki sammála. Hún vill meina að Ísland sé meira áfangaland í 

mansali en viðkomuland, því hér sé öflugt vegabréfaeftirlit sem þeir er versli með fólk 

vilji forðast. Flugvöllurinn er lítill og því erfiðara að hverfa í fjöldann hér en á stærri 

völlum eins og til dæmis Heathrow-flugvelli í London. Hún tekur þó fram að erfitt sé að 

meta hve mikið Ísland sé notað sem viðkomuland þar sem fórnarlömbin viti oft ekki enn 

að neitt sé bogið við aðstæður þeirra, búið sé að lofa þeim betra lífi í Bandaríkjunum og 

þau leggi ýmislegt á sig til að komast þangað. Ólíklegt sé því að þau veki athygli 

yfirvalda nema eitthvað sé bogið við ferðaskilríki þeirra.
47

  

 Nokkrir einstaklingar hafa verið handteknir á Keflavíkurflugvelli grunaðir um 

mansal. Í flestum tilfellum eru fórnarlömbin Kínverjar. Árið 2003 var Bandaríkjamaður 

dæmdur í sex mánaða fangelsi fyrir að hafa átt þátt í að reyna að koma sex Kínverjum 

ólöglega frá Schengen-svæðinu til Bandaríkjanna í gegnum Ísland.
48

 Í júní 2005 féll 

dómur yfir singapúrskum einstaklingi sem dæmdur var í sex mánaða fangelsi fyrir að 

eiga aðild að því að reyna að koma fjórum Kínverjum frá Bretlandi yfir til Bandaríkjanna 

með viðkomu á Íslandi, með fölsuð vegabréf. Í júlí sama ár var Bandaríkjamaður dæmdur 

í fjögurra mánaða fangelsi fyrir tilraun til að koma tveimur Kínverjum frá Svíþjóð til 

Bandaríkjanna í gegnum Ísland með fölsuð vegabréf. Allir dómarnir féllu í Héraðsdómi 

Reykjaness.
49

 Aldrei hefur þó neinn verið sakfelldur fyrir brot á áðurnefndu ákvæði 227. 

greinar almennra hegningarlaga nr. 19/1940 gegn mansali. Ofangreindir einstaklingar 

voru dæmdir ýmist fyrir brot á lögum um útlendinga nr. 96/2002 eða ákvæðum almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 öðrum en þeim sem banna mansal.
50

  

  

                                                 
46

 Kierans og Egilsson, bls. 1-6.  
47

 Ester Pálmadóttir, símaviðtal.  
48

 ,,Telur dóm um mansal viðunandi”, Morgunblaðið, vefútgáfa, 26. júní 2003. vefsíða: 

http://mbl.is/mm/frettir/innlent/frett.html?nid=1038269 (sótt 28. apríl 2008). 
49

 Kierans og Egilsson, bls. 6. 
50

 Ónafngreindur heimildamaður innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, símaviðtal við höfund, tekið í 

apríl 2008. 
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Ísland sem áfangaland 

Á árunum 1999-2000 voru opnaðir á Íslandi 13 nektarstaðir og þar með varð 

eðlisbreyting á stöðu landsins í mansalsmálum. Það var orðið áfangastaður fyrir 

fórnarlömb mansals til kynferðislegrar misneytingar. Fyrstu árin var gífurlega hröð 

umsetning á þeim konum sem fluttar voru til landsins til að vinna á nektarstöðunum, þær 

voru hér í innan við mánuð hver og þurftu þar af leiðandi ekki atvinnuleyfi og borguðu 

ekki skatta. Guðrún Jónsdóttir hjá Stígamótum hefur eftir Karli Steinari Valssyni 

lögreglumanni að fyrsta árið sem klúbbarnir voru starfræktir hér á landi hafi verið fluttar 

inn að lágmarki 1000 konur til starfa þar.
51

 Árið 1995 var fyrsti nektarstaðurinn stofnaður 

hér á landi og það var talið að umboðsskrifstofa Vítisengla í Kanada hafi séð um að 

útvega stúlkur til starfa þar. Samtök Vítisengla eru þekkt skipulögð glæpasamtök sem 

lögreglan hefur vitneskju um eftir kollegum sínum erlendis að stundi mansal með annarri 

glæpastarfsemi. Hér á landi breyttist þó fyrirkomulagið fljótlega og stúlkurnar fóru að 

koma í meira mæli frá löndum Austur-Evrópu, í fyrstu Ungverjalandi, Eistlandi og 

Tékklandi. Í dag hafa straumarnir færst til, og eru stúlkur sem koma hingað til starfa í 

þessum iðnaði einkum frá Búlgaríu og Rúmeníu.
52

 Lögreglan hefur undir höndum 

staðlaðan ráðningarsamning eins þessarra nektarstaða við stúlkur sem þangað koma til 

starfa. Í samningnum kom meðal annars fram að ákveðin summa væri dregin af launum 

þeirra við ýmis brot gegn samningnum, til dæmis ef þær komu of seint í vinnuna eða 

undir áhrifum áfengis, og að farmiðar þeirra séu teknir af þeim við komuna til landsins. 

Konurnar þurftu að dansa fimm ókeypis einkadansa fyrir þá kúnna sem eigandinn valdi 

og lágmarkslaun þeirra voru 17.500 krónur á viku. Afganginn af laununum sínum og 

farmiðann heim fengu þær aðeins afhent að öllum skilyrðum samningsins uppfylltum. 

Þær voru einnig látnar borga húsaleigu sem var margföld miðað við almennan markað.
53

 

Að auki hefur eigandi nektarstaðar á Íslandi sagt í viðtali við fjölmiðla að hann hefti 

ferðafrelsi dansara sinna í átta tíma eftir að vakt þeirra lýkur.
54

 Þegar þessir samningar 

                                                 
51

 Guðrún Jónsdóttir, viðtal.  
52

 Rakel Árnadóttir, viðtal. 
53

 Guðrún Jónsdóttir, viðtal. 
54

 Ísland í dag, viðtal í sjónvarpsþætti 1. maí 2007, vefsíða: 

http://vefmidlar.visir.is/VefTV/?channelID=STOD2&programID=b2fab606-e8f9-4500-a4d9-

15008d8978da&mediaSourceID=77bde2d2-3e31-41db-a27e-afe4c5ecd424&mediaClipID=71a388ba-

5148-4e4d-9125-5487e8f0d7b0 (sótt 1. maí 2008).  
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voru bornir undir erlenda sérfræðinga um mansal var þeirra mat að þarna væri um að 

ræða greinilegt tilfelli mansals á Íslandi. Konur sem starfað höfðu á staðnum bundnar 

ákvæðum þessa samnings lögðu fram kæru þess efnis að þær hefðu verið þvingaðar til að 

stunda vændi og ekki fengið það kaup sem þeim hefði verið lofað, og fyrir þessa ólöglegu 

ráðningarsamninga.
55

 Málið var fellt niður, en þá var lögreglan komin með þessa 

samninga í hendurnar og í kjölfarið ákvað lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu að 

leggjast gegn því að nektarstaðurinn Goldfinger í Kópavogi fengi leyfi til nektarsýninga 

þegar kom að endurnýjun þess í ágúst 2007. Hann var þá eini staðurinn sem enn hafði 

haft leyfi til slíkrar starfsemi.
56

 Samkvæmt lögum um veitingastaði, gististaði og 

skemmtanahald sem tóku gildi 1. júlí 2007 eru nektarsýningar bannaðar nema sérstakt 

leyfi sé fyrir hendi. Leyfisveitendur þurfa að leita umsagna hjá sveitarstjórn, 

heilbrigðisnefnd, slökkviliði, vinnueftirliti, byggingafulltrúa og lögreglunni, og þurfa allir 

aðilar að gefa jákvæða umsögn til að gefa megi út leyfið. Starfandi lögreglustjóri 

höfuðborgarsvæðisins á þessum tíma, Jón H. B. Snorrason, rökstuddi ákvörðun sína um 

neikvæða umsögn meðal annars með því að erfitt hafi reynst að kanna aðstæður þeirra 

ungu erlendu dansmeyja sem starfsemin byggi á, og ástæður þess að þær stundi þá iðju og 

hvort þær séu þvingaðar til þess með einhverjum hætti. Hann nefnir einnig að oft séu það 

skipulögð glæpasamtök sem útvegi stúlkur til starfseminnar og því þyki honum rangt 

vegna almannahagsmuna, mannúðar- og löggæslusjónarmiða að veita leyfi til 

starfseminnar.
57

  

Kristján Gunnarsson var eitt sinn sendur af verkalýðsfélagi Akureyrar, Einingu-

Iðju, til að afhenda nektardansmær vangreidd laun. Félagið hafði farið í málaferli við 

nektarstað á Akureyri fyrir hönd nokkurra starfsmanna hans vegna vangoldinna launa og 

sátu að þeim loknum eftir með ávísun upp á nokkra tugi þúsunda handa stúlkunni. Frést 

hafði af henni á nektarstað í Keflavík og Kristján beðinn um að hafa milligöngu um að 

koma ávísuninni til hennar, sem hann og samþykkti. Þegar á staðinn var komið í Keflavík 

voru svör bæði skrifstofustarfsmanna staðarins og dansmeyja þau að stúlkan ynni ekki 
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 Við eftirlitsferð sem farin var af eftirlitsdeild lögreglunnar vorið 2007 störfuðu þó svokallaðar 

,,selskapsdömur” á fimm stöðum í Reykjavík. Þær veita þeim er kaupa sér kampavín á stöðunum mjög 

frjálslega verðlagðan selskap.  
57
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þar, en Kristjáni fannst þó á þeim að þau væru að slá skjaldborg um hana svo stjórnvöld 

gætu ekki haft upp á henni. Stúlkan fékk því aldrei ávísunina í hendurnar, laun hennar 

runnu að lokum aftur til verkalýðsfélagsins.
58

 

Nýtt fyrirbæri á Íslandi í dag virðast vera ,,klúbbar” karlmanna sem taka sig 

saman um að flytja inn konu eða stúlku, einkum frá Brasilíu eða Portúgal og hafa þær á 

hótelherbergjum. Síðan leikur grunur á að þeir séu einhverskonar melludólgar, auglýsi 

greiðasöluna á netinu og konan þjónusti viðskiptavinina í herbergi sínu.
59

 Lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu hafa borist ábendingar um slíkt frá áhyggjufullum 

hótelstarfsmönnum en þegar hún hefur mætt á staðinn og rætt við konurnar hafa þær 

ekkert viljað kannast við annað en að vera á landinu á eigin vegum og af fúsum og 

frjálsum vilja, og sýnir það enn hve sérstök og erfið þessi mál eru í rannsókn.
60

   

 Árið 2005 var verulega þrengt að útgáfu atvinnuleyfa til fólks frá löndum utan 

Evrópska efnahagssvæðisins og eftir þrenginguna fór ásókn að verða meiri í annars konar 

leyfi. Au-pair-leyfi eru gefin út til eins árs til ungs fólks á aldrinum 18-26 ára af 

Útlendingastofnun og Vinnumálastofnun og ásókn í slík leyfi hefur til dæmis aukist eftir 

lagabreytingarnar 2005.
61

 Dæmi eru um að fólk sem kemur hingað sem au-pair hafi ekki 

fengið borgað það sem au-pair samningurinn kveður á um, og verið látið vinna utan 

heimilisins (sem er ekki leyfilegt með au-pair-leyfi, þau eru mjög takmörkuð) til dæmis í 

byggingavinnu eða við að bera út blöð.
62

 Fólkið kvartar sjaldnast sjálft yfir þessarri 

misnotkun á vinnuafli þess því það veit ekki betur en þetta sé löglegt, eða því oft er það 

hingað komið því það á hér ættingja og vill frekar láta þetta yfir sig ganga en að þurfa að 

fara úr landi aftur. Au-pair leyfi eru óendurnýjanleg og aðeins gefin út í ár og eftir 

þrenginguna 2005 hefur aukist að fólk sæki um annars konar leyfi að hinu útrunnu, til 

dæmis makaleyfi. Á sama hátt hafa vísbendingar um málamyndahjónabönd til þess að 

verða sér úti um dvalarleyfi á Íslandi aukist eftir 2005, og þar með skapast aðstæður þar 

sem auknar líkur eru á að hugsanleg mansalsmál geti komið upp. Fólk sem á hér 

fjölskyldu en ekki nógu náskylda til að komast til landsins á aðstandendaleyfi freistar 
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þess þá jafnvel að giftast einstaklingi með íslenskan ríkisborgararétt sem fær borgað fyrir 

að taka þátt í brotinu. Milliliðir sjá oft um að finna þessa einstaklinga sem séu tilbúnir að 

ganga í málamyndahjúskap gegn greiðslu, og þessir milliliðir vilja svo sjálfir fá greitt 

fyrir sína þjónustu líka.
63

 Leiða má líkur að því að þegar hinn erlendi ríkisborgari sé 

kominn til landsins sé hann mjög varnarlaus gagnvart misneytingu því hann skuldar 

íslenskum maka sínum og jafnvel milliliðnum líka einhverjar peningaupphæðir. Hann 

getur ekki kvartað við yfirvöld þar sem hann er að brjóta lög með 

málamyndahjúskapnum, og því geta þeir sem hann skuldar bætt vöxtum við skuld þeirra 

að vild og gert hana mjög erfiða að greiða upp að fullu.  Margrét Steinarsdóttir segir að 

dæmi séu þess að maðurinn sem þær eru giftar, hvort sem hann er af íslensku bergi 

brotinn eða samlandi hennar sem þegar er kominn með íslenskan ríkisborgararétt, láti þær 

vinna fleiri en eina vinnu og hirði svo öll launin þeirra. Sumir hætta jafnvel að vinna 

sjálfir, og vinnuveitendur hafa verið beðnir um að leggja laun kvennanna beint inn á 

reikning eiginmannsins.
64

 Rétt er þó að taka fram að langflest hjónabönd erlendra 

einstaklinga við Íslendinga eru byggð á réttum forsendum og ekkert við þau að athuga. 

Það sem hér er fjallað um eru undantekningartilfelli, sem þó er nauðsynlegt að hafa 

augun opin fyrir þar sem möguleikinn á misnotkun af þessu tagi er fyrir hendi.   

 Ísland var áfangaland í áðurnefndu máli kínverska nuddarans í Kópavogi.
65

 

Annað mál af svipuðum toga kom upp í mars 2008 þegar upp komst að fimm kínverskir 

starfsmenn austurlensks veitingastaðar í miðbæ Reykjavíkur væru hugsanleg fórnarlömb 

mansals til misnotkunar á vinnuafli. Grunur vaknaði hjá Matvæla- og veitingafélagi 

Íslands (Matvís) um að ekki væri allt með felldu í ágúst 2007 þegar starfsmaður félagsins 

mætti á staðinn með túlk til að upplýsa starfsmenn um réttindi sín, en ljóst hafi verið að 

eigendum þótti óþægilegt að hafa túlk á staðnum. Nánari skoðun á aðstæðum fólksins 

leiddi í ljós að tveir starfsmannanna hið minnsta höfðu ekki fengið greidd laun samkvæmt 

íslenskum kjarasamningum og verið látnir búa við óviðunandi aðstæður á hæðinni fyrir 

ofan veitingastaðinn. Grunur leikur á að þeir hafi greitt eigendum staðarins fyrir að fá að 

koma til landsins og hluti launa þeirra hafi einnig verið tekinn sem greiðsla fyrir það. Þeir 

hafi ekki þorað að leita sér aðstoðar þar sem þeim hafi verið hótað að fjölskyldur þeirra í 
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Kína yrðu látnar gjalda fyrir það.
66

 Erfitt var að koma auga á brotin því allt leit vel út á 

yfirborðinu, yfirmenn greiddu félagsgjöld í Matvís og skatta og opinber gjöld af launum 

starfsmannanna tveggja, en launin sjálf skiluðu sér ekki til þeirra.
67

 

 Sífellt erfiðara er að koma auga á fórnarlömb mansals þegar þau koma til 

landsins. Þegar Austur-Evrópa var að opnast var enn hægt að þekkja þær stúlkur sem 

þaðan voru að koma til að starfa í kynlífsiðnaði úr á klæðaburði þeirra einum saman, en 

nú falla þær betur inn í hópinn og eru erfiðari að finna. Erfitt er fyrir eftirlitsfólk á 

Keflavíkurflugvelli að fylgjast með því hversu margar stúlkur koma hér til að starfa í 

kynlífsiðnaðinum þar sem flestar þeirra koma frá löndum sem eru innan Schengen-

svæðisins og fara því ekki í gegnum vegabréfaskoðun. Tollverðir reyna að koma auga á 

þær, skoða farangurinn þeirra til staðfestingar (þar er oft greinilegt hvernig í málum 

liggur því þær hafa allt með sér sjálfar, smokka, sótthreinsandi efni, undirföt, háhælaða 

skó og annað tengt vinnu þeirra en fátt annað sem búast mætti við að fólk tæki með sér í 

ferðalag til Íslands) og spyrja þær hvort allt sé með felldu varðandi ferðir þeirra hingað. 

Þær vilja oft ekkert gefa upp, en tollverðir láta þær hafa miða með upplýsingum um hvert 

þær geti leitað hér á Íslandi ef þær lendi í vandræðum eða vilji komast úr þeim aðstæðum 

sem þær eru í. Þær sýna oftast mikið þakklæti við því, en virðast þó ekki nýta sér það í 

miklum mæli að hafa samband við þá aðila sem eru gefnar upplýsingar um á miðanum, til 

dæmis Stígamót og Kvennaathvarf. Tollverðir koma auga á um 3 stúlkur á viku að 

meðaltali við tilviljanakennt eftirlit sem greinilega eru að koma til starfa í kynlífsiðnaði á 

Íslandi, allt niður í 14 ára gamlar (þá í fylgd með einhverjum sem segist vera 

forráðamaður þeirra). Það má því leiða líkur að því að fórnarlömbin sem ekki finnist séu 

mun fleiri en þetta, ekki næst að tala við og fara í gegnum farangur nema lítils hluta 

þeirra kvenna sem hingað koma til lands. Þær stúlkur sem tollverðir ná að spjalla við og 

láta hafa upplýsingamiða virðast oft hræðast það að upp um þær hafi komist og þær verði 

teknar af yfirvöldum því þær fara sjaldan heim þann dag sem áætlað var heldur breyta, 

oftast flýta, brottfarardegi sínum. Þær stúlkur sem hingað koma virðast þó ekki í miklum 

mæli vera notaðar sem burðardýr fyrir fíkniefni af þeim skipulögðu glæpasamtökum sem 

oftast standa á bakvið mansal. Þær eru lokaðar og taugaóstyrkar í fyrstu en þegar 
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tollverðir hafa fullvissað þær um að fíkniefni séu það eina sem þau séu að leita að léttir 

þeim sýnilega og þær verða fúsari til að gefa upp einhver brot af upplýsingum um 

aðstæður sínar. Nokkrar þeirra hafa verið sendar í röntgenmyndatöku en aldrei hafa 

fundist fíkniefni á neinni þeirra. Þeir sem sækja stúlkurnar á flugvöllinn eru í flestum 

tilfellum Íslendingar. Tollverðir létu lengi vel lögreglu vita um þau hugsanlegu 

fórnarlömb mansals sem þau rákust á í starfi sínu, en hafa nú hætt því þar sem það endaði 

oft með því að stúlkunum var vísað úr landi og þær þar með í mörgum tilfellum settar í 

enn verri stöðu en þær voru í fyrir.
68

  

Þegar Fíkniefna- og afbrotaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna gaf út skýrslu sína árið 

2006 flokkaði hún tíðni Íslands sem áfangalands í mansali sem í miðlungi algenga. Það er 

sami flokkur og Svíþjóð, Noregur og Finnland eru sett í, sem er sérstaklega athyglisvert í 

ljósi þess að dómsmálaráðherra Björn Bjarnason hefur haldið því fram að mansalsmál 

snúi ekki að honum með sama hætti og dómsmálaáðherra til dæmis Noregs því við búum 

ekki við sama vandann hér og í Noregi, og ekki sé þörf á að gera hér aðgerðaáætlun gegn 

mansali.
69
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Mynd 2: Áætluð tíðni Íslands sem áfangalands í mansali samkvæmt skýrslu Fíkniefna- og 

afbrotaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna.
70

 

 

Ísland sem upprunaland 

Hlutverk Íslands sem upprunalands virðist mjög takmarkað. Það má mögulega útskýra 

með því að velmegun er hér meiri en í þeim löndum sem helst eru þekkt sem 

upprunalönd, og einnig er menntunarstig hér hátt. Þar sem fólk virðist vera viðkvæmara 

fyrir því að verða fórnarlömb mansals eftir því sem það er fátækara og hefur minni 

skilning á því hvernig tryggja skuli atvinnuréttindi sín erlendis, þá eru Íslendingar undir 

venjulegum kringumstæðum ekki mjög líkleg fórnarlömb mansals. Erfitt er að komast 

upp með þær blekkingar sem notaðar eru til að lokka fólk af stað, í upplýsingasamfélagi 

eins og því íslenska, en þó eru einstaklingar misviðkvæmir fyrir slíku eins og öðru.  
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 Eitt tilfelli fékkst staðfest hjá lögreglunni um íslenskt fórnarlamb mansals. Það var 

íslensk kona sem var ,,eign” samtaka Vítisengla í Kanada í einhvern tíma fyrir 

allnokkrum árum síðan. Það kom þannig til að hún hafði verið í eiturlyfjaneyslu á 

meginlandi Evrópu og umgengist þar hóp Vítisengla sem síðan höfðu milligöngu um 

flutning hennar yfir til Kanada. Ekki fengust upplýsingar um hvernig hún slapp úr 

þessum aðstæðum en þó fékkst staðfest að konan er á Íslandi í dag. Árið 2003 vaknaði 

grunur um að önnur íslensk kona hefði verið seld mansali. Sú var líka í eiturlyfjaneyslu á 

þeim tíma sem atvikið á að hafa átt sér stað en hún var send til Mið-Austurlanda til að 

giftast þar innfæddum manni. Hún dvaldi hjá honum um tíma, en vist hennar hjá honum 

lauk þegar honum snérist hugur og sendi stúlkuna til baka. Íslendingar höfðu milligöngu 

um hjónabandið með hjálp erlendra tengiliða gegn borgun mannsins. Ekki var kært í 

málinu að rannsókn þess lokinni og frásögnin hér að ofan því eingöngu byggð á 

grunsemdum lögreglu, sem ekki fengust fullsannaðar.
71

 Konurnar tvær eiga það 

sameiginlegt að hafa verið í neyslu fíkniefna þegar grunur leikur á að þær hafi verið 

seldar mansali. Það samræmist áðurnendri kenningu um að þrælahald nútímans hvíli ekki 

lengur á því að ákveðnir kynþættir fólks eða fólk af ákveðnu þjóðerni séu seldir mansali, 

heldur geti í dag hver sem er orðið fórnarlamb ef hann er af einhverjum ástæðum 

varnarlausari en aðrir. Eiturlyfjafíklar skulda oft þeim sem selja efnin peninga, og má 

draga þá ályktun að þá skuld megi nota sem upphaf skuldaþrældóms.  

  

 

3. Úrræði gegn mansali 

Palermo-bókunin gegn mansali og sáttmáli Evrópuráðsins gegn mansali 

Palermo-bókunin til að koma í veg fyrir mansal, einkum á konum og börnum er viðauki 

við samning Sameinuðu þjóðanna gegn alþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi og var 

gerð um leið og sá samningur. Sáttmálinn og bókunin voru opnuð til undirskrifta 12. 

desember 2000. Ísland skrifaði undir 13. desember. Bókunin gegn mansali tók gildi 25. 
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2008.  
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nóvember 2003, 90 dögum eftir að fertugasta ríkið hafði staðfest hana.
72

 Þar með hafði 

verið lagður grunnur að alþjóðlegri baráttu gegn mansali.  

Evrópuráðið hefur síðan seint á 9. áratug síðustu aldar reynt að finna lausn á þeim 

vanda sem mansal í Evrópu er, því það grefur undan þeim gildum sem ráðið er 

grundvallað á, það er vernd mannréttinda og mannlegrar reisnar. Innan Evrópuráðsins er 

að finna upprunalönd, viðkomulönd og áfangalönd mansalsfórnarlamba, og samvinna 

þeirra til að koma með sem víðtækasta lausn á vandamálinu er sú fyrsta sinnar tegundar í 

heiminum. Helsta framlag sáttmálans til baráttunnar gegn mansali liggur í staðfestingu 

hans á því að mansal sé brot á mannréttindum og brjóti gegn mannlegri reisn og 

heilindum. Frekari verndar á fórnarlömbum þess sé því þörf. Sáttmálinn nær yfir allar 

tegundir mansals, hvort sem það er tengt skipulagðri glæpastarfsemi eða ekki, og leggur 

áherslu á jafnrétti meðal fórnarlamba þess, karla, kvenna og barna af öllum kynþáttum, 

stéttum og þjóðernum. Ekki er einungis mælt með ákveðnum aðgerðum heldur er áhersla 

lögð á að ríki sem staðfesti sáttmálann framfylgi honum, og var sett á stofn sérstök 

eftirlitsstofnun sem fylgist með því.
73

 Þrjú helstu áhersluatriði sáttmálans eru að koma 

skuli í veg fyrir að mansal eigi sér stað til að byrja með, að fórnarlömb mansals fái þá 

vernd sem er þeim nauðsynleg og að þeir sem á bakvið glæpina standa séu sóttir til saka 

(e. Prevention, Protection, Prosecution).
74

  

Til að koma í veg fyrir mansal mælist sáttmálinn til þess að gerðar verði 

rannsóknir á því hvers konar aðferðir skili bestum árangri í baráttunni, farið verði í 

fræðsluherferðir til vitundarvakningar og að ráðist verði í félagslegar og efnahagslegar 

breytingar sem miða að því að uppræta þau vandamál í samfélaginu sem helst leiða til 

mansals. Einnig á að gera sérstakar ráðstafanir til að hindra að börn verði seld mansali 

með því að koma á einhvers konar vernduðu umhverfi fyrir þau. Til að ráðast að rót 

vandans þarf svo að koma í veg fyrir eftirspurn eftir fórnarlömbum mansals í 

áfangalöndunum, og það má meðal annars gera með því að styrkja og skýra þá löggjöf 

sem er fyrir hendi í landinu, auka eftirlit á landamærum og ganga úr skugga um að gæði 
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ferðaskilríkja og annarra opinberra skjala séu nægileg til að ekki sé auðveldlega hægt að 

falsa þau.  

Áhersla sáttmálans á vernd fórnarlamba og úrræði þeim til handa er eitt af því sem 

skilur hann frá öðrum samþykktum sem gerðar hafa verið á þessu sviði, þar gengur hann 

lengra en nokkurn tíma hefur verið gert. Í sáttmálanum er þess krafist að ríki geri 

sérstakar ráðstafanir til að bera kennsl á fórnarlömb mansals, og ennfremur að þau geri 

lagalegar ráðstafanir til að útvega þessum fórnarlömbum hjálp við að ná líkamlegum, 

andlegum og félagslegum bata. Sú hjálp á að lágmarki að fela í sér öruggt húsaskjól og 

framfærslu, 30 daga umþóttunartíma hið minnsta þar sem fórnarlambið fær ráðrúm til að 

ákveða hvort það vill vinna með yfirvöldum eða ekki, aðgang að læknisaðstoð til 

líkamlegs og andlegs bata, túlkaþjónustu og ráðgjöf og fræðslu um lagalegan rétt þeirra 

og þá þjónustu sem stendur þeim til boða. Einnig skal tryggja að tekið sé tillit til réttar 

fórnarlamba og hagsmuna þegar réttað er yfir þeim sem frömdu glæpi gegn þeim. Börn 

skulu hafa aðgang að menntun. Dvalarleyfi fórnarlamba í því landi sem þau finnast í skal 

ekki vera háð því að þau sýni þarlendum yfirvöldum samvinnu, fórnarlömbum ber ekki 

skylda til að bera vitni gegn þeim sem brutu gegn þeim til að úrræði þessi standi þeim til 

boða.  

Til að hægt sé að sækja þá til saka sem gerast sekir um mansal gerir sáttmálinn 

kröfu um að aðildarríki geri mansal að refsiverðu lögbroti, sem og aðstoð við mansal. 

Ríkin eru svo beðin að íhuga það að gera það refsivert að nota sér þjónustu einstaklings 

sem viðkomandi veit að er fórnarlamb mansals. Það skal gert refsivert að eiga við pappíra 

í þeim tilgangi að auðvelda mansal, til dæmis að breyta eða skemma vegabréf 

fórnarlambanna á einhvern hátt. Hann hvetur til þess að refsingar séu hafðar í samræmi 

við alvarleika brotanna, fangelsisdómur ætti að vera nógu þungur til að gefa ástæðu til 

framsals þess seka til heimalands hans. Ganga þarf úr skugga um að einnig sé hægt að 

refsa samtökum og fyrirtækjum þar sem einhver í leiðandi stöðu hefur gerst sekur um 

mansal, refsingar geta til dæmis falið í sér sektir og viðskiptabönn. Að lokum eru ríki 

skyldug til að koma á lagalegum úrræðum sem gerir þeim kleift að gera upptækan gróða 

og annað það sem finnst við skoðun á húsnæði sem hefur verið notað til mansals. Þetta á 

allt að gera ríkjum kleift að sækja mál gegn þeim sem mansal stunda án þess að til þurfi 

að koma kvörtun frá fórnarlambi. Þannig á að sporna við því að glæpamennirnir beiti 
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fórnarlömbin þrýstingi og hótunum til að koma í veg fyrir að þau kvarti við yfirvöld. 

Ríkin eiga að gera ráðstafanir til að vernda þau fórnarlömb sem kvarta yfir aðstöðu sinni 

eða bera vitni gegn glæpamönnunum, og fjölskyldur þeirra ef á þarf að halda, en aðeins 

með leyfi fórnarlambanna. Þjálfun starfsfólks til að eiga við þessa sérstöku gerð mála er 

nauðsynleg til að þetta geti orðið að veruleika.
75

 

Eftirlitsstofnunin sem fylgjast skal með því að allt sé innleitt samkvæmt reglum í 

þeim ríkjum sem fullgilda sáttmálann samanstendur af tveimur hlutum. Annars vegar er 

það tæknilegt ráð sérfræðinga á sviði mansals, fórnarlambaverndar og mannréttinda sem 

mun sjá um að athuga reglulega hvort ríki séu að standa við skuldbindingar sáttmálans. 

Hins vegar pólitísk nefnd skipuð fulltrúum þeirra sem eru aðilar að samningnum og á að 

tryggja jafna möguleika ríkjanna allra á að taka þátt í ákvarðanatökuferlinu og öðrum 

þeim málum er varða vöktun á framkvæmd sáttmálans.
76

  

Sáttmáli Evrópuráðsins gegn mansali var opnaður til undirskriftar 16. maí 2005 

og var Ísland eitt þeirra 11 ríkja sem skrifaði undir hann strax þennan fyrsta dag. Í dag 

(tölur frá 20. apríl 2008) hafa alls 38 lönd skrifað undir sáttmálann og 17 þeirra jafnframt 

tekið hann til fullgildingar. Til að sáttmálinn gengi formlega í gildi þurftu 10 ríki að 

fullgilda hann og því markmiði var náð 1. febrúar 2008.
77

  

Ísland hefur enn sem komið er hvorki fullgilt sáttmála Evrópuráðsins gegn 

mansali, né Palermo-bókunina gegn mansali. Það ku þó standa til, réttarfarsnefnd er 

þegar þetta er skrifað (25. apríl 2008) að kanna hvort fullgilding sáttmálans og 

bókunarinnar kalli á breytingar á réttarfarslögum, og einnig er félags- og 

tryggingamálaráðuneyti að skoða hvort breyta þurfi lögum um félagsþjónustu til 

fullgildingar sáttmálans. Ef slíkar breytingar reynast nauðsynlegar hyggst Ingibjörg 

Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra leggja fram þingsályktunartillögu um fullgildingu 

bæði Palermo-bókunarinnar og sáttmála Evrópuráðs gegn mansali á haustþingi 2009.
78

 

Athyglisvert verður þó að teljast hve langan tíma það hefur tekið að skoða hvort 
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lagabreytinga sé þörf til að staðfesta þessa samninga, í tilfelli Palermo-bókunarinnar 

hefur það mál verið í nefnd síðan árið 2001 og er skoðuninni ekki lokið enn.
79

 

 

Norrænt-baltneskt samstarf gegn mansali 

Þann 1. október 2005 var komið á laggirnar þriggja ára samstarfsverkefni 

Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna gegn mansali, sem ljúka á 30. september 2008. 

Það er European Women’s Lobby sem heldur utan um verkefnið sem er fjármagnað af 

Norðurlöndunum. Þau lönd sem að verkefninu koma eru Danmörk, Eistland, Finnland, 

Ísland, Lettland, Litháen, Noregur og Svíþjóð, sem í sameiningu reyna að þróa leiðir til 

að aðstoða á sem árangursríkastan hátt konur sem hafa orðið fórnarlömb mansals. 

Markmið verkefnisins er að þróa svæðisbundið kerfi til að sjá fórnarlömbunum fyrir 

lagalegri, félagslegri, efnahagslegri og andlegri aðstoð, og sjá til þess að þau hafi aðgang 

að læknishjálp og séu örugg í áfangalandinu. Einnig er unnið að því að auðvelda þeim 

sem það kjósa að snúa aftur til heimalands síns án þess að setja þær í hættu og hjálpa 

þeim að aðlagast samfélaginu þar á ný.
80

   

 Verkefnið er styrkt af Evrópusambandinu og er sáttmáli Evrópuráðsins gegn 

mansali lagður því til grundvallar, en lönd þessi urðu fyrir valinu til þátttöku þar sem 

Eystrasaltsríkin eru oft upprunalönd og Norðurlöndin áfangalönd í mansali, og þótti brýnt 

að slík lönd ynnu saman að því að þróa líkan um hvernig árangursríkast og öruggast væri 

að standa að hjálp við kvenfórnarlömb. Vonast er til að líkan það sem verði til í þessu 

verkefni verði svo hægt að staðfæra yfir á önnur svæði og notast við það um alla 

Evrópu.
81

 

 Í verkefninu er áhersla lögð á sex þætti. Í fyrsta lagi að bera kennsl á fórnarlömb 

mansals og nota sem allra víðasta skilgreiningu til að finna þau. Þörf er á samvinnu 

frjálsra félagasamtaka, lögreglu, tollgæslu, dómara og fleiri til að gera þetta ferli skilvirkt 

og áreiðanlegt. Konur sem finnast í vændi og eru ekki með dvalarleyfi í landinu skal 

flokka sem fórnarlömb mansals þar til annað kemur í ljós, sönnunarbyrðinni skal snúið 
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við frá því sem nú er. Í öðru lagi er lögð áhersla á að fórnarlömbin fái umþóttunartíma 

þegar þau finnast, að lágmarki þrjá mánuði en helst sex mánuði, og styrkja þarf 

möguleika fórnarlamba á því að fá dvalarleyfi í landinu sem þau finnast í til lengri eða 

skemmri tíma. Þriðja áhersluatriði verkefnisins er húsaskjól og önnur þjónusta við 

fórnarlömb, þarfir hvers einstaklings fyrir sig skulu skoðaðar sérstaklega en almennt skal 

þeim standa til boða öruggt húsnæði, fæði og klæði, læknisþjónusta, lögfræðiþjónusta, 

sálræn aðstoð, fjármagn til að athafna sig í samfélaginu, möguleikar á menntun eða 

starfsþjálfun, aðstoð við atvinnuleit og við að eiga við stjórnvöld. Ef konurnar hins vegar 

kjósa heldur að snúa aftur til heimalands síns skal samkvæmt fjórða áhersluatriði leggja 

áherslu á að þær geti gert það á öruggan hátt. Í hverju upprunalandi fyrir sig eru aðstæður 

mansals ólíkar og krefjast því ólíkra og sérhæfðra lausna, en í öllum tilfellum þarf þó að 

hjálpa konum við að aðlagast þjóðfélaginu á ný, þeim þarf að standa til boða öruggt 

húsaskjól, starfsþjálfun, fjárhagsleg aðstoð og læknisþjónusta. Í fimmta lagi skal vernda 

fórnarlömbin með því að halda nöfnum þeirra leyndum og öllum gögnum viðkomandi 

máli þeirra. Standa skal fyrir yfirgripsmikilli vitnavernd kjósi konurnar að bera vitni gegn 

þeim sem glæpina frömdu. Sjötta og síðasta áhersluatriðið snýst svo um bætur til handa 

kvennanna. Bæturnar skulu annað hvort vera dæmdar þeim og koma þá frá 

glæpamönnunum sjálfum, eða þær geta komið úr ríkisreknum fórnarlambasjóði sem skal 

fjármagnaður með eignum glæpamanna sem gerðar hafa verið upptækar.
82

 Fulltrúar 

Íslands í þessu verkefni koma meðal annars frá Stígamótum og þykir þeim þátttaka í 

verkefninu hafa hjálpað við að halda mansali á dagskrá opinberra stofnana hér.
83

 

 

Litið til nágrannalandanna 

Noregur er það Norðurlandanna sem er hvað lengst komið í að koma á úrræðum til að 

fyrirbyggja mansal og aðstoða fórnarlömb þess. Mansal var bannað í Noregi sama ár og á 

Íslandi, 2003, en Norðmenn hafa ólíkt Íslendingum að auki fullgilt bæði Palermo-

bókunina og sáttmála Evrópuráðsins gegn mansali. Samtökin um Rosa-verkefnið voru 

stofnuð árið 2005 og eru hluti af fyrsta átaki Norðmanna um aðgerðir gegn mansali sem 
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stóð frá 2003-2005. Annað átak hófst svo árið 2006 og mun standa fram til ársins 2009 

og er áætlað að það verkefni muni kosta 11 milljónir evra. Fyrra átaksverkefnið lagði 

sérstaka áherslu á fórnarlambavernd, í anda Palermo-bókunarinnar, en það seinna gengur 

lengra hvað varðar áherslu á að minnka eftirspurn eftir mansalsfórnarlömbum og sækja 

hina ábyrgu til saka.
84

 Umþóttunartími fórnarlamba mansals er sex mánuðir í Noregi, en 

gefið er út atvinnu- og dvalarleyfi til eins árs í viðbót ef fórnarlambið þykir hafa slitið 

tengsl sín við glæpamennina og lögreglan þarf aðstoð þeirra við að sækja þá til saka. Eftir 

þann tíma þarf einstaklingurinn að sækja um hæli á hefðbundinn hátt, en uppfylli hann 

ekki nauðsynleg skilyrði til að fá það er íhugað að veita honum hæli af 

mannúðarástæðum. Fórnarlömbum er útvegaður öruggur dvalarstaður, ráðgjöf, aðgangur 

að læknis- og lögfræðiþjónustu og fleira meðan á umþóttunartíma stendur. Ef þau kjósa 

að kæra þá sem brutu gegn þeim veitir Rosa-verkefnið þeim stuðning meðan á fundi með 

lögreglu stendur. Sérstök áhersla er í síðara verkefninu lögð á að minnka eftirspurn eftir 

mansalsfórnarlömbum með vitundarvakningu um aðstæður þeirra sem beint er að 

mönnum sem kaupa vændi.
85

  

 Danir starfrækja nú líkt og Norðmenn sitt annað átaksverkefni gegn mansali, fyrir 

tímabilið 2007-2010. Þar er umþóttunartími hundrað dagar og ríkisstyrkt frjáls 

félagasamtök sjá fórnarlömbum fyrir ráðgjöf, læknis- og lögfræðiaðstoð. Fórnarlömbum 

er boðið að taka þátt í verkefni í samvinnu við heimaland þeirra þar sem miðað er að því 

að undirbúa endurkomu þeirra þangað. Einnig geta þau fengið tímabundið dvalarleyfi í 

Danmörku en þá eingöngu hæli af mannúðarástæðum, ekki sérstakt dvalarleyfi fyrir 

fórnarlömb mansals.
86

 Danmörk er búin að fullgilda bæði Palermo-bókunina
87

 og 

sáttmála Evrópuráðsins gegn mansali
88

. 
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 Innanríkisráðherra Bretlands, Jaqui Smith, tilkynnti í janúar 2008 að Bretar 

hygðust fullgilda sáttmála Evrópuráðsins gegn mansali fyrir lok ársins, en þeir hafa þegar 

fullgilt Palermo-bókunina.
89

 Í Bretlandi hefur Poppy-verkefnið verið starfrækt síðan árið 

2003, fyrir fjármagn frá dómsmálaráðuneytinu, með það að markmiði að styðja þær 

konur sem fluttar hafa verið inn til landsins til starfa við vændi. Verkefnið útvegar konum 

sem hafa verið seldar mansali til landsins og neyddar í vændi aðgang að húsnæði og mat, 

læknisaðstoð, ráðgjöf og ýmiss konar fræðslu. Konurnar fá einnig hjálp við að aðlagast 

þjóðfélaginu á ný og sækja um dvalarleyfi eða hæli, eða við að snúa aftur til síns heima ef 

þær kjósa það heldur.
90

   

  

Úrræði gegn mansali á Íslandi 

Mansal hefur verið að ná athygli landans í auknum mæli síðustu ár, vitundarvakning 

virðist vera að verða meðal stjórnvalda, opinberra stofnana og frjálsra félagasamtaka. 

Ýmis frjáls félagasamtök og ákveðnir stjórnmálamenn höfðu um nokkurt skeið reynt að 

koma málaflokknum á dagskrá en töluðu lengi lengi vel fyrir daufum eyrum. Samtök líkt 

og Stígamót og Kvennaathvarfið höfðu til dæmis lengi barist fyrir því að komið yrði á 

laggirnar einhverskonar úrræðum fyrir fórnarlömb mansals hér á landi, og að stofnaður 

yrði bakhópur sem hægt væri að kalla til ef vaknaði grunur um að fórnarlamb mansals 

hefði fundist.  

 Í janúar 2008 var tilkynnt að félags- og tryggingamálaráðherra hefði skipað 

starfshóp sem vinna ætti hugmyndir að aðgerðaáætlun gegn mansali. Í starfshópnum eiga 

sæti 10 manns, bæði frá opinberum stofnunum líkt og dóms- og kirkjumálaráðuneyti og 

heilbrigðisráðuneyti, og frjálsum félagasamtökum á borð við Stígamót og Rauða kross 

Íslands.
91

 Við störf sín tekur nefndin sérstaklega mið af Palermo-bókuninni og sáttmála 

Evrópuráðsins gegn mansali, auk þess að horfa til þeirra nágrannalanda okkar sem lengst 

eru komin í þessum málaflokki, svo sem Noregs og Bretlands. Einnig skoðar hópurinn 
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hvort lagabreytinga sé þörf til að koma áætluninni í framkvæmd, en meirihluti meðlima 

hans er til dæmis á því að gera þurfi kaup á vændi refsiverð. Starfshópurinn, undir 

formennsku Guðríðar Arnardóttur bæjarfulltrúa, stefnir á að skila af sér hugmynd að 

aðgerðaáætlun Íslands gegn mansali í júní 2008.
92

  

 Með setningu laga nr. 40/2003 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 

19/1940 voru ákvæði um bann á mansali lögfest hér á landi. Var það gert með því að 

bæta 227. gr. a. við lögin sem fyrir voru, og öðlaðist breytingin gildi við samþykki þeirra, 

þann 10. mars 2003.
93

 Þegar þetta er skrifað (apríl 2008) hefur enginn verið sakfelldur 

fyrir brot gegn þessu ákvæði, enda enginn verið opinberlega viðurkenndur sem 

fórnarlamb mansals hér á landi.
94

  

Kolbrún Halldórsdóttir þingkona lagði fram frumvarp um úrræði til verndar 

fórnarlömbum mansals fyrst á 130. löggjafarþingi 2004-2005 og síðast á því 133. Í 

frumvarpinu er gert ráð fyrir að Ísland taki upp mörg þau sömu úrræði til handa 

fórnarlömbum mansals og sáttmáli Evrópuráðsins gegn mansali gerir ráð fyrir. Vinna við 

upphaflega frumvarpið er eldri en sáttmálinn svo ekki var hægt að miða við hann við gerð 

þess. Frumvarpið gerir ráð fyrir að breyta þurfi þrennum lögum svo hægt sé að innleiða 

þær breytingar sem í því felst, það eru almenn hegningarlög nr. 19/1940, lög um 

útlendinga nr. 96/2002 og lög um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002. Lög þessi heyra 

öll undir dómsmálaráðherra. Ýmis atriði sem þykja einkenna sáttmála Evrópuráðsins 

gegn mansali eru einnig til staðar hér, til dæmis eiga fórnarlömb mansals samkvæmt 

frumvarpi Kolbrúnar rétt á aðstoðinni sem í því er tilgreind hvort sem þau samþykkja að 

vitna gegn þeim sem gerst hafa brotlegir gegn þeim eða ekki, og ekki á að sækja 

fórnarlömb til saka fyrir smáglæpi sem þau hafa framið eða verið látin fremja til að koma 

í veg fyrir að þau gætu leitað til yfirvalda. Frumvarpið hefur ekki enn náð að ganga í 

gegn.
95

  

Það kom fram oftar en einu sinni í viðtölum sem tekin voru við vinnslu 

verkefnisins að líkja megi viðhorfi gagnvart mansali í dag við það viðhorf sem ríkti 
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gagnvart sifjaspelli fyrir um 20 árum síðan, fólk vill ekki viðurkenna fyrir sjálfu sér að 

svo skelfileg fyrirbæri finnist í samfélagi sínu.
96

 Margir lögðust á eitt á sínum tíma til að 

svipta hulunni af því að sifjaspell fyrirfyndist á Íslandi rétt eins og annarsstaðar, og í dag 

eru margir þeir sem starfa að því að berjast gegn mansali þeirrar skoðunar að svipuð 

vitundarvakning þurfi að eiga sér stað um stöðu landsins þegar kemur að alþjóðlegri 

skipulagðri glæpastarfsemi líkt og mansali. Fordæmið sem sett var fyrir 20 árum þegar 

kom að sifjaspelli sýni okkur að slík vitundarvakning sé möguleg. Sérstaklega er 

mikilvægt að vitundarvakning verði innan lögreglunnar þar sem starfsmenn hennar eru 

líklegastir til að rekast á hugsanleg fórnarlömb mansals við störf sín. Heimildamaður 

innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu greindi höfundi frá því að nú væri unnið að 

tillögu innan embættisins um hvernig æskilegt væri að lögreglan kæmi að mansalsmálum. 

Fyrir nokkrum árum síðan, þegar fyrstu nektarstaðirnir opnuðu á Íslandi, hafi ekki 

hvarflað að lögreglumönnum að stúlkurnar sem fluttar voru inn til að dansa á stöðunum 

gætu verið fórnarlömb mansals. Vitundarvakning, sérstaklega í Lögregluskólanum, er því 

grundvöllur þess að finna megi hugsanleg fórnarlömb mansals á Íslandi. Í tillögunni er 

tekið mið af vinnureglum annarra Norðurlanda og þær lagaðar að íslenskum aðstæðum. 

Meðal annars verður lagt til að tekinn verði í notkun norskur gátlisti til að koma auga á 

fórnarlömbin. Einnig stendur til að opna fyrir sérstakt símanúmer sem fólk geti hringt í ef 

það hafi grunsemdir um að það viti af fórnarlambi mansals.
97

  

 Æ fleiri aðilar vinna nú að því að fá innleidd hér einhvers konar úrræði fyrir 

fórnarlömb mansals, umþóttunartíma, öruggan dvalarstað, læknis- og sálfræðiaðstoð og 

svo framvegis, og án þess að þau þurfi að bera vitni gegn hinum brotlega. Með auknum 

þrýstingi er ekki hægt annað en að vera bjartsýnn á að slík úrræði muni á endanum fást 

samþykkt hér á landi líkt og í öllum hinum Norðurlöndunum, og þá mun verða kominn 

grundvöllur fyrir því að hægt verði að rannsaka mál hugsanlegra fórnarlamba mansals af 

mun meiri krafti en nú er gert. Lögreglan hefur ekki treyst sér til að rannsaka mörg slík 

mál sem mansalsmál þar sem það gæti sett fórnarlömbin í afar viðkvæma stöðu gegn 

brotamönnunum þegar úrræði þeim til handa eru ekki til staðar. Fyrsta skilyrði þess að 
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hægt sé að taka á mansalsmálum hér á landi er því innleiðing slíkra úrræða og 

fórnarlambaverndar.  

 Viðtöl tollvarða við stúlkur sem hingað eru komnar til starfa í kynlífsiðnaði hafa 

leitt í ljós að þær vita sjaldan hver lagaleg staða vændiskvenna sé á Íslandi, mörgum hefur 

verið sagt að vændi sé hér löglegt líkt og í Hollandi og Þýskalandi og melludólgur þeirra 

borgi opinber gjöld af launum þeirra. Þær vita ekki heldur hvert ,,ásættanlegt” verð sé 

fyrir að selja líkama sinn á Íslandi og því getur pimpinn þeirra svikið þær um enn stærri 

hluta launa þeirra. Ester Pálmadóttir yfirtollvörður á Keflavíkurflugvelli leggur til að sett 

verði upp vefsíða á ýmsum tungumálum þar sem vændiskonur geti nálgast allar 

upplýsingar um réttarstöðu sína á Íslandi, ásættanlegt verð fyrir þjónustu sína og þá aðila 

sem þær geti leitað til hér á landi. Hún telur að mikilvægt skref væri að koma upp neti 

samstarfsaðila í þeim löndum sem stúlkurnar komi frá sem hægt sé að hringja í þegar 

stúlkurnar finnist í úrtaki tollvarða hér. Þær geti þá fengið allar upplýsingar um stöðu sína 

og réttindi á móðurmáli sínu, og einnig hvaða úrræði séu til staðar í heimalandi þeirra. 

Þetta myndi mögulega auðvelda yfirvöldum hér störf sín þar sem þau hafa átt í 

erfiðleikum með að ávinna sér traust kvennanna sem eru vanar því að óttast spillt 

yfirvöld.
98

  

 Þó mikilvægt sé að finna fórnarlömb mansals hér á landi og koma á úrræðum 

þeim til handa er ekki síður mikilvægt að taka á því hvernig koma megi í veg fyrir að þau 

séu flutt hingað til lands til að byrja með. Þörf er á aukinni áherslu á að hafa hendur í hári 

þeirra aðila hér á landi sem flytja inn konur til starfa í kynlífsiðnaði, til dæmis þeim sem 

gera þær út af hótelherbergjum. Mögulegt væri til dæmis að lögreglan skoðaði þá aðila er 

sækja konurnar sem tollverðir hafa grun um að séu að fara að starfa í kynlífsiðnaðinum á 

flugvöllinn eða í flugrútuna. Hingað til hefur öll áherslan verið á að skoða konurnar 

sjálfar, hvort þær hafi löglega pappíra og svo framvegis, og þær svo verið sendar úr landi 

þar sem þeim er jafnvel refsað fyrir að hafa komið upp um sig. Kona kemur svo í konu 

stað, önnur er send hingað til lands og enginn árangur hefur náðst. Finna þarf þá íslensku 

og erlendu aðila sem starfa saman að því að senda þessar konur hingað og gera þær út 

þegar hingað er komið.
99

 Mansal er ólöglegt hér og einnig er ólöglegt að hafa milligöngu 

                                                 
98

 Ester Pálmadóttir, símaviðtal.  
99

 Ester Pálmadóttir, símaviðtal, og Guðrún Jónsdóttir, viðtal. 
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um vændi. Það er því full lagaleg ástæða, jafnvel að lagaumhverfinu óbreyttu, til að hafa 

hendur í hári þessa fólks.   

 

 

Niðurstöður 

Þau tilfelli er viðmælendur höfundar höfðu frá að segja af fórnarlömbum mansals á 

Íslandi sýna að vandinn hér er víðtækari en almennt er talið. Þrenging á útgáfu 

atvinnuleyfa árið 2005 gerði það að verkum að líkur á að fólk komist í aðstæður sem falla 

undir mansal eða skuldaþrældóm hafa aukist. Konur eru fluttar til landsins til starfa í 

kynlífsiðnaði og sterkar líkur eru á að hluti þeirra séu fórnarlömb mansals.  

Ein ástæða þess að ekki er hér meira gert til að koma í veg fyrir mansal, til að 

finna fórnarlömb þess og aðstoða þau og sækja þá sem á bakvið glæpina standa til saka er 

sú að engin úrræði eru til staðar til handa fórnarlömbunum. Ef ekki er hægt að tryggja 

öryggi þeirra og bjóða þeim húsaskjól, umþóttunartíma, læknis- og sálfræðiaðstoð, 

lögfræðiaðstoð og annað slíkt er mjög erfitt að fá þau til að viðurkenna raunverulegar 

aðstæður sínar. Þörf er því á úrræðum til handa fórnarlömbum mansals svo hægt sé að 

rannsaka mál þeirra á réttum forsendum. Fullgilda þarf Palermo-bókunina og sáttmála 

Evrópuráðsins gegn mansali og taka upp þá fórnarlambavernd sem þar er kveðið á um. 

Einnig er ómögulegt að finna það sem maður ekki veit að maður sé að leita að. 

Landfræðileg staða Íslands gæti hjálpað við að sporna gegn mansali en vegna hennar búa 

Íslendingar við ímyndað öryggi. Vitundarvakning um að vandamálið sé til staðar hér á 

landi er grundvöllur þess að berjast megi gegn því. Koma þarf möguleikanum á því að 

hér geti verið fórnarlömb mansals að hjá fólki og fræða það um hver helstu einkenni 

slíkra fórnarlamba séu. Sérstaklega þurfa opinberir starfsmenn, líkt og lögreglumenn, að 

vera meðvitaðir um vandamálið. Við rannsókn á hugsanlegum fórnarlömbum, til dæmis 

nektardönsurum og vændiskonum, er þörf á áherslubreytingu. Beina þarf athyglinni frá 

fórnarlömbunum sjálfum yfir á þá aðila sem á bakvið mansalið standa, leggja áherslu á að 

finna þá íslensku og erlendu milliliði sem gera þessa starfsemi mögulega. Einnig er 

nauðsynlegt að skoða frekar eftirspurn eftir fórnarlömbum mansals og reyna að minnka 
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hana, líkt og Norðmenn reyna að gera með fræðsluherferð sinni sem beint er til kaupenda 

vændis.   

Almennt virðist sú skoðun ríkjandi meðal þeirra sem berjast gegn mansali á 

Íslandi á einn eða annan hátt að þjóðin sé að vakna af svefni gagnvart vandamálinu um 

þessar mundir og nú horfi til betri vegar hvað varðar málaflokkinn. Aðgerðaáætlun 

Íslands gegn mansali er í smíðum hjá starfshópi félags- og tryggingamálaráðherra, verið 

er að vinna að því að fullgilda Palermo-bókunina og sáttmála Evrópuráðsins gegn 

mansali á Alþingi og stofnaður hefur verið bakhópur sem vinnur markvisst að því að 

koma á úrræðum fyrir möguleg fórnarlömb mansals. Stjórnvöld eru að minnsta kosti að 

gera tilraun til að taka á vandanum, en meðan raunveruleg úrræði eru engin til handa 

fórnarlömbum eru hendur þeirra sem rekast á þau við störf sín og gætu komið þeim til 

aðstoðar að miklu leyti bundnar.   
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