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Útdráttur 
Aðstoð, stuðningur og vernd fyrir þolendur mansals á Íslandi 
Mansal er alþjóðegur glæpur sem brýtur gegn grundvallar mannréttingdum, gildum 
samfélagsins og mannlegri reisn. Mansal er að finna í flestöllum samfélögum, þar á meðal 
Íslandi. Samkvæmt 227. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er lögð refsing við mansali. 
Byggir skilgreining 227. gr. a alm. hgl. á 3. gr. Palermó-bókunarinnar og 4. gr. 
Evrópuráðssamningsins. Íslenska ríkið hefur innleitt báða samningana. Í þriðja kafla 
Evrópuráðssamningsins er fjallað um þá aðstoð, stuðning og vernd sem sem þolendur mansals 
eiga rétt á. Með innleiðingunni hefur Ísland gengist undir þær skuldbindingar er í samningnum 
felast. Íslensk stjórnvöld hafa í undanfarin ár samþykkt aðgerðaáætlanir er lúta að mansali og 
var sú síðasta gefin út árið 2019, sem grundvallaðist á athugasemdum úr erlendum skýrslum 
og á Evrópuráðssamningnum. Í ritgerðinni verður sérstök áhersla lögð á aðgerð fjögur úr 
aðgerðaáætlun stjórnvalda frá árinu 2019, sem fjallar um stofnun samhæfingarmiðstöðvar fyrir 
þolendur mansals. Stjórnvöld útfærðu aðgerðina með að koma á fót tilraunaverkefni í 
Bjarkarhlíð sumarið 2020. Í ritgerðinni hefur höfundur leitast eftir því að svara því hvort 
tilraunaverkefni stjórnvalda um samhæfingarmiðstöð í Bjarkarhlíð uppfylli það hlutverk sem 
samhæfingarmiðstöð er ætlað, hvort samhæfingarmiðstöð sé úrræði sem þörf er á og hvort 
staða mála sé betri með tilkomu hennar. Einnig hvort aðgerðin sé í samræmi við ákvæði 
Evrópuráðsins. Höfundur skoðaði lagaumgjörðina og framkvæmdina hér á landi þegar kemur 
að aðstoð, stuðningi og vernd fyrir þolendur mansals, ásamt því að skoða úttektir sem gerðar 
hafa verið á stöðu mála á Íslandi. Höfundur tók viðtöl og sendi út spurningalista til að afla 
upplýsinga. Rannsókn höfundar leiddi í ljós að miklar framfarir hafa orðið á Íslandi þegar 
kemur að aðstoð, stuðningi og vernd fyrir þolendur mansals. Höfundur telur þó að þrátt fyrir 
það þurfi íslenska ríkið að standa sig enn betur þegar kemur að því að uppfylla 
Evrópuráðssamninginn. Höfundur telur að þörf sé fyrir varanlega samhæfingarmiðstöð hér á 
landi. 
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Abstract 
Assistance, support and protection for victims of human trafficking in Iceland 
Human trafficking is a global crime that violates fundamental human rights, the values of 
society and human dignity. Human trafficking is found in most communities, including 
Iceland. According to Article 227 a of the criminal code no. 19/1940, punishment is imposed 
for trafficking in human beings. Article 227. a of the criminal code, is based on the definition 
of Article 3 of the Palermo Protocol and Article 4 of the Council of Europe Convention on 
Action against trafficking in human beings. The Icelandic state has implemented both 
agreements. The third chapter of the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings deals with the assistance, support and protection, which victims 
of human trafficking are entitled to. With the implementation, Iceland has entered into the 
obligations of the agreement. In recent years, the Icelandic government has approved national 
action plans (NAPs) for human trafficking, the last of which was published in 2019. The NAP 
was based on comments from foreign reports and the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings. This thesis will place special emphasis on action four 
from the 2019 NAP, which deals with the establishment of a National Referral Mechanism 
(NRM). The Icelandic government implemented the measure by establishing a pilot project in 
Bjarkarhlíð in the summer of 2020. In this thesis, the author has sought to answer whether the 
government's pilot project, NRM in Bjarkarhlíð, fulfills the role of a NRM, whether there is a 
need for the NRM, and if the NRM has improved situation for trafficking victims. Also, 
whether action four is in line with the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings. The author reviewed the legal framework and implementation 
in Iceland with regards to assistance, support and protection for victims of human trafficking, 
as well as reviewing reports that have been written on the situation in Iceland. The author 
conducted interviews and sent out a questionnaire to gather information. The author's research 
revealed that great progress has been made in Iceland, when it comes to assistance, support and 
protection for victims of human trafficking. The author believes, however, that despite this, the 
Icelandic state needs to do even better when it comes to fulfilling the Council of Europe 
Convention on Action against Trafficking in Human Beings. The author concludes that there 
is a need for a permanent NRM in Iceland. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA prófs í lögfræði við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Ég 
vil þakka leiðbeinendum mínum þeim Svölu Ísfeld Ólafsdóttur og Pétri Hrafni Hafstein fyrir 
gott samstarf og fyrir einstaklega góða leiðsögn og góða hvatningu. Ég vil einnig þakka 
viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að svara spurningum og þar með veita mér góðar 
og mikilvægar upplýsingar við skrif ritgerðarinnar.  
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1. Inngangur 

1.1. Afmörkun efnis 
Mansal er algengt fyrirbæri sem er að finna í flestöllum samfélögum, þar á meðal á Íslandi. 

Um er að ræða alþjóðlegan glæp sem brýtur gegn grundvallarmannréttindum, gildum 

samfélagsins og mannlegri reisn. Oftar en ekki standa glæpasamtök að baki mansali.1 Mansal 

er ein af helstu tekjulindum skipulagðra glæpahópa og sú glæpastarfsemi sem er í mestum vexti 

í heiminum í dag. Í raun má segja að mansal sé þrælahald nútímans.2 Markmið mansals er að 

nýta sér stöðu einstaklinga eða hóps fólks í hagnaðarskyni en það felur í sér gróft brot á 

mannréttindum og frelsi einstaklinga. Hagnýtingin er þar með aðalforsenda mansalsins.3 

Hugtakið mansal hefur almennt verið skilgreint á þann veg að í því felist þrír meginþættir. Þeir 

eru verknaður, verknaðaraðferð og hagnýting. Svo um mansal sé að ræða, samkvæmt 

skilgreiningunum, þurfa allir þrír þættirnir að koma fram nema þegar um er að ræða mansal á 

börnum. Í þeim tilvikum skiptir ekki máli hvaða verknaðaraðferð var beitt við mansalið.4 

Algengt er að mansal sé bæði skipulagt og falið og því getur þeim sem ekki þekkja til 

mansals reynst erfitt að bera kennsl á það. Einstaklingar átta sig oft ekki á því að um mansal sé 

að ræða. Fyrir ekki svo löngu voru fáir meðal almennings sem vissu hvað mansal var og hversu 

margar birtingarmyndir mansals væru til. Einstaklingar, sem voru þolendur mansals, áttuðu sig 

jafnvel ekki á því að þeir5 væru þolendur þar sem svo lítið var fjallað um mansal í almennri 

umræðu í þjóðfélaginu. Þá vissu þeir jafnframt ekki hvorki hver réttarstaða þeirra væri né hvaða 

stuðningi og vernd þeir ættu rétt á.  

Afskipti af þolendum mansals eru í fáum tilvikum að frumkvæði þolanda og því er 

mikilvægt að almenningur sé upplýstur um hvað felst í mansali. Einnig er mikilvægt að þeir 

sem hafa grun um að einstaklingur sé þolandi mansals taki frumkvæðið og komi málinu í réttan 

farveg. Velta má þeirri spurningu upp hvort umræðan um mansal sé nógu mikil og almenn hér 

á landi og hvort almenningur sé nógu vel upplýstur um hvað felst í því. Á síðustu áratugum 

hefur umræðan um skipulagða brotastarfsemi aukist til muna og þar á meðal umræðan um 

                                     
1 „Mansal: Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016“ 6. 
2 „Nútíma þrælahald“ (Hjálpræðisherinn, 2. febrúar 2020) mgr. 4. <https://www.herinn.is/is/moya/news/nutima-
thraelahald> skoðað 27. janúar 2022. 
3 Greiningardeild ríkislögreglustjóra, „MANSAL Upplýsingar og leiðbeiningar um verklag fyrir lögreglu“ 
(Ríkislögreglustjóri, ágúst 2010) 4 <https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/03/Mansal-verklag-
l%C3%B6greglu.pdf> skoðað 27. janúar 2022. 
4 Dómsmálaráðuneytið, „Aðgerðir gegn mansali“ (Stjórnarráð Íslands, 22. október 2021) mgr. 3 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/almannaoryggi/adgerdir-gegn-brotastarfsemi/adgerdir-gegn-mansali-/> 
skoðað 27. janúar 2022; Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 16 – 16. mál. 
5 Í ritgerðinni á persónufornafnið þeir við alla þolendur mansals sama af hvaða kyni þeir eru. 
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mansal. Mikilvægt er fyrir þolendur að vita hver réttarstaða þeirra er og hvaða aðstoð, stuðning 

og vernd þeir eiga rétt á að fá. 

Fjórir dómar í sakamáli hafa fallið hér á landi þar sem ákært var fyrir mansal. Þrír dómar 

féllu á árunum 2009-2010 og í þeim öllum var ákært fyrir mansal í kynferðislegum tilgangi. Í 

dómi Hæstaréttar þann 3. júní 2010 í máli nr. 105/2010, og í dómi Héraðsdóms Reykjaness 

þann 9. júlí 2010 í máli nr. S-190/2010, var sýknað en í dómi Hæstaréttar þann 16. júní 2010 í 

máli nr. 224/2010 var sakfellt fyrir mansal.6 Tímamót urðu loks þann 7. apríl árið 2022 þegar 

dómur féll í Héraðsdómi Reykjaness í máli nr. S-2066/2021. Er það fyrsti dómurinn þar sem 

ákært var fyrir mansal frá því árið 2010 og jafnframt í fyrsta sinn þar sem ákært var fyrir aðra 

birtingarmynd en kynlífsmansal en þar var sakfellt fyrir vinnumansal.7 

Þrátt fyrir að einungis fjórir dómar hafi fallið hér á landi í tengslum við mansal 

endurspeglar það ekki raunveruleikann um algengi mansals á Íslandi. Oft liggja góðar að 

ástæður að baki því að þolendur segja ekki frá kringumstæðum sínum og þeirri misnotkun sem 

þeir verða fyrir. Þolendum er oft hótað ef þeir leita sér hjálpar og eru þeir einnig hræddir. Ein 

af ástæðunum fyrir hræðslu við að gefa sig fram getur verið sú að þeir eru ólöglegir hér á landi 

og eru því hræddir við að vera sendir aftur til heimalands síns. Rangar og villandi upplýsingar 

berast oft til þolenda. Það getur gerst vegna tungumálaörðugleika, skorts á túlkaþjónustu, þeir 

fá upplýsingarnar frá geranda eða í gegnum þriðja aðila sem er oft tengdur geranda. Þessar 

röngu og villandi upplýsingar eru ósjaldan um hlutverk yfirvalda, þar á meðal lögreglu. 

Erlendir þolendur hafa oft reynslu af spilltum yfirvöldum í sínu heimalandi og því er auðvelt 

að sannfæra þá um að staðan sé sú sama hér á landi. Þar með vilja þeir ekki gefa sig fram. 

Sumum þolendum finnst einnig alvarlegur trúnaðarbrestur að segja frá aðstæðum sínum vegna 

náins sambands við geranda sinn.8 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er aðstoð, stuðningur og vernd fyrir þolendur 

mansals á Íslandi. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á aðgerð fjögur úr aðgerðaáætlun 

stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annars konar hagnýtingu sem dómsmálaráðuneytið 

gaf út árið 2019. Með aðgerðinni átti að koma á fót samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur 

mansals. Leitast verður við að svara þeirri rannsóknarspurningu hvort tilraunaverkefni 

stjórnvalda um samhæfingarmiðstöð í Bjarkarhlíð fyrir þolendur mansals uppfylli það hlutverk 

                                     
6 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1101 – 530 mál, 33. mgr. 
7 Þorsteinn Ásgrímsson, „Fjögur ár fyrir mansal á stjúpbörnum sínum“ Mbl.is (Reykjavík, 9. apríl 2022) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2022/04/09/fjogur_ar_fyrir_mansal_a_stjupbornum_sinum/?fbclid=IwAR2D
pgIzqyhxtg3ZfNNQA1in9d3vqStPfunPBRTjSl1-NZq944J2UHpPpOA> skoðað 9. apríl 2022. 
8 Ragna Björg Guðbrandsdóttir, „ Bjarkarhlíð miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Tilraunaverefni um mansal 2020 
til 2021“ (2021) glæra 26; Logan Lee Sigurðsson, „HUMAN TRAFFICKING IN ICELAND A Report on 
Current Manifestations and Eradication Initiatives 2018 – 2019“ (Stop the traffick). 
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sem samhæfingarmiðstöðinni er ætlað. Einnig verður leitast eftir að svara því hvort 

samhæfingarmiðstöðin sé komin til að vera, hvort staða mála sé betri með tilkomu hennar og 

hvort aðgerð fjögur sé í samræmi við samning Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. 

Höfundur vonast einnig eftir því að efni ritgerðarinnar veki lesendur til meðvitundar um 

mismunandi birtingarmyndir mansals og alvarleika mansals í íslensku samfélagi.  

Í viðleitni til þess að svara rannsóknarspurningunni var í fyrsta lagi skoðað hvaða 

gildandi reglur fjalla um aðstoð, stuðning og vernd fyrir þolendur mansals. Í öðru lagi voru 

tekin viðtöl og í þriðja lagi voru sendir spurningalistar. Í fjórða lagi voru skýrslur sem gerðar 

hafa verið um stöðu mála hér á landi skoðaðar. Að lokum var skoðuð tölfræði um mansal á 

Íslandi og hvert ferlið er þegar þolanda mansals er veitt aðstoð. 

1.2. Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðin er byggð upp þannig að í öðrum kafla er fjallað um alþjóðlegar skilgreiningar á 

mansali og verður gerður samanburður á þeim skilgreiningum. Í þriðja kafla er fjallað um 

mismunandi birtingarmyndir mansals. Í fjórða kafla er fjallað um íslenska mansalsákvæðið 

sem er að finna í 227. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Fjallað verður um hvaða 

skilyrði þurfa vera til staðar svo að um mansal sé um að ræða og auk þess verður farið yfir 

verknaðarþætti 227. gr. a almennra hegningarlaga. Í fimmta kafla er fjallað um samning 

Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. Verður þá ítarlega fjallað um hvaða skyldur eru 

lagðar á íslenska ríkið í tengslum við þolendur mansals. Í sjötta kafla er farið yfir erlendar 

úttektir sem gerðar hafa á stöðu mansals hér á landi og rýnt í þá gagnrýni sem íslensk stjórnvöld 

hafa fengið í baráttunni gegn mansali. Í sjöunda kafla er fjallað um aðstoð, stuðning og vernd 

fyrir þolendur mansals í tengslum við aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda frá árinu 2019. 

Ítarleg umfjöllun er um aðgerð fjögur þar sem hún snýr að megininntaki ritgerðarinnar. Fjallað 

verður stuttlega um aðgerðir 5-7. Í áttunda kafla er tilraunaverkefnið um samhæfingarmiðstöð 

í Bjarkarhlíð fyrir þolendur mansals í brennidepli. Að lokum verða heildstæðar ályktanir 

dregnar saman og rannsóknarspurningunni svarað. 

2. Alþjóðlegar skilgreiningar á mansali 

2.1. Skilgreining Palermó-bókunarinnar 
Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi var samþykktur 

á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York þann 15. nóvember 2000. Samningurinn 

hefur verið þekktur undir nafninu Palermó-samningurinn. Markmið Palermó-samningsins er 

að berjast gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi, sbr. 1. gr. samningsins. Sama dag og 

Palermó-samningurinn var samþykktur voru sérstakar viðbætur við hann samþykktar, þar á 
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meðal bókun sem nefnd hefur verið Palermó-bókunin. Í Palermó-bókuninni er að finna frekari 

ráðstafanir gegn mansali. Markmið bókunarinnar er að berjast gegn, koma í veg fyrir, uppræta 

og refsa fyrir mansal, þó einungis mansal kvenna og barna, og að aðstoða og vernda þolendur 

og að stuðla að samvinnu milli aðildarríkja.9 Hafa ber í huga að Palermó-bókunin tekur til allra 

einstaklinga. Engu að síður er lögð áhersla á konur og börn þar sem þessir hópar eru sérstaklega 

berskjaldaðir.10 Ísland undirritaði bæði Palermó-bókunina sem og Palermó-samninginn þann 

13. desember 2000 en fullgilti bókunina og samninginn nokkru síðar eða árið 2010.11  

Palermó-bókunin er undirstaða alþjóðlegs samstarfs gegn mansali þar sem fyrstu 

alþjóðlegu skilgreininguna á mansali er að finna í 3. gr. bókunarinnar.12 Þar segir: 

a)„Mansal“ merkir að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingum, með 
því að hóta valdbeitingu eða beita valdi eða með annars konar nauðung, brottnámi, 
svikum, blekkingum, misnotkun valds eða varnarleysis viðkomandi eða með því að 
afhenda eða taka við greiðslu eða ábata í því augnamiði að fá fram samþykki 
einstaklings sem hefur vald yfir öðrum einstaklingi, með misneytingu þeirra í 
gróðaskyni að markmiði. Í misneytingu í gróðaskyni felst, sem lágmark, fénýting 
vændis annarra eða kynferðisleg misneyting í gróðaskyni í annarri mynd, 
nauðungarvinna eða nauðungarþjónusta, þrælkun eða iðja í líkingu við þrælkun, 
ánauð eða það að fjarlægja líffæri,  
 
b) samþykki fórnarlambs mansals fyrir fyrirhugaðri misneytingu í gróðaskyni, er 
um getur í a-lið þessarar greinar, er málinu óviðkomandi hafi einhverjum þeirra 
ráða er um getur í a-lið verið beitt,  
 
c) að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við barni með misneytingu þess í 
gróðaskyni að markmiði telst „mansal“ jafnvel þó að einhverjum þeirra aðferða er 
um getur í a-lið þessarar greinar sé ekki beitt,  
 
d) „barn“ merkir sérhvern einstakling undir átján ára aldri. 

2.2. Skilgreining Evrópuráðssamningsins um aðgerðir gegn mansali 
Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali var undirritaður og samþykktur í Varsjá 

þann 16. maí 2005 á þriðja leiðtogafundi ráðsins.13 Þau ríki sem gátu tekið þátt í undirritun 

samningsins voru aðildarríki Evrópuráðsins, ríki utan Evrópuráðsins sem tóku þátt í gerð 

samningsins og Evrópubandalagið. Ísland var í hópi þeirra ríkja er undirrituðu samninginn 

þann 16. maí 2005. Evrópuráðssamningurinn um aðgerðir gegn mansali öðlaðist gildi þann 1. 

                                     
9 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 4. mgr.; Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915 - 526. mál. 
10 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 915 - 526. mál, 8. mgr.  
11 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 4. mgr. 
12 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 80 – 80. mál, 4. mgr. 
13 Dómsmálaráðuneytið, „Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali tók gildi á Íslandi 1. júní 2012“ 
(Stjórnarráð Íslands, 8. júní 2012) mgr. 4 <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2012/06/08/SamningurEvropuradsins-um-adgerdir-gegn-mansali-tok-gildi-a-Islandi-1.-juni-2012/> skoðað 
30. janúar 2022.;Council of Europe „About the convention (Council of Europe) mgr. 1. 
<https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention> skoðað 30. janúar 2022. 
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febrúar 2008 eða þegar tíu ríki höfðu undirritað samninginn, þar á meðal að minnsta kosti átta 

aðildarríki Evrópuráðsins.14 Samningurinn var fullgiltur hér á landi nokkru síðar eða þann 23. 

febrúar 2012 og tók gildi þann 1. júní sama ár.15  

Í 4. gr. Evrópuráðssamningsins um aðgerðir gegn mansali16 er að finna skilgreiningu á 

hugtakinu mansal, en þar segir: 

a. „Mansal“ merkir að taka í þjónustu sína, flytja, afhenda, hýsa eða taka við 
einstaklingum, með því að hóta valdbeitingu eða beita valdi eða með annars konar 
nauðung, brottnámi, svikum, blekkingum, misnotkun valds eða varnarleysis 
viðkomandi eða með því að afhenda eða taka við greiðslu eða ágóða í því augnamiði 
að fá fram samþykki einstaklings, sem hefur vald yfir öðrum einstaklingi, til að 
koma fram misneytingu. Í misneytingu felst m.a., að minnsta kosti, að fénýta sér 
vændi annarra eða kynferðisleg misneyting í annarri mynd, nauðungarvinna eða 
nauðungarþjónusta, þrælkun eða aðgerðir í líkingu við þrælkun, ánauð eða það að 
fjarlægja líffæri,  
 
b. samþykki fórnarlambs „mansals“ við fyrirhugaða misneytingu, er um getur í a-
lið þessarar greinar, skiptir ekki máli hafi einhverjum þeim aðferðum er um getur í 
a-lið verið beitt,  
 
c. að taka í þjónustu sína, flytja, afhenda, hýsa eða taka við barni í því skyni að 
fénýta það telst „mansal“ jafnvel þó að ekki sé beitt neinum þeim aðferðum er um 
getur í a-lið þessarar greinar,  
 
d. „barn merkir sérhvern einstakling undir átján ára aldri,  
 
e. „fórnarlamb“ merkir einstakling sem er andlag mansals eins og það er skilgreint 
í þessari grein. 

2.3. Samanburður á skilgreiningum  
Eins og sjá má er orðalag skilgreininga Palermó-bókunarinnar og Evrópuráðssamningsins líkt. 

Fjórða grein Evrópuráðssamningsins byggir að miklu leyti á þriðju grein Palermó-

bókunarinnar. Hins vegar er munur á þessum tveimur skilgreiningum. Skilgreining Palermó-

bókunarinnar tekur einungis til mansals sem á sér stað yfir landamæri með milligöngu 

skipulagðra glæpahópa. Skilgreining Evrópuráðssamningsins er því víðtækari en skilgreining 

Palermó-bókunarinnar þar sem hún hún tekur til alls mansals. Í skilgreiningu Evrópuráðs-

samningsins skiptir því hvorki máli hvort skipulagðir glæpahópar standi að baki mansalinu né 

hvort mansalið nái á milli landa. Samningur Evrópuráðsins gengur því lengra en Palermó-

bókunin þegar kemur að vernd handa þolendum. Í Evrópuráðssamningum er að finna ákvæði 

                                     
14 Dómsmálaráðuneytið, sama heimild; Evrópuráðssamningurinn 42. gr.  
15 Dómsmálaráðuneytið, sama heimild. 
16 Hér eftir Evrópuráðssamningurinn 
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sem er til dæmis ekki að finna í Palermó-bókuninni.17 Í báðum skilgreiningum má sjá að gerð 

er krafa til verknaðar, verknaðaraðferðar og hagnýtingar. 

3. Mismunandi birtingarmyndir mansals 
Þolendur mansals eru margs konar og í raun geta allir verið þolendur þess: Einstaklingar af 

öllum kynjum, kynþáttum, börn og fullorðnir, einstaklingar af ólíkum uppruna, frá mismunandi 

þjóðfélögum og þjóðlöndum. Gerendur beita margvíslegum aðferðum til að ná fram markmiði 

sínu, svo sem hótunum, ofbeldi, svikum og prettum, gefa innistæðulaus loforð meðal annars 

um góða atvinnu, góð kjör og betra líf.18 Það sem mansalsmál eiga sameiginlegt er að gerendur 

mansals nýta sér oft bágindi fólks eða einstaklinga sem eru í viðkvæmri stöðu og sem eru oftar 

en ekki eru í leit að betra lífi. Ástæða þess að gerendur leita oft uppi einstaklinga í viðkvæmri 

stöðu er sú að þá þurfa gerendur ekki að byrja á því að koma í kring því valdaójafnvægi sem 

mansal felur í sér, heldur geta þeir þess í stað stigið inn í þær slæmu aðstæður sem viðkvæmir 

einstaklingar búa við.19 Gerendur geta verið hverjir sem er, allt frá glæpasamtökum og 

einstaklingum með glæpsamlegan bakgrunn til einstaklinga og fyrirtækja sem starfa á eigin 

vegum. Einnig geta gerendur verið aðilar nánir þolendum svo sem samstarfsfélagar eða jafnvel 

vinir og/eða fjölskyldumeðlimir þolenda.20 

Líkt og sjá má á skilgreiningum Palermó-bókunarinnar og Evrópuráðssamningsins eru 

margar mismunandi birtingarmyndir sem passa inn í skilgreiningu mansals. Mansal er að finna 

alls staðar, úti um allan heim, og geta birtingarmyndirnar verið af ýmsum toga. Til dæmis má 

nefna kynlífsmansal, vinnumansal, þvinguð hjónabönd, þvinguð afbrot, betl og margt fleira.21 

Skýrsla skrifstofu Sameinuðu þjóðanna um fíkniefni og glæpi (e. UNODC) frá árinu 2020 sýnir 

að um 50% þolenda mansals voru seld í kynferðislegum tilgangi, 38% þolenda voru misnotuð 

í nauðungarvinnu, 6% þvinguð í glæpastarfsemi og færri en 1% voru þvinguð í hjónabönd, 

brottnám líffæra og betl.22 Í sömu skýrslu má sjá að konur eru oftar þolendur mansals en karlar. 

Af hverjum tíu þolendum á heimsvísu árið 2018 voru sjö þolendur kvenkyns: fimm fullorðnar 

konur og tvær stúlkur. Hins vegar eru konur oftast hagnýttar í mansali í öðrum tilgangi en 

                                     
17 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 6. mgr. 
18 UNODC United Nations Office on Drugs and Crime, „Human trafficking FAQs“ (United nations) 
<https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/faqs.html?fbclid=IwAR2ARe36jguTAYjR0Uwkbd5KBYkv8yPXbi4-K83NNw-
zvJ5Z27xTBvqrDgo#h1> skoðað 27. janúar 2022. 
19 sama heimild. 
20 UNODC United Nations Office on Drugs and Crime, „GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN 
PERSONS 2020“ (United Nations) 14 <https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf> skoðað 27. janúar 2022. 
21 sama heimild. 
22 sama heimild 10-11. 
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karlar.23 Konur eru oftast hagnýttar í kynferðislegum tilgangi á meðan körlum er gert að stunda 

nauðungarvinnu. Börn eru oft líka þolendur mansals. Þau eru í flestum tilvikum hagnýtt í gerð 

á barnaníðsefni ætlað til sölu, í kynlífsiðnaði og eru þau einnig oft neydd í nauðungarþjónustu 

svo sem betl sem dæmi. Fátækari börn og börn sem koma frá brotnum heimilum eru líklegri til 

að verða þolendur mansals.24 Í fátækari löndum heims er nær helmingur þolenda mansals börn 

og eru þau seld í nauðungarvinnu. En í tekjuhærri ríkjum heims eru birtingarmyndir mansals á 

börnum aðrar. Þá er aðallega um að ræða kynferðislega misnotkun, betl og þvingaða 

glæpastarfsemi.25 Eins og þessar tölur sýna fyrirfinnast margs konar birtingarmyndir mansals. 

Á Íslandi eru flest tilvik mansals í formi kynlífsmansals og vinnumansals.26 

Þó svo að mansalsmál séu ólík þá er varnarleysi sameiginlegt einkenni þolenda. Í öllum 

málum er einstaklingur eða hópur fólks þvingaður í aðstöðu þar sem þau sæta misnotkun og/eða 

misbeitingu valds.27 Þrátt fyrir að málin séu mismunandi og margskonar hafa brotin 

sameiginlegt markmið er felst í því að hagnýta þolendurna persónulega á einhvern hátt eða í 

fjárhagslegum tilgangi.28 

4. Mansalsákvæði almennra hegningarlaga nr. 19/1940  

4.1. Almennt 
Hvert aðildarríki að Sameinuðu þjóðunum, þar á meðal Ísland, skal samkvæmt 5. gr. Palermó-

bókunarinnar setja lagaákvæði í löggjöf sína er snýr að refsinæmi mansals. Skal ákvæðið 

grundvallast á og vera efnislega í samræmi við skilgreiningu 3. gr. Palermó-bókunarinnar.29 

Með lögfestingu 227. gr. a almennra hegningarlaga30 nr. 19/1940, með lögum nr. 40/2003, 

uppfyllti Ísland skilyrði 5. gr. Palermó-bókunarinnar. Við gerð ákvæðisins var skilgreining 3. 

gr. Palermó-bókunarinnar því höfð til hliðsjónar. Mansalsákvæði 227. gr. a alm. hgl. er í 

samræmi við 71. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 um friðhelgi einkalífs, heimili og 

fjölskyldu sbr. 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 

62/1994.31 

                                     
23 sama heimild 13. 
24 UNODC (n. 18). 
25 UNODC (n. 20). 
26 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 36. mgr. 
27 „Types of human trafficing“ (Interpol) mgr. 1. <https://www.interpol.int/en/Crimes/Human-
trafficking/Types-of-human-trafficking> skoðað 30. janúar 2022. 
28 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 26. mgr. 
29 Flosi H. Sigurðsson, „Hlutlæg og huglæg skilyrði 227. gr. a. alm. hgl. um mansal“ (2011) 64 (1) Úlfljótur, 
tímarit laganema 555, 560. 
30 Hér eftir alm. hgl. 
31 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 31. mgr. 
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Frá því að íslenska mansalsákvæðið var lögfest hefur það í þrígang sætt breytingum. 

Fyrsta breytingin sbr. 6. gr. laga nr. 149/2009 fól í sér endurskoðun er laut að því að íslenska 

ríkið stæði betur við þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar samkvæmt Palermó-samningnum, 

Palermó-bókuninni og Evrópuráðssamningnum. Önnur breytingin sbr. lög nr. 72/2011 snérist 

um hækkun refsingar fyrir mansal og breytingu á tilvísun í 226. gr. alm. hgl. um 

frelsissviptingu. Þriðja breytingin sbr. lög nr. 79/2021, laut að því að auka vernd þolenda 

mansals sem og auðvelda málsókn á hendur þeim sem eru ábyrgir fyrir mansali með því að 

breyta refsinæmi mansals.32 

Eftir lagabreytingarnar er ákvæði 227. gr. a alm. hgl. í auknu efnislegu samræmi við 3. 

gr. Palermó-bókunarinnar og 4. gr. Evrópuráðssamningsins miðað við það sem áður var, en 

það er nú svohljóðandi: 

1. mgr: 
Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í þeim 
tilgangi að misnota [annan mann í vændi eða á annan kynferðislegan hátt, í 
nauðungarhjónaband, í þrældóm eða ánauð, til nauðungarvinnu eða 
nauðungarþjónustu, þ.m.t. betls, til að fremja refsiverðan verknað] eða til að nema 
á brott líffæri hans skal refsa fyrir mansal með allt að [12 ára fangelsi]: 
 
1. [Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi og við það er beitt eða 
hefur verið beitt ofbeldi, nauðung, frelsissviptingu, brottnámi, hótun, ólögmætum 
blekkingum með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu viðkomandi um 
aðstæður, eða með því að notfæra sér bága stöðu, fákunnáttu eða varnarleysi 
viðkomandi eða með því að hagnýta sér yfirburðastöðu sína.]  
 
2. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára.  
 
3. Að láta af hendi greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis til 
misnotkunarinnar hjá manni sem ræður gerðum annars manns.  
 
2. mgr: 
Sömu refsingu skal sá sæta sem tekur við greiðslu eða öðrum ávinningi skv. 3. tölul. 
1. mgr.  
 
3. mgr: 
Beinist brot skv. 1. mgr. gegn barni skal taka það til greina til þyngingar refsingunni.  
 
4. mgr: 
Sömu refsingu skal hver sá sæta sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða 
fleiri, í því skyni að greiða fyrir mansali:  
 
1. Að falsa ferða- eða persónuskilríki.  

                                     
32 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 27-30. mgr. 
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2. Að annast milligöngu um slík skilríki eða útvega þau.  

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

 
Líkt og í skilgreiningum Palermó-bókunarinnar og Evrópuráðssamningsins er gerð krafa 

í ákvæði 227. gr. a alm. hgl. um verknað, verknaðaraðferð og hagnýtingu. Verknaðarlýsing 

ákvæðisins er því þríþætt og skiptist í verknað, verknaðaraðferð og tilgang verknaðar. Svo að 

um fullframið brot sé um að ræða þarf eitt atriði úr hverjum lið að vera til staðar, það er að 

minnsta kosti ein aðferð, einn verknaður og ein hagnýting.33 Mansal er flókið og margþætt 

refsivert brot og eins og kemur fram í kafla 2.2. eru margar mismunandi birtingarmyndir sem 

passa inn í skilgreiningu mansals. Því er mikilvægt að átta sig á hvað felst í hverjum og einum 

verknaðarþætti.34  

4.2. Verknaður 
Fyrsti þáttur mansalsbrots er verknaðurinn, það er hvað er gert. Svo um verknað sé að ræða í 

skilningi 227. gr. a alm. hgl. þarf einstaklingur að hafa gerst sekur um einn eða fleiri verknað. 

Verknaðarþætti mansalsbrota er að finna í 1-3 tl. 1. mgr. 227. gr. a alm. hgl. Með verknaði í 

mansali er hægt að refsa öllum sem koma að mansalinu bæði aðalmanni og hlutdeildar-

mönnum.35  

Fyrsti verknaðurinn er að „útvega“. Með hugtakinu útvega er átt við að einstaklingur 

sé dreginn inn í ákveðið ferli sem heldur síðan áfram. Hugtakið útvega á við margar aðferðir 

og ekki skiptir máli hvaða aðferðum gerandi mansals beitir til þess að ná til þolenda. Aðferðir 

sem gerandi beitir geta til dæmis verið í eigin persónu, munnlega, í gegnum fjölmiðla eða á 

annan hátt. Með tilkomu upplýsingatæknivæðingar síðustu ára hafa símar, Internetið og 

samfélagsmiðlar gegnt stóru hlutverki og eru gerendur farnir að nýta sér þær leiðir til að ná til 

þolenda. Hugtakið útvega nær til hvaða tilviks sem er og ekki skiptir þá máli hvernig til þolenda 

er náð.36  

Annar verknaðurinn er að „flytja“. Með flutningi er átt við að einstaklingur sé fluttur á 

milli staða. Samkvæmt hugtakinu þarf flutningur ekki að fara yfir landamæri svo að um mansal 

sé að ræða í skilningi laganna, sbr. 4. gr. Evrópuráðssamningsins.37 Því tekur hugtakið að flytja 

                                     
33 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 567. 
34 sama heimild. 
35 sama heimild 568. 
36 sama heimild; Council of Europe, „Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings“ (CETS 197 2005) 15 <https://rm.coe.int/16800d3812> skoðað 10. mars 
2022. 
37 Council of Europe, sama heimild. 
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annars vegar til þeirra tilvika þegar þolandi er fluttur milli staða innan lands og hins vegar þegar 

þolandi er fluttur á milli landa. Hugtakið á við um þá sem stjórna því farartæki sem þolandi er 

fluttur með og þá sem skipuleggja og standa að baki flutningunum, til dæmis ef keyptur er 

flugmiði þá tekur það til þess aðila er keypti flugmiðann.38  

Þriðji verknaðurinn er að „afhenda“. Með afhendingu er átt við þegar þolandi er 

afhentur öðrum einstaklingi og sá einstaklingur öðlast þá yfirráð yfir þolanda. Afhending nær 

jafnframt til þeirra tilvika þegar umráð yfir þolanda eru afhent til annars einstaklings.39 

Verknaðurinn tekur auk þess til þeirra einstaklinga sem eru milligöngumenn, það er til þeirra 

sem taka við þóknun fyrir að koma þolanda frá einum stað til þess staðar þar sem hagnýting 

fer fram.40  

Fjórði verknaðurinn er „hýsing“. Með hýsingu er átt við þegar þolendur mansals eru 

vistaðir eða veitt húsaskjól fyrir hagnýtingartíma, á hagnýtingartíma eða milli hagnýtinga.41 Út 

frá orðabókasrkilgreiningu nær hugtakið ekki yfir það að hylma yfir aðsetursstað þolanda 

heldur aðeins til þess þegar veitt er húsaskjól. Hugtakið hýsing hefur verið skýrt rúmt út frá 

enskri skilgreiningu 3. gr. Palermó-bókunarinnar og er þar af leiðandi mun efnismeira en 

íslenska þýðingin. Ekki hefur enn reynt á hversu víðtæk íslenska skilgreiningin er.42 

Fimmti verknaðurinn er að „taka við einstaklingi“. Sá verknaðarþáttur er nátengdur 

verknaðarþættinum að afhenda. Þegar þolandi er afhentur þá er til staðar annar einstaklingur 

sem tekur við þolandanum eða umráðum yfir þolandanum. Líkt og í afhendingu á það einnig 

við um þau tilvik þegar einstaklingur tekur við umráðum og fær þar með hagnýtingarrétt yfir 

þolanda.43  

Sjötti og síðasti verknaðurinn er að „láta af hendi greiðslu eða annan ávinning“, sbr. 3. 

tl. 1. mgr. 227. gr. a alm. hgl. Sá verknaður nær yfir þau tilvik þegar einstaklingur lætur annan 

einstakling fá greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis misnotkunar hjá manni sem 

ræður gerðum annars manns. 

Í nýlegum dómi Héraðsdóms Reykjaness þann 7. apríl 2022 í máli nr. S-2066/2021 var 

kona ákærð fyrir að hafa misnotað stjúpbörn sín í nauðungarvinnu. Útvegaði hún þeim 

dvalarleyfi hér á landi, flutti þau hingað til lands, hýsti þau og útvegaði þeim vinnu hjá fyrirtæki 

þar sem hún var verkstjóri. Unnu börnin allt að þrettán klukkustundir á dag, sex til sjö daga 

                                     
38 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 569. 
39 sama heimild 570. 
40 sama heimild. 
41 UNODC United Nations Office on Drugs and Crime „Harbouring Explained: New Publication Analyses Act 
of Trafficking” (United Nations) <https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/Webstories2021/harbouring-explained.html> skoðað 10. mars 2022. 
42 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 570. 
43 sama heimild 571. 
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vikunnar. Konan átti að hafa nýtt laun barnanna í eigin þágu. Hlaut hún fjögurra ára 

fanglesisdóm fyrir brotið. 

4.3. Verknaðaraðferð 
Annar þáttur mansalsbrots er verknaðaraðferðin, það er hvaða aðferðum er beitt til þess ná til 

þolanda eða þess til að hagnýta þolanda. Vorið 2021 voru gerðar lagabreytingar er lutu að 

verknaðaraðferð. Lagabreytingarnar fólust í því að fleiri verknaðaraðferðum var bætt við 

upptalningu ákvæðisins. Ásamt því var fallið frá tilvísunum í einstök ákvæði alm. hgl. Var það 

gert þar sem ekki var talin ástæða til að vísa til refsiákvæða þar sem verknaðaraðferðin er 

skilgreind sem sjálfstætt brot.44 Eftir fyrrnefndar lagabreytingar er því hægt að beita 

aðferðunum án þess að fremja refsiverðan verknað eftir öðrum ákvæðum alm. hgl. 

Verknaðaraðferðir mansalsbrota er að finna í 1 tl. 1. mgr. 227. gr. a alm. hgl. Líkt og 

kom fram í inngangi ritgerðarinnar þá taka verknaðaraðferðir ekki til barna sbr. 2. tl. 1. mgr. 

227 gr. a alm. hgl. Því skiptir ekki máli hvaða aðferðum er beitt þegar um er að ræða mansal á 

börnum. 

Fyrsta verknaðaraðferðin er „ofbeldi“. Margar tegundir ofbeldis eru til. Þá getur 

ofbeldið verið andlegt, fjárhagslegt, og líkamlegt, svo dæmi séu nefnd.45 

Önnur verknaðaraðferðin er „nauðung“. Um er að ræða nauðung þegar gerandi neyðir 

þolanda til að gera eitthvað, þola eitthvað eða lætur hjá líða að gera eitthvað með því að beita 

líkamlegu ofbeldi, hótun um að beita þolanda líkamlegu ofbeldi eða frelsissviptingu. Í nauðung 

felst einnig að hafa uppi sakburð um gjörðir þolanda sem eru annað hvort sannar eða ósannar 

eða hóta honum skemmdum á eigum hans. Sjaldgæft er að nauðung sé beitt þegar gerendur 

útvega þolanda mansals. Miklu frekar er nauðung beitt á síðari stigum til dæmis þegar þolandi 

óhlýðnast geranda.46 

Þriðja verknaðaraðferðin er „frelsissvipting“. Um er að ræða frelsissviptingu þegar 

skerðing er á þeirri tegund athafnafrelsis sem kallað er dvalarfrelsi eða staðarfrelsi, það er frelsi 

manna til þess að ráða sjálfir verustað sínum og dvalarstað. Frelsissvipting er þrengra hugtak 

en nauðung og beinist einungis gegn einni gerð athafnafrelsis. Í því felst ekki hvers konar 

skammvinn nauðung eða röskun á högum. Frelsissvipting verður ekki bundin við það hátterni 

að læsa þolanda inn í herbergi eða húsi gegn vilja þolandans, heldur þarf að meta hvort háttsemi 

                                     
44 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 41. mgr. 
45 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 26. mgr. 
46 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 576-577. 
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geranda hafi þær afleiðingar að þolandi sé sviptur frelsi sínu og er hægt að gera það til dæmis 

með blekkingum.47  

Fjórða verknaðaraðferðin er „brottnám“. Með brottnámi er átt við þegar einhver er 

numinn/eitthvað er numið á brott. Dæmi um brottnám er þegar þolandi er numinn á brott.48 

Fimmta verknaðaraðferðin er „hótun“. Um hótun er að ræða þegar tjáningu hugsunar 

eða yfirlýsingu er beint til þolanda og er þess efnis að eitthvað illt sé í aðsigi sem kemur niður 

á þolanda eða einhverjum nákomnum honum. Hótun er til þess fallin að vekja ótta hjá 

viðkomandi þolanda og er litið svo á að það sé brot gegn friðhelgi einkalífs þolandans.49 Hótun 

getur til dæmis verið að hóta þolanda að tilkynna hann til Útlendingastofnunar, hóta að þolandi 

verði kærður til lögreglu eða hóta einhverju sem þolandi er hræddur við. Dæmi um 

síðastnefndu hótunina er að hóta því að dvalarleyfi þolanda verði afturkallað, að hann verði 

sendur heim og/eða að vegabréf þolanda verði ekki endurnýjað sbr. málsatvik í dómi 

Hérðasdóms Reykjaness þann 7. apríl 2022, í máli S-2066/2021.50 

Sjötta verknaðaraðferðin er „ólögmætar blekkingar“. Í blekkingu felst að vekja eða 

styrkja ranga eða óljósa hugmynd annars einstaklings um einhver atvik.51 Blekking er 

verknaðaraðferð sem líklegt er að sé notuð í upphafi mansalsferlis. Gerendur geta notað 

blekkingar til dæmis með því að telja þolanda trú um að hans bíði gott líf annars staðar eða góð 

atvinna. 

Sjöunda verknaðaraðferðin er „misneyting“. Misneyting felur í sér merkinguna að 

notfæra sér bága stöðu, fákunnáttu eða varnarleysi viðkomandi eða að hagnýta sér 

yfirburðastöðu sína. Þessi verknaðaraðferð er í samræmi við orðin „abuse of power or of a 

position of vulnerability“ sem er að finna í skilgreiningu 3. gr. Palermó-bókunarinnar. Á 

verknaðaraðferðin við um þau tilvik þegar þolandi hefur engan annan valkost en að gangast 

undir þá misnotkun sem um ræðir.52 Þessi verknaðaraðferð er oft notuð af einhverjum sem er 

nákominn þolanda. Einstaklingar í aðstæðum sem þessum hafa þá enga möguleika á að neita 

geranda svo þeir sætta sig við ástandið.53 Gerendur nota oft aðferðina að notfæra sér bága stöðu, 

fákunnáttu eða varnarleysi oftast gegn hælisleitendum, flóttafólki, farandverkafólki og 

                                     
47 sama heimild 580; Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfa Codex 2008) 146. 
48 Páll Sigurðsson, sama heimild 66. 
49 sama heimild 197. 
50 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 41. mgr. 
51 Páll Sigurðsson (n. 47) 58. 
52 Ann D. Jordan „The annotated guide to the complete the complete un trafficking protocol“ (International 
Human Rights Law Group, 2002) 7. 
<https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/UN%20Trafficking%20Protocol_Ann%20Jordan.pdf> 
skoðað 13. mars 2022. 
53 sama heimild 8. 
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erlendum ríkisborgurum. Gerandi getur hagnýtt yfirburðastöðu sína til dæmis með því að gera 

þolanda mansals fjáhagslega háðan sér.54 

4.4. Hagnýting 
Þriðji þáttur mansalsbrots er hagnýtingin, það er hvaða tilgang mansalið hefur. Vorið 2021 

voru gerðar lagabreytingar er lutu að tilgangi mansals. Var þá fleiri hagnýtingartegundum bætt 

við upptalningu 1. mgr. 227. gr a alm. hgl. Við það var tekið mið af þeim alþjóðasáttmálum 

sem Ísland er skuldbundið.55 Þó að tilgangur mansals sé mismunandi eftir atvikum þá er 

megintilgangurinn sá sami að gerandi annað hvort hagnýtir sér þolanda í fjárhagslegum tilgangi 

eða á persónulegan hátt.56 

Tilgangur mansals getur meðal annars verið kynferðisleg misnotkun og vændi. Hvergi 

í lögskýringargögnum með alm. hgl. né í lögskýringargögnum með Palermó-bókuninni er að 

finna skilgreiningu á orðasambandinu kynferðisleg misnotkun og vændi. Við gerð Palermó-

bókunarinnar gátu aðildarríkin ekki komið sér saman um skilgreiningu þessara orða. Því gátu 

aðildarríkin sjálf ákveðið hvaða tilvik falla þar undir.57 Á Íslandi hefur hugtakið vændi verið 

skilgreint samkvæmt orðabók sem samræði eða önnur kynferðismök gegn greiðslu.58 Vændi er 

eina tegund kynferðislegrar misnotkunar sem nefnd er berum orðum í skilgreiningu Palermó-

bókunarinnar á mansali. Þegar þolandi er misnotaður kynferðislega er um kynlífsmansal að 

ræða. Það getur sem dæmi verið þegar þolandi er neyddur til að hafa samræði við aðra 

einstaklinga, til að taka þátt í kynlífsmyndbandi eða taka þátt í nektardansi. Kynferðisleg 

misnotkun getur líka verið þegar þolandi mansals er seldur eða gefinn öðrum aðila til 

persónulegrar hagnýtingar.59  

Tilgangur mansals getur líka verið að neyða þolanda til að giftast öðrum einstaklingi 

án samþykkis.60 Tilgangur nauðungarhjónabanda er misjafn, en hann getur verið sá að nýta 

einstakling einungis í húshjálp eða í kynferðislegum tilgangi.61  

Enn einn tilgangur mansals getur falist í því að hneppa einstakling í þrældóm eða ánauð. 

Þegar tilgangurinn er þrældómur þá er farið með þolanda sem einhvers konar eign. Þá getur 

gerandi ráðstafað þolanda að eigin vild og hefur þolandi engin tækifæri til að breyta stöðu sinni. 

                                     
54 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 42. mgr. 
55 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 599.  
56 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 39. mgr. 
57 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 570; Ann D. Jordan (n. 52) 8. 
58 Páll Sigurðsson (n. 47) 498. 
59 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 602. 
60 „Nauðungarhjónaband“ (Einn einn tveir) <https://www.112.is/ofbeldi/naudungarhjonaband> skoðað 13. mars 
2022. 
61 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 604. 
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Svo um þrældóm sé að ræða þarf gerandi að beita alvarlegum þvingunaraðferðum, annað hvort 

ofbeldi eða hótun um ofbeldi. Þegar tilgangurinn er ánauð er þolandi háður geranda. Gerandi 

hefur þá einhvers konar vald yfir þolanda.62 Ánauð getur til dæmis verið skuldaánauð, þegar 

þolandi er látinn vinna upp í skuld sem verður aldrei að fullu greidd. Ánauð getur einnig verið 

búsetuánauð sem er þegar þolandi er háður geranda með húsnæði.63 Greinarmunur er gerður á 

þrældómi og ánauð. Sá greinarmunur felur í sér að í ánauð eru ekki eignarréttindi yfir þolanda 

mansals en sú er hins vegar raunin þegar um þrældóm er að ræða.64 

Tilgangur mansals getur falist í að nýta þolanda í nauðungarvinnu eða 

nauðungarþjónustu. Alþjóðavinnumálastofnunin skilgreinir nauðungarvinnu sem „vinnu eða 

þjónustu sem krafist er af einstaklingi sem ógnað er, eða er í hættu á að hljóta refsingu sem 

getur falið í sér missi á sjálfsögðum réttindum og viðkomandi hefur ekki sjálfur boðist til að 

vinna“.65 Þessi tegund mansals, vinnumansal, hefur vaxið ört á síðustu árum, aðallega vegna 

eftirspurnar framleiðenda eftir ódýrri þjónustu.66 Vinnumansal er hægt að finna á mörgum 

stöðum í iðnaði, í byggingargeiranum, í hótel- og veitingageiranum, svo dæmi séu nefnd. 

Mismunandi er hvernig vinnumansal birtist en það getur til dæmis verið þegar yfirmaður lætur 

einstakling vinna mjög langa vinnudaga án þess að hafa um það val eða þegar yfirmaður hótar 

einstaklingi einhverju ef einstaklingurinn hlýðir ekki skipunum.67 Nauðungarþjónusta getur 

meðal annars verið betl svo sem neyða einhvern í að betla úti á götu eða nauðungarþjónustan 

getur farið fram inni á heimilum.  

Tilgangur mansals getur verið að fá þolanda til að fremja refsiverðan verknað, til dæmis 

neyða hann til að stunda vasaþjófna eða innbrot, stela, framleiða eða selja falsaðan varning eða 

hagnýta þolendur sem burðardýr fyrir fíkniefnasmygl.68 

Tilgangur mansals getur einnig verið að nema líffæri þolanda á brott. Ekki er skilgreint 

í lögskýringargögnum hvað er átt við með líffærum. Líffæri er skilgreint samkvæmt íslenskri 

orðabók sem „samansafn mismunandi vefjagerða sem mynda heild og vinna saman að 

tiltekinni líkamsstarfsemi svo sem hjarta, heili og húð“. Út frá þessari skilgreiningu er hugtakið 

skilgreint rúmt. Því getur mergur og blóð sem dæmi fallið undir skilgreininguna.69 Oft eru 

                                     
62 sama heimild 609-610. 
63 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. Mál, 40. mgr. 
64 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 610. 
65 Kanchana N Ruwanpura og Pallavi Rai, „Forced Labour: Definition, Indicators and Measurement“ 
(International Labour Office mars 2004) 3. 
66 Europol, „Situation Report Trafficking in human beings in the EU“ (Europol Law enforcement Agency, 
febrúar 2016) 24 <https://respect.international/wp-content/uploads/2018/07/Situation-Report-Trafficking-in-
human-beings-in-the-EU-Europol-2016.pdf> skoðað 13. mars 2022. 
67 „ Vinnumansal“ (Einn einn tveir) <https://www.112.is/ofbeldi/vinnumansal> skoðað 13. mars 2022. 
68 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 917 – 550. mál, 39. mgr. 
69 Flosi H. Sigurðsson (n. 29) 615. 
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líffæri notuð sem einhvers konar „gjaldmiðill“ í hagnýtingu einstaklings. Með því er átt við að 

líffærin eru fjarlægð úr líkama þolanda til þess að selja í skipulagðri brotastarfsemi.70 Í 

lögskýringargögnum með Palermó-bókuninni kemur fram að ekki er um að ræða mansal ef 

einungis líffæri eru tekin úr einstaklingi, einstaklingur þarf að hafa verið fluttur í þeim tilgangi 

að taka úr honum líffæri.71 

5. Skyldur sem leiða má af Evrópuráðssamningnum 

5.1. Almennt 
Evrópuráðssamningurinn beinist sérstaklega að þolendum mansals og er honum ætlað að gæta 

að mannréttindum þeirra.72 Tilgangur og markmið Evrópuráðssamningsins er samkvæmt 1. gr. 

hans: 

a. Að koma í veg fyrir mansal og berjast gegn því og tryggja jafnframt jafnrétti 
kynjanna,  
 
b. að standa vörð um mannréttindi fórnarlamba mansals, koma á heildstæðu 
rammafyrirkomulagi til verndar og aðstoðar fórnarlömbum og vitnum og tryggja 
jafnframt jafnrétti kynjanna og skilvirka rannsókn og saksókn,  
 
c. að stuðla að alþjóðlegu samstarfi í tengslum við aðgerðir gegn mansali. 

 
Til þess að ná því markmiði sem Evrópuráðssamningurinn tilgreinir gengur hann lengra en 

aðrir alþjóðasamningar þegar kemur að aðstoð, stuðningi og vernd fyrir þolendur mansals og 

er hann þar að leiðandi mun ítarlegri.73 Í samningnum er kveðið á um þau lágmarksviðmið sem 

ríki skulu uppfylla í tengslum við aðgerðir gegn mansali og er samningnum ætlað að styrkja þá 

vernd sem þolendum er veitt.74 Þar sem Ísland hefur fullgilt Evrópuráðssamninginn ber 

íslenska ríkinu að undirgangast þær skuldbindingar sem í samningnum felast.75 Því ber íslenska 

ríkinu að tryggja þolendum mansals þann rétt sem samningurinn kveður á um. 

5.2. Aðstoð, stuðningur og vernd sem þolendur eiga rétt á 
Í þriðja kafla Evrópuráðssamningsins er að finna ákvæði sem fjalla um aðstoð, stuðning og 

vernd, sem þolendur mansals skulu fá. Sum ákvæði samningsins eiga við um alla þolendur 

mansals. Hins vegar eru önnur ákvæði sem eiga einungis við um þá þolendur er dvelja ólöglega 

                                     
70 „Brottnám líffæra“ (Einn einn tveir) <https://www.112.is/ofbeldi/brottnam-liffaera> skoðað 13. mars 2022.  
71 Ann D. Jordan (n. 52) 10. 
72 Dómsmálaráðuneytið (n. 13). 
73 Dómsmálaráðuneytið (n. 13). 
74 Council of Europe (n. 13). 
75 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2012). 
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í viðtökuríkinu og enn önnur ákvæði sem eiga við einstaklinga sem hafa ekki enn verið greindir 

sem þolendur mansals en miklar líkur er á að þeir verði greindir sem slíkir.76 

Í 12. gr. Evrópuráðssamningsins er kveðið nánar á um þá aðstoð sem allir þolendur 

mansals skulu hafa aðgang að. Þolendur eiga rétt á að ná líkamlegum, sálrænum og félagslegum 

bata. Í því felst aðgangur að öruggu húsnæði, sálfræðileg og efnahagsleg aðstoð, aðgangur að 

neyðarhjálparlækni og læknismeðferð. Einnig felst í því að þolendur mansals eiga rétt á að fá 

upplýsingar um réttindi sín og dómsmál (ef um dómsmál er að ræða), sem og eiga þeir alltaf 

rétt á ráðgjöf.77 Ef þolendur mansals eru erlendir ríkisborgarar eiga þeir rétt á að fá upplýsingar 

um réttindi sín á sínu eigin móðurmáli og þar með eiga þeir rétt á þýðingar- og túlkaþjónustu.78 

Ef þolandi mansals er barn skal það hafa aðgang að menntun. Eflaust halda margir þolendur að 

ef þeir gefi sig fram sem þolendur mansals þá verði þeir sjálfkrafa hluti af sakamálarannsókn 

hjá lögreglu. Hins vegar er það ekki þannig, þolendur eiga alltaf rétt á aðstoð í samræmi við 

Evrópuráðssamninginn án tillits til þess hvort þeir eru tilbúinir til að fara með málið í rannsókn 

hjá lögreglu eða ekki.79 Einstaklingar eru jafnt þolendur mansals þrátt fyrir að þeir vilji ekki 

benda á gerendurna og vilji ekki vinna með yfirvöldum, þar á meðal lögreglu.80 Einnig er 

mikilvægt fyrir þolendur að vita að þeim skal ekki vera refsað fyrir aðild sína að ólöglegri 

starfsemi ef þeir eru þvingaðir til þátttöku skv. 26. gr. Evrópuráðssamningsins, sbr. 74. gr. alm. 

hgl. Samkvæmt 2. mgr. 12. gr. Evrópuráðssamningsins skal taka tilhlýðilegt tillit til verndar- 

og öryggisþarfa þolandans. Meðan að afturbata- og umþóttunartímabil mögulegs þolanda 

stendur yfir skal viðkomandi eiga rétt á því sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 12. gr. 

Evrópuráðssamningsins. Þolendur sem dvelja löglega hér á landi og hafa ekki nægilegt fé á 

milli handanna og þurfa á aðstoð að halda skulu fá þá aðstoð, sbr. 3. mgr. 12. gr. 

Evrópurráðssamningsins. Þolendur skulu, ef þeir eru lögum samkvæmt með rétt til búsetu í 

landinu, hafa aðgang að menntun, vinnumarkaði og starfsþjálfun, sbr. 4. mgr. 12. gr.  

Ásamt aðstoðinni sem kveðið er á um í 12. gr. hafa allir þolendur mansals fleiri réttindi. 

Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. Evrópuráðssamningsins skal Ísland sjá lögbærum yfirvöldum fyrir 

hæfu og sérmenntuðu starfsfólki á sviði forvarna og aðgerða gegn mansali, til að staðfesta deili 

á þolendum og aðstoða þá. Allir þolendur njóta friðhelgi einkalífs skv. 11. gr. samningsins og 

skal því gæta nafnleyndar þeirra. Nafnleynd getur orðið til þess að fleiri leiti sér hjálpar því ef 

nöfn þolendanna væru opinber gætu gerendurnir haft í hótunum við þá. Ekki má gefa upp 

                                     
76 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 16 – 16. mál, athugasemdir við frumvarp, 32. mgr. 
77 Council of Europe „Evrópuráðssamningurinn um aðgerðir gegn mansali, réttindi þolenda“ (Council of 
Europe, 2013) 5 <https://rm.coe.int/16805d41ef> skoðað 7. febrúar 2022. 
78 sama heimild. 
79 sama heimild. 
80 Ragna Björg (n. 8) glæra 11. 
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persónuupplýsingar þolenda og sömuleiðis má ekki nota þær á neinn þann hátt sem gæti gefið 

í skyn hver mögulegur þolandi er.81 Í 15. gr. samningsins er kveðið á um að þolendur mansals 

eigi rétt á að krefja gerendur sína um skaðabætur. Þar með eiga þolendur rétt á lagalegri úrlausn 

um réttindi sín og því rétt á lögfræðiaðstoð og gjafsókn ef skilyrði gjafsóknar eru uppfyllt. Ef 

farið er í rannsókn og saksókn skulu þolendur eiga rétt á öruggri og viðeigandi vernd frá 

mögulegum ógnum geranda, sbr. 28. gr. Sú vernd getur meðal annars verið fólgin í því að finna 

nýtt heimili eða aðstoð við að finna nýja atvinnu.82 Í 16. gr. Evrópuráðssamningsins er fjallað 

um heimflutning og endurkomu þolenda mansals. Heimflutningur skal helst grundvallast á 

vilja þolanda. Ef þolandi er sendur aftur til heimalands síns skal hann eiga rétt á aðstoð við 

enduraðlögun í viðkomandi landi. Heimflutningur skal gerast með tilhlýðilegu tilliti til réttar, 

öryggis og mannlegrar reisnar viðkomandi þolanda og til stöðu málareksturs, sem tengist því 

að hann er þolandi mansals.83 

Jafnvel áður en einstaklingar eru formlega skilgreindir sem þolendur mansals eiga þeir 

rétt á ákveðnum réttindum, sbr. 2. mgr. 10. gr., 1. og 2. mgr. 12. gr. og 13. gr. 

Evrópuráðssamningsins. Þegar rökstuddur grunur er á um að einstaklingur sé þolandi mansals 

skal gera ráð fyrir að minnsta kosti þrjátíu daga afturbata- og umþóttunartímabili samkvæmt 

13. gr. samningsins . Á því tímabili á þolandi að geta jafnað sig. Hann á að geta komist undan 

misbeitingu frá geranda sem og áhrifum og þolandi á einnig að geta tekið upplýsta ákvörðun 

um hvort hann vilji hefja samstarf með lögbærum yfirvöldum sem standa fyrir rannsókn á 

mansalsbrotinu.84 Ef þolandi mansals dvelur ólöglega á viðtökusvæði þá skal hann eiga rétt á 

að dvelja á yfirráðasvæði viðkomandi lands á meðan að umþóttunar- og afturbatatímabilið 

stendur yfir og ekki er hægt að fullnægja úrskurði um brottvísun úr landi. Þolendur mansals 

eiga rétt á dvalarleyfi samkvæmt 14. gr. samningsins ef lögbært yfirvald telur dvöl þeirra 

nauðsynlega vegna persónulegra aðstæðna þeirra eða ef dvöl þeirra er talin nauðsynlega vegna 

samvinnu þeirra við lögbær yfirvöld meðan á rannsókn stendur eða við meðferð sakamáls.85 

                                     
81 sama heimild (n. 77) 6. 
82 sama heimild; Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 16 – 16. Mál. 
83 sama heimild. 
84 sama heimild. 
85 sama heimild. 
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6. Erlendar úttektir á stöðu mála á Íslandi 

6.1. Sérfræðihópur GRETA 
Mikilvægur þáttur Evrópuráðssamningsins er eftirlitskerfi hans.86 Samkvæmt 1. mgr. 36. gr. 

Evrópuráðssamningsins skal sérfræðihópur GRETA (e. the Group of Experts on Action against 

Trafficking in Human Beings) hafa eftirlit með framkvæmd samningsins af hálfu 

aðildarríkjanna. GRETA gerir meðal annars úttektir á framkvæmd Evrópuráðssamningsins 

innan aðildarríkjanna og gefur út skýrslur í kjölfarið. Skýrslurnar innihalda greiningu þar sem 

lagt er mat á ráðstafanir viðkomandi aðildarríkis þegar kemur að aðgerðum gegn mansali og 

lagðar eru til mögulegar úrbætur á framkvæmd Evrópuráðssamningsins.87 GRETA skipa 

samkvæmt 2. mgr. 36. gr. að lágmarki tíu og að hámarki fimmtán óháðir og hlutlausir aðilar 

sem eru valdir út frá þeirri sérfræðiþekkingu og starfsreynslu sem þeir búa yfir á því sviði sem 

samningurinn nær til. 88 Við skipunina skal vera tekið tillit til kynjahlutfalls, landsvæða og 

þverfaglegrar sérþekkingar. Ríkisborgarar aðildarríkjanna eru þeir einu sem geta setið í 

sérfræðihópi GRETA og skal nefnd samningsaðila89 kjósa meðlimi GRETA til fjögurra ára. 

Svala Ísfeld Ólafsdóttir var fyrst Íslendinga til þess að vera kosin til setu í GRETA en það var 

4. júní 2021.90 GRETA hefur gefið út tvær skýrslur um stöðu mála hér á landi, þá fyrri árið 

2014 og þá síðari árið 2019. 

6.1.2. Skýrsla sérfræðihóps GRETA frá 2019 
GRETA birti aðra skýrslu sína um stöðu mála hér á landi þann 15. mars 2019 í kjölfar 

heimsóknar sinnar til landsins. Meðan heimsókn GRETA stóð yfir var unnið að aðgerðaáætlun 

íslenskra stjórnvalda gegn mansali og annars konar hagnýtingu. Var skýrslan því gefin út áður 

en aðgerð fjögur um samhæfingarmiðstöð var komið á fót og þar með áður en tilraunaverkefni 

stjórnvalda um samhæfingarmiðstöð í Bjarkarhlíð var sett á laggirnar. 

                                     
86 GRETA hefur gefið út skýrslu um Ísland (Mannréttindaskrifstofa íslands, 26. september 2014) mgr. 1 
<https://www.humanrights.is/is/moya/news/greta-hefur-gefid-ut-skyrslu-um-islands> skoðað 2. apríl 2022. 
87 Council of Europe „Evrópuráðssamningurinn um aðgerðir gegn mansali, eftirlitskerfi“ (Council of Europe, 
2013) 5 <https://rm.coe.int/16805d58c0> skoðað 5. apríl 2022. 
88 sama heimild 3. 
89 nánar er fjallað um nefnd samningsaðilanna í 37. gr. Evrópuráðssamningsins. 
90 Dómsmálaráðuneytið, Utanríkisráðuneytið „Svala Ísfeld kjörin í eftirlitsnefnd Evrópuráðsins gegn mansali 
(GRETA)“ (Stjórnarráð Íslands, 13. desember 2021) <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2021/12/13/Svala-Isfeld-kjorin-i-eftirlitsnefnd-Evropuradsins-gegn-mansali-GRETA/> skoðað 2. apríl 
2022. 
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Í skýrslunni taldi GRETA að íslensk yfirvöld ættu að tryggja að í hvert sinn sem 

vísbendingar væru um mögulegan þolanda mansal að honum yrði veitt öll sú aðstoð, stuðningur 

og vernd sem kveðið er á um í Evrópuráðssamningnum.91  

GRETA taldi að íslensk stjórnvöld þyrftu að bæta allt ferlið varðandi aðstoð, stuðning 

og vernd fyrir þolendur mansals og hvatti GRETA stjórnvöld til að bæta greiningarferli þolenda 

mansals.92 GRETA hafði áhyggjur af því að sú þjónusta og aðstoð sem mögulegum þolendum 

mansals eða auðkenndum þolendum mansals stæði til boða hefði ekki enn verið skilgreind 

sérstaklega. GRETA taldi mikilvægt fyrir íslensk stjórnvöld að taka skref í þá átt að samhæfa 

og bæta aðgerðir til að koma í veg fyrir mansal með því að setja saman stýrihóp með öllum 

þeim aðilum sem koma að mansalsmálum.93  

GRETA taldi einnig að stjórnvöld þyrftu að efla viðleitni sína í tengslum við aðstoð 

sbr. 12. gr. Evrópuráðssamningsins. Stjórnvöld ættu að útvega öllum þolendum mansals öruggt 

og tímabundið húsaskjól sem væri aðlagað að þörfum þeirra, kyni og aldri. Veita ætti þolendum 

upplýsingar á viðeigandi tungumáli um fyrirliggjandi þjónustu og aðstoð og hvernig ætti að 

nálgast hana. Jafnframt þyrftu stjórnvöld að endurskoða löggjöfina því skyni að tryggja 

þolendum sem hafa lögheimili í landinu aðgengi að atvinnu og starfsmenntun. GRETA taldi 

að veita þyrfti heilbrigðisstarfsfólki, starfsmönnum velferðarþjónustu sveitarfélaga og 

starfsfólki Kvennaathvarfsins viðeigandi fræðslu og þjálfun þegar kæmi að þolendum 

mansals.94 Líkt og kemur fram í kafla 7.2.1.1. þá ítrekaði GRETA að þróa þyrfti heildstætt 

gagnasöfnunarkerfi sem héldi meðal annars utan um tölfræði varðandi mansal. 

Í fyrstu skýrslu GRETA frá 2014 voru stjórnvöld hvött til að koma á fót verklagi til að 

bera kennsl á börn sem þolendur mansals. Þegar heimsókn GRETA í tengslum við seinni 

skýrsluna átti sér hafði þetta ekki enn verið gert. Því hvatti GRETA íslensk stjórnvöld til þess 

að gera frekari ráðstafanir til að bera kennsl á börn sem væru mögulega þolendur mansals. 

Innleiða ætti verklag og setja saman stýrihóp sem myndi greina mansal barna og hvort tveggja 

skyldi vera samþætt barnaverndarkerfinu.95 GRETA taldi að íslensk stjórnvöld ættu að grípa 

til frekari ráðstafana til að tryggja öllum mögulegum erlendum þolendum mansals, bæði 

fullorðnum og börnum, afturbata- og umþóttunartímabil og allar þær ráðstafanir til að vernda 

og aðstoða þolendur mansals, sbr. 1. mgr. og 2. mgr. 12. gr. sbr. 13. gr. 

                                     
91 Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, „Report concerning the implementation of 
the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Iceland“ (Council of 
Europe 15. mars 2019) 25 <https://rm.coe.int/greta-2019-02-fgr-isl-en/16809382d4> skoðað 16. febrúar 2022. 
92 sama heimild 26. 
93 sama heimild. 
94 sama heimild. 
95 sama heimild 27-28. 
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Evrópuráðssamningsins.96 GRETA vildi einnig að íslensk yfirvöld tryggðu þolendum mansals 

dvalarleyfi vegna persónulegra aðstæðna, sbr. 76. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016, sbr. 14. 

gr. Evrópuráðssamningsins.97  

GRETA taldi að þar sem enginn þolandi hefði fengið bætur, sbr. 15. gr. 

Evrópurráðssamningsins, frá því árið 2010 þá ættu stjórnvöld að upplýsa fórnarlömb mansals 

á móðurmáli þeirra um rétt þeirra til að krefjast bóta og gera þeim kleift að nýta rétt sinn til 

skaðabóta með því að bjóða upp á gjaldfrjálsa lögfræðiaðstoð.98  

Í fyrri skýrslu GRETA frá 2014 voru íslensk stjórnvöld hvött til að setja upp 

verklagsreglur fyrir heimflutning og endurkomu fórnarlamba, sbr. 16. gr. 

Evrópuráðssamningsins. Í heimsókn sinni 2019 höfðu enn ekki verið settar slíkar 

verklagsreglur. Því hvatti GRETA stjórnvöld til að grípa til frekari ráðstafana til að tryggja 

heimflutning og endurkomu þolenda mansals og að það væri valfrjálst og færi fram með 

tilhlýðilegu tilliti til réttinda þeirra, öryggis og reisnar.99 

Í skýrslunni kemur fram að gerður hafi verið samningur milli velferðarráðuneytisins og 

Kvennaathvarfsins um að konur, þar með talið þolendur mansals gætu fengið aðstoð, stuðning 

og vernd í athvarfinu. Ekkert sérstakt athvarf var til staðar fyrir karlkyns þolendur mansals en 

yfirvöld viðurkenndu þó í skýrslunni að karlmenn ættu rétt á sömu aðstoð, stuðningi og vernd 

og konur.100  

Árið 2016 höfðu tvær konur, sem voru mögulega þolendur mansals úr Víkurmálinu, 

dvalið í Kvennaathvarfinu, fyrst í tvær vikur og síðar í nokkra daga, áður en þær yfirgáfu Ísland. 

Árið 2017 voru fjórar konur vistaðar í Kvennaathvarfinu á grundvelli samnings við 

velferðarráðuneytið. En engin þeirra hafði verið auðkennd sem þolandi mansals.101 Einn 

                                     
96 sama heimild 29. 
97 sama heimild 132; GRETA kom með athugasemdina í tengslum við Víkurmálið, þar sem nígerísk kona er var 
þolandi mansals hafði flúið frá Ítalíu með eignmanni sínum og 8 ára dóttur. Hæliskröfum þeirra var hafnað af 
íslenskum yfirvöldum og ákveðið var að senda mægðgurnar aftur til Nígeríu. Send var beiðni þar sem yfirvöld 
voru hvött til að veita fjölskyldunni hæli. Að lokum fengu mæðgurnar hæli vegna mannáðuarástæðna en 
eiginmanninum var vísað úr landi. 
98 sama heimild 31. 
99 sama heimild 32. 
100 sama heimild 27. 
101 sama heimild. 
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einstaklingur fékk dvalarleyfi á grundvelli þess að vera þolandi mansals árið 2016 og fékk sami 

einstaklingur afturbata- og umþóttunartíma.102 

6.2. TIP-skýrslur bandarískra stjórnvalda 
Undanfarin ár hefur bandaríska utanríkisráðuneytið birt skýrslur, svokallaðar TIP-skýrslur (e. 

Trafficking in persons report), um stöðu mansals í ríkjum heims. Í skýrslunum eru ríki heims 

flokkuð í þrjá flokka eftir hversu vel þau uppfylla skilyrði til útrýmingar á mansali. Þau ríki 

sem uppfylla skilyrðin best eru í flokki eitt og svo koll af kolli.103 Í flokki eitt eru ríki þar sem 

ríkisstjórnir uppfylla lágmarkskröfur TVPA (Trafficking Victims Protection Act of 2000) um 

útrýmingu mansals. Í flokki tvö eru lönd þar sem ríkisstjórnir uppfylla ekki lágmarksskilyrði 

TVPA en leggja mikið á sig til þess að nálgast þau. Í þriðja og síðasta flokknum eru ríki þar 

sem ríkisstjórnir uppfylla ekki lágmarkskröfur TVPA og gera ekkert til að bæta stöðu sína með 

tilliti til skilyrðanna.104  

Í TIP-skýrslunni er fjallað um hvert og eitt ríki sérstaklega. Umfjöllunni um hvert þeirra 

er skipt í nokkra undirkafla. Þeir eru: Tillögur að úrbótum (Prioritized recommendations), 

rannsókn og saksókn (prosecution), aðstoð, stuðningur og vernd (protection), forvarnir 

(prevention) og hvað einkennir mansalið (trafficing profile). Hér á eftir er fjallað um 

undirkaflann er lýtur að aðstoð, stuðningi og vernd og að ráðlögðum úrbótum því tengdu á 

Íslandi. Skýrslur frá árunum 2019, 2020 og 2021 verða skoðaðar þar sem þær fjalla um tímann 

fyrir tilraunaverkefni stjórnvalda um samhæfingarmiðstöð og á meðan á því stóð. 

6.2.1. TIP-skýrsla árið 2019 
TIP-skýrsla árið 2019 var gerð á tímabilinu 1. apríl 2018 til 31. mars 2019.105 Í skýrslunni sat 

Ísland í flokki tvö þar sem ekki voru uppfylltar lágmarkskröfur en ríkisstjórnin lagði mikið á 

sig til þess að gera það. Ríkisstjórnin hafði sýnt meiri viðleitni varðandi úrbætur sem snéru að 

aðstoð, stuðningi og vernd fyrir þolendur mansals heldur en á fyrra úttektartímabili.106  

Ríkisstjórnin úthlutaði meiri fjármunum til málefnisins en áður. Úthlutað var 77,1 

milljónum króna til Kvennaathvarfsins og til viðbótar var 300.000 krónum ráðstafað til að veita 

                                     
102 sama heimild 30. 
103 Dómsmálaráðuneytið, „Skýrsla bandarískra stjórnvalda um mansal“ (Stjórnarráð Íslands, 21. júní 2019) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/almannaoryggi/adgerdir-gegn-brotastarfsemi/adgerdir-gegn-mansali-/> 
skoðað 8. apríl 2022. 
104 Department of State, United States of America, „2019 Trafficking in Persons Report “(State gov) 
<https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/> skoðað 9. apríl 2022. 
105 sama heimild. 
106 Department of State, United States of America „Trafficking in Persons Report 2019“ (United States 
Separtment of State publication office of the under secretary for civilian security, democracy, and human rights, 
júní 2019) 234 <https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf> 
skoðað 8. apríl 2022. 
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þolendum mansals þjónustu. Samtals 78 milljónum króna var úthlutað til frjálsra félagasamtaka 

sem buðu upp á sálfræðiaðstoð fyrir þolendur vændis og þolendur mansals samanborið við 71 

milljón króna árið 2017. Jafnframt var 50 milljónum úthlutað til Bjarkarhlíðar. 

Velferðarráðuneytið endurgreiddi sveitarfélögum landsins allan kostnað sem 

félagsmálastofnanir sveitarfélaga höfðu greitt fyrir þolendur mansals, í tengslum við þjónustu 

og aðstoð þeim til handa.107 

Í skýrslunni kom fram að kvenkyns þolendur gátu leitað til Kvennaathvarfsins. Þar gátu 

þær fengið aðgang að endurgjaldslausri aðstoð ,svo sem fjárhagsaðstoð, sálfræðiaðstoð, 

læknisfræðilegri aðstoð og lagalegri aðstoð sem og aðgang að gistirými. Ekkert gistirými var í 

boði fyrir karlkyns þolendur en þó gátu þeir fengið aðgang að félagsþjónustu. Félagsþjónustan 

gat gefið körlum tilvísun til frjálsra félagasamtaka þar sem þeim var útvegaður matur, 

húsaskjól, læknisráðgjöf og lögfræðiaðstoð. Í tilviki barna sem voru þolendur mansals kom það 

í hlut barnaverndar að sjá um þá aðstoð.108 

Útbúnar voru leiðbeiningar og verkferlar meðal annars hjá lögreglu, Vinnumálastofnun 

og Útlendingastofnun um hvernig ætti að vinna með, bera kennsl á og aðstoða þolendur 

mansals. Í skýrslunni voru athugasemdir er lutu að því að koma á fót samhæfingarmiðstöð fyrir 

þolendur mansals. Á tímabilinu sem skýrslan var unnin samþykktu stjórnvöld 

aðgerðaáætlunina frá árinu 2019 og ákváðu kostnaðarmat samhæfingarmiðstöðvarinnar og 

hlutverk og ábyrgð umsjónaraðila.109 

Ríkisstjórnin breytti lögum um útlendinga sem fengu dvalarleyfi á grundvelli 14. gr. 

Evrópuráðssamningsins. Þeir þolendur mansals gátu fengið atvinnuleyfi á meðan dvalarleyfi 

þeirra væri í gildi. Þrátt fyrir það var ekkert dvalarleyfi gefið út á skýrslutímabilinu.110 

Í skýrslunni kom fram að Ísland skorti tölfræðilegar upplýsingar um mansal. Því var 

erfitt að afla gagna og stundum var um tvítalningu á milli stofnana að ræða og skýrslur 

mismunandi. Frjáls félagasamtök, sem styrkt voru af stjórnvöldum, báru kennsl á níu erlenda 

einstaklinga sem mögulega þolendur mansals árið 2018, en yfirvöld gátu ekki staðfest að um 

mansal væri að ræða. Velferðarráðuneytið aðstoðaði 25 möguleg karlkyns fórnarlömb frá 

Úkraínu og Rúmeníu og Kvennaathvarfið tilkynnti ekki um aðstoð við mögulega þolendur 

mansals. Enginn þolandi fór í dómsmál og enginn þolandi fékk tímabundið dvalarleyfi árin 

2017 og 2018.111 

                                     
107 sama heimild. 
108 sama heimild. 
109 sama heimild. 
110 sama heimild. 
111 sama heimild. 
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Nokkrar tillögur að úrbótum sem snertu aðstoð, stuðning og vernd komu fram í 

skýrslunni. Bent var á að nauðsynlegt væri að fara í forvirkar aðgerðir við greiningu á 

mögulegum þolendum mansals og aðstoða þá við að fá þá hjálp sem þeir þörfnuðust. Einnig 

þyrfti að þróa og innleiða verklag svo auðveldara væri að bera kennsl á mögulega þolendur 

mansals. Auk þess kom fram að þróa þyrfti gagnagrunn sem héldi utan um tölfræði er varðar 

þolendur mansals. Hann ætti að innihalda auðkenni þolenda, þá aðstoð sem þeir hafa fengið 

ásamt upplýsingum um rannsókn, saksókn og sakfellingar.112 

6.2.2. TIP-skýrsla árið 2020 
TIP-skýrsla árið 2020 var gerð á tímabilinu 1. apríl 2019 til 31. mars 2020.113 Ísland var enn í 

flokki tvö líkt og í skýrslunni árið áður. 

Í skýrslunni kom fram að á þessu tímabili hélt ríkisstjórnin áfram að veita fjármagni til 

málaflokksins og voru fjárhæðirnar talsvert hærri en árið áður. 94 milljónum króna var úthlutað 

til Kvennaathvarfsins og í mars 2020 var 100 milljónum króna varið í að flýta fyrir 

uppbyggingu neyðarskýlis sem viðbótarhúsnæði í Reykjavík. Sú ráðstöfun var hluti af 

aðgerðum stjórnvalda vegna kórónuveirufaraldursins. Úthlutað var 79 milljónum króna til 

frjálsra félagasamtaka sem buðu upp á sálfræðiaðstoð fyrir þolendur vændis og þolendur 

mansals. Jafnframt fékk Bjarkarhlíð 70 milljónir króna ásamt 3 milljónum króna sem fara áttu 

í tilraunaverkefni um samhæfingarmiðstöð. Sex milljónum króna var varið í aðgerðaáætlun 

sem ríkisstjórnin samþykkti á úttektartímabilinu. Hún innihélt aðgerðarliði til að berjast gegn 

mansali og veita þolendum þjónustu. Auk þess var 10 milljónum króna úthlutað til þess að 

tryggja framkvæmd allra aðgerðarliða áætlunarinnar. Líkt og fyrri ár endurgreiddi 

velferðarráðuneytið sveitarfélögum landsins allan kostnað sem félagsmálastofnanir 

sveitarfélaga höfðu greitt fyrir þolendur mansals í tengslum við þjónustu og aðstoð sem 

þolendum hafði verið veitt.114  

Konur gátu áfram fengið sömu þjónustu og aðstoð og áður í Kvennaathvarfinu en staða 

karlmanna var óbreytt frá fyrri skýrslu.  

Haldið var áfram að fræða og upplýsa almenning um mansal. Ríkislögreglustjóri gaf út 

enn ítarlegri verklagsreglur og leiðbeiningar um hvernig ætti að bera kennsl á, hafa samband 

                                     
112 sama heimild. 
113 Department of State, United States of America, „2020 Trafficking in Persons Report“ (State gov) 
<https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/> skoðað 9. apríl 2022.  
114 Department of State, United States of America „Trafficking in Persons Report 2020“ (United States 
Separtment of State publication office of the under secretary for civilian security, democracy, and human rights, 
júní 2019) 257 <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-
FINAL.pdf> skoðað 8. apríl 2022. 
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við og vinna með þolendum mansals. Einnig var haldin herferð til að upplýsa erlenda 

starfsmenn um réttindi sín á íslenskum vinnumarkaði.115  

Útlendingastofnun hafði þróað verklagsreglur til að bera kennsl á mögulega þolendur 

mansals við meðferð umsókna um dvalar- og atvinnuleyfi. Þrátt fyrir það áttu hugsanlegir 

þolendur mansals brottvísun úr landi yfir höfði sér þótt ekki ekki væri búið að fullklára athugun 

á því hvort viðkomandi væri þolandi mansals. Skýrsluhöfundar höfðu áhyggjur af því að 

innflytjendastefna stjórnvalda setti brottvísun einstaklinga úr landi í forgang og þar með gengi 

hún framar athugun á því hvort viðkomandi væri þolandi mansals. Útlendingastofnun skipaði 

á skýrslutímabilinu teymi til að þróa auknar skráningarleiðbeiningar, tilkynningakerfi og 

gagnasöfnun um mansalsupplýsingar innan stofnunarinnar.116 

Enn var það lögregla sem hélt uppi stöðluðum tilvísunarferlum sem kröfðust þess að 

hún hefði samband við velferðarþjónustu í viðkomandi sveitarfélagi og velferðarráðuneytið til 

að samræma umönnun og vistun fórnarlamba. Haldið var áfram að þróa stofnun 

samhæfingarmiðstöðvar.117 

Sömu athugasemdir voru í þessari skýrslu og árið 2019 um stofnun samhæfingar-

miðstöðvar.118 Enn skorti stjórnvöldum tölfræðilegar upplýsingar um mansal fyrir árið 2019. 

Dómsmálaráðuneytið benti á sjö hugsanlega þolendur mansals, fimm tengdust kynlífsmansali 

og tveir vinnumansali . Frjáls félagasamtök, sem styrkt voru af stjórnvöldum, greindu ekki frá 

neinum hugsanlegum fórnarlömbum mansals. Verkalýðsfélögin og Rauða krossinn grunaði að 

um mansal væri að ræða í einhverjum tilvikum en hvorug stofnunin hélt úti skrá með 

tölfræðilegum upplýsingum um þolendur mansals. Velferðarráðuneytið greindi frá því að 

enginn karl hefði fengið aðstoð frá félagsþjónustunni en einn mögulegur kvenkyns þolandi 

hefði fengið aðstoð frá Kvennaathvarfinu. Eitt dvalarleyfi var gefið út á úttektartímabilinu sbr. 

14. gr. Evrópuráðssamningsins.119 

Sömu tillögur voru gerðar um úrbætur er vörðuðu aðstoð, stuðning og vernd og í 

skýrslunni árið. Auk þess var sett fram tillaga um að skima alla viðkvæma einstaklinga fyrir 

vísbendingum um mansal og að mögulegir þolendur mansals yrðu ekki fluttir á brott áður en 

þeir væru skimaðir fyrir mansali og áður en þeir fengju stuðning og þjónustu.120 

                                     
115 sama heimild. 
116 sama heimild. 
117 sama heimild. 
118 sama heimild. 
119 sama heimild. 
120 sama heimild. 
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6.2.3. TIP-skýrsla 2021 
TIP-skýrsla 2021 var gerð á tímabilinu 1. apríl 2020 til 31. mars 2021.121 Enn sat Ísland í flokki 

tvö.  

Á skýrslutímabilinu var samþykkt að samhæfingarmiðstöðin skyldi vera í Bjarkarhlíð 

og tók Bjarkarhlíð við umsjón mansalsmála í júlí 2020. Þegar skýrsla þessi var gerð var því 

tilraunaverkefnið í Bjarkarhlíð hafið.122 

Stjórnvöld héldu áfram að úthluta fjármunum í tengslum við aðgerðaáætlunina. Samtals 

15 milljónum króna var úthlutað til þess að tryggja framkvæmd allra aðgerðarliða 

áætlunarinnar. Á skýrslutímabilinu fór ríkisstjórnin í samstarf við félagasamtök um að opna 

nýtt Kvennaathvarf á Akureyri sem tilraunaverkefni til tveggja ára. Sex milljónum króna var 

úthlutað til að opna og reka miðstöð fyrir, meðal annars, þolendur mansals á Norðurlandi. 

Ríkisstjórnin úthlutaði 1,5 milljón króna til þess að stofna stuðningsmiðstöð fyrir þolendur 

kynbundins ofbeldis, þar með talið mansals, á Suðurlandi. Enn endurgreiddi velferðar-

ráðuneytið sveitarfélögum landsins allan kostnað sem félagsmálastofnanir sveitarfélaga höfðu 

greitt fyrir þolendur mansals í tengslum við þjónustu og aðstoð sem þeir höfðu fengið, líkt og 

árin áður.123  

Ríkisstjórnin undirritaði samninginn er fjallað var um í skýrslunni frá 2020, sem veitir 

100 milljónum króna til að styðja við byggingu Kvennaathvarfsins með viðbótarhúsnæði í 

Reykjavík, í nóvember 2020.124 

Stjórnvöld héldu uppi vel stýrðu kerfi með öflugri vernd fyrir þolendur í Bjarkarhlíð. 

Þolendur höfðu aðgang að gjaldfrjálsri aðstoð, svo sem lagalegri, sálfræðilegri, fjárhagslegri 

og læknisfræðilegri aðstoð, hvort sem þeir gistu í athvarfi eða voru í samvinnu við yfirvöld eða 

ekki. Er það í samræmi við það að þolendur eiga rétt á aðstoð óháð því hvort þeir vilja vinna 

með yfirvöldum. Enn þurfti að bæta stöðu karla sem voru mögulegir þolendur mansals líkt og 

hafði komið fram í hinum tveimur skýrslunum.125 

Reglum um dvalarleyfi var breytt í kjölfar kórónuveirufaraldursins. Þeir erlendu 

ríkisborgarar sem ekki gátu snúið aftur til heimalands síns eða lögheimilis öðluðust rétt til að 

dvelja löglega hér á landi til 10. nóvember 2020. Samt sem áður ákváðu flestir mögulegir 

                                     
121 Department of State, United States of America, „2021 Trafficking in Persons Report“ (State gov) 
<https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/> skoðað 9. apríl 2022. 
122 Department of State, United States of America „Trafficking in Persons Report 2021“ (United States 
Separtment of State publication office of the under secretary for civilian security, democracy, and human rights, 
júní 2021) 280-281 <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf> 
skoðað 8. apríl 2022. 
123 sama heimild. 
124 sama heimild. 
125 sama heimild. 
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þolendur mansals að yfirgefa landið í stað þess að fara í rannsókn í samvinnu við yfirvöld. Þrátt 

fyrir þær upplýsingar að stjórnvöld hefðu skimað alla sem hafði veirð vísað úr landi, með tilliti 

til gruns um mansal, lýstu skýrsluhöfundar yfir áhyggjum um brottflutningi hælisleitenda frá 

Vestur-Afríku sem höfðu sagst vera þolendur mansals áður en þeir komu til Íslands.126 

Ríkisstjórnin benti á níu mögulega þolendur mansals, átta þolendur kynlífsmansals og 

einn þolanda kynlífs- og vinnumansals. Allir þolendurnir voru erlendir ríkisborgarar. Árið 2020 

fengu þrír mögulegir þolendur mansals aðstoð frá félagsþjónustunni samanborið við einn 

mögulegan þolanda árið 2019.127 

Tillögur að úrbótum sem komu fram í skýrslunni í tengslum við aðstoð, stuðning og 

vernd, snérust um að fara ætti í forvirkar aðgerðir við greiningu á fórnarlömbum og aðstoða þá 

við að fá þá hjálp sem þeir þyrftu. Einnig ætti að að skima alla einstaklinga í viðkvæmri stöðu 

fyrir vísbendingum um mansal og ekki ætti að flytja mögulega þolendur mansals á brott áður 

en þeir væru skimaðir og fengju nauðsynlegan stuðning og þjónustu.128 

6.3. Samantekt á skýrslu sérfræðihóps GRETA og TIP-skýrslum 
Í skýrslu GRETA frá árinu 2019 og TIP-skýrslunum þremur má sjá að mikið samræmi er milli 

athugasemda GRETA og bandarískra stjórnvalda. Í öllum skýrslunum kemur fram að 

stjórnvöld þurfa að auka viðleitni sína þegar kemur að aðstoð, stuðningi og vernd fyrir þolendur 

mansals. Eins og sjá má í umfjölluninni hér að framan hafa stjórnvöld sett meira fjármagn í 

málefnið með hverju árinu sem líður. Í öllum skýrslunum kemur fram að leggja þarf meiri 

áherslu á forvirkar aðgerðir við skimun fyrir vísbendingum um hvort einstaklingur sé þolandi 

mansals. Að auki þarf að þróa betri leiðbeiningar og verklagsreglur fyrir þá einstaklinga sem 

vinna við að bera kennsl á þolendur mansals og þá sem vinna með þolendum eftir að þeir hafa 

verið staðfestir sem þolendur mansals. Einnig kemur fram í skýrslunum að erfitt hafi verið að 

halda utan um tölfræði mansalsmála vegna lítillar og ónákvæmrar skráningar og að nauðsynlegt 

hafi verið að koma á fót gagnasöfnunarkerfi sem heldur utan um tölfræði mansals á Íslandi. Í 

öllum fjórum skýrslunum kom fram að karlkyns þolendur hafi ekkert úrræði sem er 

sambærilegt er því sem Kvennaathvarf veitir kvenkyns þolendum. 

                                     
126 sama heimild. 
127 sama heimild. 
128 sama heimild. 
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7. Aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda gegn mansali 

7.1. Almennt 
Áherslu íslenskra stjórnvalda gegn mansali og annars konar hagnýtingu er að finna í 

aðgerðaáætlun sem dómstólaráðuneytið gaf út í marsmánuði árið 2019. Aðgerðráætlunin er 

unnin í samræmi við Evrópuráðssamninginn um aðgerðir gegn mansali þar sem Ísland er 

bundið við þær skuldbindingar sem í samningum felast.129  

Aðgerðaáætlunin frá árinu 2019 byggir á fyrri aðgerðaáætlunum íslenskra stjórnvalda, 

annars vegar frá árinu 2009 og hins vegar frá árunum 2013-2016. Aðgerðaáætlunin byggir 

einnig á TIP-skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins frá árinu 2019 og skýrslu GRETA sem 

unnin var af sérfræðinefnd Evrópuráðsins í mansalmálum árið 2018 og var gefin út 2019 (nánar 

var fjallað um skýrslurnar í kafla sex).130 

Aðgerðaáætluninni er skipt upp í fjóra hluta sem kallaðir eru hin fjögur P: I) forvarnir 

(prevention), II) aðstoð, stuðningur og vernd (protection), III) rannsókn og saksókn 

(prosecution) og IV) samstarf og samráð (partnership).131 Þar sem umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar er aðstoð, stuðningur og vernd þolenda mansals á Íslandi verður II. hluti 

aðgerðaáætlunarinnar sérstaklega skoðaður. 

7.2. II. hluti aðgerðaáætlunarinnar – aðstoð, stuðningur og vernd  
Í II. hluta aðgerðaáætlunarinnar er að finna fjórar aðgerðir (aðgerðir fjögur til sjö) er varða 

aðstoð, stuðning og vernd fyrir þolendur mansals og verður nánar fjallað um hverja þeirra hér 

á eftir.  

7.2.1. Aðgerð fjögur 
Aðgerð fjögur lýtur að stofnun sérstakrar samhæfingarmiðstöðvar.132 Samhæfingarmiðstöð er 

verkefni stjórnvalda til að stuðla að, vernda og tryggja mannréttindi þolenda mansals.133 Um 

er að ræða samstarfsverkefni milli stjórnvalda, borgaralegra samtaka, alþjóðastofnana og 

fyrirtækja og einstaklinga í einkageiranum þar sem tilgangurinn er að stuðla að, vernda og 

                                     
129 Dómsmálaráðuneytið, „Áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali“ (Stjórnarráð Íslands, 29. mars 2019) 
mgr. 1 <https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2019/03/29/Aherslur-stjornvalda-i-adgerdum-
gegn-mansali/> skoðað 7. febrúar 2022. 
130 Dómsmálaráðuneytið, „Áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annars konar hagnýtingu 2019“ 
(Dómsmálaráðuneytið, mars 2019) 2 <https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=08996e0a-5237-
11e9-9439-005056bc4d74>. Skoðað 7. febrúar 2022. 
131 sama heimild 3. 
132 sama heimild. 
133 Organization for Migration, „National Referral Mechanisms for Victims of Human Trafficking: Deficiencies 
and Future Development” (The UN Migration Agency, 2017) 1. 
<https://publications.iom.int/system/files/pdf/national_referral_mechanisms.pdf> skoðað 4. mars 2022. 
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tryggja þolendum mansals grundvallarmannréttindi.134 Um er að ræða alhliða stuðningskerfi 

sem er ætlað öllum þolendum innan lögsögu ríkis, óháð uppruna, þjóðerni og því hvort þeir 

vilji hefja lögreglurannsókn eða ekki.135 Meginstarfsemi samhæfingarmiðstöðva er að bera 

kennsl á, meðhöndla og vísa þolendum til réttra aðila og stofnana sem og samræma þarfir þeirra 

á skilvirkan hátt.136 Grunntilgangurinn er því að vernda og virða mannréttindi þolenda með því 

að vísa þeim til réttra aðila og stofnana þar sem þeir fá þá aðstoð og þjónustu sem þeir þurfa.137 

Ekkert eitt samræmt form er til yfir samhæfingarmiðstöðvar sem eru starfræktar í 

heiminum í dag. Skortur er á háþróuðum samhæfingarmiðstöðvum og það leiðir til þess að 

takmarkanir eru á nánu samstarfi, samræmingu og stuðningi meðal stjórnvalda, 

alþjóðastofnana og borgaralegra samtaka.138 

Í aðgerð fjögur úr aðgerðaáætlun frá árinu 2019 segir að samhæfingarmiðstöð skuli 

komið á fót á Íslandi eigi síðar en árið 2020. Samhæfingarmiðstöðin skal hafa það hlutverk að 

samræma verklag og viðbrögð þegar grunur leikur á mansali. Það skal meðal annars gert með 

því að kalla til nauðsynlega fagaðila, auk þess að sinna forvörnum og fræðslu ásamt því að 

stuðla að vitundarvakningu innan samfélagsins.139 

7.2.1.1. Bakgrunnur aðgerðar fjögur 
Líkt og kom fram í kafla 7.1. byggir aðgerðaáætlunin frá árinu 2019 meðal annars á TIP-skýrslu 

bandaríska utanríkisráðuneytisins frá árinu 2019 og skýrslu GRETA sem unnin var árið 2018 

og gefin var út 2019. Í báðum skýrslunum voru athugasemdir er vörðuðu mikilvægi þess að 

stofna samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur mansals. 

Líkt og kom fram í kafla 6 hvatti GRETA íslensk stjórnvöld til þess að þróa og viðhalda 

alhliða og samfelldu gagnasöfnunarkerfi um mansal. Þar átti að taka saman áreiðanlega 

tölfræði um mansal og möguleg tilfelli mansals. Tilgangurinn með því var að undirbúa, fylgjast 

með og meta stefnuna í mansalsmálum hér á landi og til þess að bæta vernd þolenda sem og 

efla réttindi þeirra. Safna átti tölfræðilegum upplýsingum frá öllum mögulegum aðilum og 

einnig átti að sundurliða upplýsingar um þolendur mansals með tilliti til kyns, tegundar 

mansals, upprunalands, aldurs, þjóðernis og fleiri atriða. GRETA taldi að stofnun 

samhæfingarmiðstöðvar myndi uppfylla þessi ofantöldu atriði.140 Einnig taldi GRETA að 

                                     
134 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, „National Referral Mechanisms JOINING 
EFFORTS TO PROTECT THE RIGHTS OF TRAFFICKED PERSONS“ (OSCE) 1 
<https://www.osce.org/files/f/documents/2/0/493981_0.pdf> skoðað 4. mars. 2022. 
135 sama heimild. 
136 Organization for Migration (n. 133) 2. 
137 sama heimild. 
138 sama heimild. 
139 Dómsmálaráðuneytið (n. 130) 6. 
140 GRETA (n. 91) 14. 
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stofnun samhæfingarmiðstöðvar myndi bæta enn frekar greiningarferli þolenda mansals.141 

 Í TIP-skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins frá árinu 2019 kom fram að engin 

samhæfingarmiðstöð væri hér á landi þegar skýrslan var unnin. Það kæmi því í hlut 

lögreglunnar að halda uppi stöðluðum málsmeðferðarreglum sem kröfðust þess að leitað væri 

til velferðarþjónustu í sveitarfélögum landsins og velferðarráðuneytisins til þess að samræma 

verklag og vistun þolenda.142 Í skýrslunni kom fram að þessar aðferðir virkuðu en þrátt fyrir 

það var talið að betri leiðbeiningar þyrfti um hvert ætti að vísa þolendum mansals. Einnig kom 

fram í skýrslunni að erfitt væri að byggja upp traust þolenda til þess að vinna með yfirvöldum 

ef ferlið væri eins og það var. Ein ástæða þess var að þolendur vantreystu yfirvöldum og 

lögreglu og byggðu það á fyrri reynslu frá heimalandi sínu, eins og fram hefur komið. Í 

skýrslunni er því haldið fram að stofnun samhæfingarmiðstöðvar væri til þess fallin að bæta 

samvinnu þolenda og yfirvalda í rannsóknum á í málum tengdum mansali.143 

7.2.2. Aðgerðir fimm til sjö 
Aðgerð fimm lýtur að greiningu á þolendum mansals og annars konar hagnýtingu, en í því felst 

að skilgreina formlegt ferli við að bera kennsl á þolendur, samræma skilgreiningar, 

leiðbeiningar og verklag á því sviði. Aðgerðin miðar einnig að því að búa til leiðbeiningar og 

reglur til að greina hvort sá sem sækir um alþjóðlega vernd sé þolandi mansals.144 Í kjölfar 

þessarar aðgerðar var skipaður hópur fagfólks sem kom frá ýmsum félagasamtökum og 

stofnunum sem koma að málefnum einstaklinga sem eru þolendur mansals. Einn undirhópurinn 

fékk heitið protection-hópurinn en hann lýtur að aðstoð, vernd og stuðningi við þolendur 

mansals. Hópurinn tók saman þá áhættuþætti sem hjálpa til við að bera kennsl á hverjir geta 

verið þolendur mansals. Annað hlutverk hópsins var að samræma verklagsreglur innan íslenska 

kerfisins sem eiga að bera kennsl á þolendur.145  

Aðgerð sex fjallar um aðstoð og vernd fyrir þolendur mansals, það er að nauðsynleg 

þjónusta sé tryggð. Í aðgerðinni felst að þolendur mansals hafi aðgang að nauðsynlegri 

þjónustu, aðstoð og vernd sem sniðin er að kyni þeirra og aldri. Þeir skulu einnig fá 

skilyrðislausan aðgang að nauðsynlegum upplýsingum um réttindi sín, þjónustu og þá aðstoð 

sem þeim stendur til boða.146 Aðgerð sex er í samræmi við 12. gr. Evrópuráðssamningsins sem 

fjallar um aðstoð við þolendur. Sú nauðsynlega þjónusta sem aðgerð sex fjallar um var tryggð 

                                     
141 sama heimild 25. 
142 Department of State (n. 106). 
143 sama heimild. 
144 Dómsmálaráðuneytið (n. 130) 7. 
145 Alþt. 2020-2021, A-deild. þskj. 1227 – 595. mál, 3. mgr. 
146 Dómsmálaráðuneytið (n. 130) 7. 
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með tilraunaverkefni aðgerðar fjögur, það er stofnun samhæfingarmiðstöðvar í Bjarkarhlíð sem 

fjallað verður um í kafla átta.147 

Aðgerð sjö snýst um greiningu, aðstoð og vernd barna. Í henni felst að 

barnaverndaryfirvöld útbúi skýrt og skilvirkt verklag við greiningu á börnum sem grunur leikur 

á að gætu verið þolendur mansals. Auk þess skal útbúa leiðbeiningar og verklagsreglur fyrir 

fagfólk sem starfar með börnum þegar grunur leikur á að barn sé þolandi mansals.148 

8. Tilraunaverkefni stjórnvalda um samhæfingarmiðstöð í 
Bjarkarhlíð fyrir þolendur mansals 

8.1. Almennt um Bjarkarhlíð 
Þjónustumiðstöðin Bjarkarhlíð hófst sem tilraunaverkefni árið 2016. Fyrirmynd Bjarkarhlíðar 

er bandarísk fjölskylduréttarmiðstöð (e. family justice center) sem hefur það að markmiði að 

veita þolendum ofbeldis samhæfða vernd og stuðning á einum stað.149 Bjarkarhlíð er 

þverfaglegur samstarfsvettvangur þar sem opinberar stofnanir, frjáls félagasamtök og grasrótin 

kemur saman. Samstarfsaðilar að Bjarkarhlíð eru félagsmálaráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, 

lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavíkurborg, Stígamót, Kvennaathvarfið, Drekaslóð, 

Mannréttindaskrifstofa Íslands og Kvennaráðgjöfin. Í Bjarkarhlíð koma allir þessir fagaðilar 

saman og eru tilbúnir til þess að veita þolendum ofbeldis þjónustu á einum stað.150 

Viljayfirlýsing samstarfsaðilanna var undirrituð í október 2016 en starfsemin tók formlega til 

starfa þann 1. febrúar 2017 og var formlega opnuð þann 2. mars 2017 og varð 

þjónustumiðstöðin í Bjarkarhlíð síðan varanleg frá 1. janúar 2019 og þá sem frjáls 

félagasamtök.151 

Bjarkarhlíð er þjónustumiðstöð fyrir fullorðna einstaklinga af öllum kynjum sem hafa 

orðið fyrir hvers konar ofbeldi. Þar er boðið upp á þverfaglega þjónustu undir sama þaki. 

Þolendur ofbeldis geta því fengið viðtöl, ráðgjöf og aðstoð frá félagsráðgjöfum, frá þeim sem 

hafa verið í samskonar stöðu, lögfræðingum og lögreglu, þeim að kostnaðarlausu og er það gert 

í hlýlegu umhverfi. Auk þess þá aðstoðar Bjarkarhlíð þolendur ofbeldis við hafa samband og 

ná tengslum við aðra þjónustu sem gæti verið þarfleg svo sem lækni, heilsugæslu eða samband 

við þjónustu sveitarfélaganna.152 

                                     
147 Alþt. 2020-2021, A-deild. þskj. 1227 – 595. mál, 8. mgr. 
148 Dómsmálaráðuneytið (n. 130) 7. 
149 GRETA (n. 91) 10. 
150 Ragna Björg Guðbrandsdóttir, „Samhæfingarmiðstöð um mansal - tilraunaverkefni í Bjarkarhlíð 2020-2021“ 
(Ofbeldi snertir allt samfélagið, Icelandair Hótel Reykjavík Natura, 26. október 2021) 45. mín í fyrirlestri á 
ráðstefnunni. 
151 Ragna Björg (n. 8) glæra 2. 
152 Þjónusta Bjarkarhlíðar (Bjarkarhlíð) <https://www.bjarkarhlid.is/jnusta> skoðað 20. mars 2022. 
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8.2. Almennt um tilraunaverkefnið 
8.2.1. Almennt 
Þingsályktun um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingar þess, var 

samþykkt á Alþingi í júní 2019. Í samræmi við hana fékk Bjarkarhlíð það hlutverk að hafa 

umsjón með framkvæmdateymi vegna vinnu við samræmda velferðarþjónustu fyrir þolendur 

mansals. Áður en Bjarkarhlíð tók við þessari umsjón hafði félagsmálaráðuneytið haft hana á 

sinni könnu.153 

Sumarið 2020 var tilraunaverkefni í Bjarkarhlíð komið á fót er væri vísir að mögulegri 

samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur mansals, sbr. aðgerð fjögur úr aðgerðaáætlun stjórnvalda 

gegn mansali og annars konar hagnýtingu.154 Upphaflega átti tilraunaverkefnið um 

samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur mansals að vera til eins árs en í kjölfar kórónuveiru-

faraldursins var tekin sú ákvörðun sumarið 2021 að framlengja verkefnið um eitt ár. Því mun 

verkefninu ljúka formlega sumarið 2022.155 Þegar tilraunaverkefnið um samhæfingar-miðstöð 

fyrir þolendur mansals líður undir lok er stefnt að því að setja á laggirnar formlega 

samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur mansals.156  

Markmið og tilgangur tilraunaverkefnisins um samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur 

mansals er margþættur. Í honum felst að tryggja þolendum mansals nauðsynlega þjónustu og 

ná yfirsýn yfir stöðu mansalsmála hér á landi, að finna út hvað einkennir mansalmál og hver 

þörfin fyrir samhæfingarmiðstöð er og að koma tilkynningum um mansal í ákveðinn farveg, 

meðal annars að halda utan um tölfræði um mansal á Íslandi.157 Veittur var þriggja milljón 

króna styrkur í verkefnið sjálft.158 

Ein af fyrirmyndum samhæfingarmiðstöðvarinnar í Bjarkarhlíð er danska 

samhæfingarmiðstöðin en hún hefur verið starfandi frá árinu 2007. Stjórnvöld töldu mikilvægt 

að einungis einn aðili bæri ábyrgð á ferlinu þegar fram koma tilkynningar um mansal. Þar var 

talið vera mikilvægt svo viðbrögðin gætu verið heildstæð og samræmd.159 Talið var að 

Bjarkarhlíð væri umhverfi þar sem þverfagleg samvinna um málefni mansals gæti átt heima.160 

                                     
153 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1749 – 409. mál, c.10. 
154 Alþt. 2020-2021, A-deild. þskj. 1227 – 595. mál, 2. mgr.  
155 Fanndís Birna Logadóttir, „Telur mansal falinn vanda á Íslandi“ visir.is (Reykjavík, 26. október 2021) 
<https://www.visir.is/g/20212174384d/telur-mansal-falinn-vanda-a-islandi> skoaðað 10. apríl 2022. 
156 Alþt. 2020-2021, A-deild. þskj. 1227 – 595. mál, 2. mgr. 
157 Ragna Björg Guðbrandsdóttir, fyrrverandi teymisstjóri Bjarkarhlíðar, viðtal við höfund (Garðarbær, 15. mars 
2022). 
158 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1749 – 409. mál, c.10. 
159 Pétur Magnússon, „Mikilvægt að átta sig á umfangi mansals“ mbl.is (Reykjavík, 12. júlí 2020) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/07/12/mikilvaegt_ad_atta_sig_a_umfangi_mansals/> skoðað 10. apríl 
2022. 
160 Ragna Björg (n. 157). 
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8.2.2. Hlutverk Bjarkarhlíðar í tilraunaverkefninu um samhæfingarmiðstöð 
Bjarkarhlíð fer með hluta þeirra verkefna sem samhæfingarmiðstöð er ætlað að sinna sbr. 

umfjöllun í kafla 7.2.1. Hlutverk Bjarkarhlíðar er að samræma verklag og viðbrögð þegar 

grunur er um mansal og þegar tekið er á móti tilkynningum um mansal. Þegar tilkynningar um 

mansal koma inn á borð Bjarkarhlíðar, eða þegar grunur er um slíkt, skal teymisstjóri 

Bjarkarhlíðar kalla framkvæmdateymi um mansalsmál saman ef þess er þörf. Tilgangur þess 

er að greina hvort um mansal er að ræða og að samhæfa verklag og viðbrögð þeirra aðila sem 

koma að mansalsmálum.161 Er þá í kjölfarið haft samband við viðeigandi fagaðila varðandi 

aðstoð, stuðning og vernd til handa þolendum mansals. Þessir fagaðilar veita þau viðbrögð og 

þá velferðarþjónustu sem nauðsynleg er fyrir þolendur mansals. Þessir fagaðilar geta verið 

lögregla, einstaklingar úr heilbrigðisgeiranum, svo sem læknar, aðilar af vinnumarkaðnum svo 

sem fulltrúar ASÍ og Eflingar, Útlendingastofnun, Stígamót, Kvennaathvarfið og fleiri.162 

Bjarkarhlíð skal einnig halda utan um fundargerðir og aðgerðir framkvæmdateymisins í hverju 

máli ásamt því að vinna samantekt um hvert mál.163 Jafnframt er hlutverk Bjarkarhlíðar að 

halda utan um tölfræði mansals hér á landi og í lok verkefnisins mun liggja fyrir tölfræði sem 

lýsir umfangi og eðli mansals á Íslandi.164 

Þrátt fyrir að tekið sé fram í aðgerð fjögur í aðgerðaáætluninni frá árinu 2019 að 

möguleg samhæfingarmiðstöð skuli stuðla að forvörnum og fræðslu þá er það verkefni ekki á 

borði Bjarkarhlíðar samkvæmt samkomulagi stjórnvalda og Bjarkarhlíðar.165 Rauði kross 

Íslands hefur séð um þann hluta aðgerðarinnar. Rauði krossinn hefur haldið fjölda námskeiða 

um helstu einkenni og viðbrögð við mansali, til dæmis fyrir einstaklinga sem starfa hjá hinu 

opinbera, hjá sveitarfélögum og hjá einkareknum aðilum.166 

Skaðaminnkun er mikilvæg þegar kemur að þolendum mansals. Að stuðla að 

skaðaminnkun er því þýðingarmikið verkefni í starfsemi tilraunaverkefnisins í Bjarkarhlíð. 

Skaðminnkandi aðgerðir eru aðgerðir sem snúast um að draga úr skaða. Tekið er á móti 

þolendum mansals með skilningi á eðli þeirra áfalla sem þeir hafa orðið fyrir og þeim veitt 

viðeigandi aðstoð, stuðningur og vernd til þess að ná bata. Tilgangurinn með því er að ná til 

þolenda mansals og að skapa traust þeirra á kerfinu.167 

                                     
161 Alþt. 2020-2021, A-deild. þskj. 1227 – 595. mál, 2. mgr. 
162 Ragna Björg (n. 150); Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, „Meiri vernd fyrir þolendur mansals“ Fréttablaðið 
(Reykjavík, 16. júní 2021) <https://www.frettabladid.is/skodun/meiri-vernd-fyrir-tholendur-mansals/> skoðað 
10. apríl 2022. 
163 Ragna Björg (n. 8) glæra 5. 
164 Pétur Magnússon (n. 159). 
165 sama heimild. 
166 Ragna Björg (n. 157); Alþt. 2020-2021, A-deild. þskj. 1227 – 595. mál, 6. mgr. 
167 Pétur Magnússon (n. 159); Ragna Björg (n. 8) glæra 47. 
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Framkvæmdateymi Bjarkarhlíðar hefur það hlutverk að fylgja tilraunaverkefninu eftir 

og í upphafi var það skipað af fulltrúa frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, starfsmanni frá 

Stígamótum, lögfræðingi frá Mannréttindaskrifstofu Íslands og félagsráðgjafa frá 

Bjarkarhlíð.168 

8.2.3. Aðstoð, stuðningur og vernd fyrir þolendur mansals utan Bjarkarhlíðar 
Áður en mansalsmál koma inn á borð Bjarkarhlíðar má vera að þolandi mansals hafi þegar 

upplýst um að hann sé þolandi mansals eða jafnvel þegar fengið aðstoð, til dæmis frá 

félagsþjónustu sveitarfélaganna, lögreglu, Útlendingastofnun eða öðrum aðilum svo sem 

verkalýðsfélögum. 

Fyrsta aðstoð þolanda mansals er í höndum félagsþjónustu sveitarfélaga en um þá 

þjónustu er fjallað í lögum nr. 40/1991. Félagsþjónustu sveitarfélaga er skylt að veita öllum 

íbúum sínum nauðsynlega þjónustu og aðstoð. Þeir einstaklingar sem ekki hafa lögheimili hér 

á landi fá aðstoð frá því sveitarfélagi þar sem þeir hafa verið búsettir. Þegar um erlenda 

þolendur mansals er að ræða þá geta þeir átt rétt á aðstoð og þjónustu í greiningar- og 

móttökumiðstöð á grundvelli samnings við Útlendingastofnun, sbr. 24. gr. reglugerðar um 

útlendinga nr. 540/2017, sbr. 27. gr. útlendingalaga nr. 80/2016. Erlendir þolendur mansals 

sem ekki eiga lögheimili hér á landi eiga rétt á fjárhagslegum stuðning á grundvelli reglugerðar 

nr. 520/2021 og nær stuðningurinn þá til matar, húsaleigu, flutninga og annarra grunnþarfa. 

Þolendur mansals fá þá fyrst skjól og fjármagn til þess að framfleyta sér og eftir það er mál 

þeirra athugað nánar. 169 

Eftir að mansalmál koma inn á borð Bjarkarhlíðar er hægt að vísa þeim á aðra fagaðila 

innan velferðarþjónustunnar líkt og kom fram að ofan. Þar sem helstu birtingarmyndir mansals 

á Íslandi eru kynlífs- og vinnumansal þarf að skoða hvert slíkum málum er vísað. 

Þegar um er að kynlífsmansal er sú vernd og aðstoð sem þolendum stendur til boða góð. 

Hægt er að vísa þolendum, af öllum kynjum, sem orðið hafa fyrir kynlífsmansali til Stígamóta. 

Stígamót taka þátt í samstarfsverkefninu um samhæfingarmiðstöð í Bjarkarhlíð og bjóða þar 

ráðgjöf fyrir þá sem eru þolendur kynlífsmansals.170 Einnig er hægt að vísa konum sem orðið 

hafa fyrir hvers konar mansali til Kvennaathvarfsins, sem einnig tekur þátt í 

samstarfsverkefninu, og er athvarfið opið allan sólarhringinn. Þar geta konur fengið húsaskjól 

                                     
168 Bjarkarhlíð, „Árskýrsla 2020“ (Bjarkarhlíð, maí 2021) 11 
<https://static1.squarespace.com/static/5a2034cdd55b413937e061ba/t/618e49cfd02d920d308be0b8/163671496
3681/A%CC%81rsky%CC%81rsla+2020.pdf?fbclid=IwAR1KpljVmygiI0ZCQq8yVlzZc_8VWDkPc15jzdxz46
27BjjauDlCKmgQXXM> skoðað 10. apríl 2022. 
169 Ragna Björg (n. 150); GRETA (n. 91) 25. 
170 „Samstarf“ (Stígamót) <https://stigamot.is/fraedsluefni/samstarf/> skoðað 12. apríl 2022. 
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og nauðsynjavörur sér að kostnaðarlausu. Meðan á dvöl þeirra stendur í Kvennaathvarfinu fá 

konurnar viðtal við ráðgjafa og þar njóta þær ráðgjafar, stuðnings og/eða 

upplýsingamiðlunar.171 Þegar kemur að vinnumansali er stuðningurinn og verndin ekki eins 

góð. Kvenkyns þolendur geta þó leitað til Kvennaathvarfsins en ekkert sambærilegt úrræði er 

fyrir karlkyns þolendur. Í slíkum tilvikum taka stéttarfélögin oft við málinu og félagsþjónusta 

sveitarfélaganna sér um að veita þolendum aðstoð, þjónustu og vernd.172 

Þegar um erlenda þolendur er að ræða þá vilja þeir oftast fá einhvern samlanda sinn til 

að túlka og þýða þar sem þeir treysta þeim oftar betur en íslenskum fagaðilum. Bjarkarhlíð 

útvegar alltaf túlka og hefur stuðst meðal annars við prógrammið LanguageLine Solutions.173 

8.2.4. Tölfræði eftir fyrsta starfsár tilraunaverkefnisins 
Fyrsta árið sem tilraunaverkefnið var í gangi komu inn á borð Bjarkarhlíðar 15 tilkynningar 

um grun um mansal. Í þessum 15 tilkynningum voru níu konur og sex karlar sem mögulega 

voru þolendur mansals. Þolendur komu frá 13 þjóðlöndum, fimm Afríkulöndum, fimm 

Asíulöndum, tveimur löndum í A-Evrópu og einu landi í S-Ameríku. Vinnuþátttaka hjá þessum 

þolendum var á þá leið að tíu einstaklingar voru í 100% starfshlutfalli, einn var í hlutastarfi, 

einn á framfærslu sveitarfélags, tveir voru án atvinnu og einn var flokkaður undir „annað“. 

Flestir þolendanna voru ungir að aldri en meðalaldur þeirra var 32,7 ár. Auk þess voru flestir 

þeirra einhleypir eða um 46,7% og margir þeirra með litla menntun en 71,4% þeirra höfðu 

einungis lokið grunnskólanámi.174 

Í 11 málanna var staðfest að um mansal væri að ræða. Í níu málum var um vinnumansal 

að ræða og í tveimur var um kynlífsmansal að ræða. Í einu vinnumansals málinu var þó um 

blandað mál að ræða, það er bæði vinnu- og kynlífsmansal. Í flestum málunum var 

brotavettvangurinn vinnustaður þolenda, eða í 80% tilvika.175 Þolendur leituðu sér sjálfir 

hjálpar í sumum tilvikum en oftast voru það einhverjir eftirtalinna sem komu þolendum til 

hjálpar: Fulltrúar stéttarfélaga þegar um vinnumansal var að ræða, velviljugir borgarar, sem af 

einhverjum ástæðum höfðu tekið eftir einhverju óvenjulegu en það var í 33% tilvika eða 

einstaklingar sem þolendur höfðu hitt á förnum vegi og að lokum félagsþjónustan sem hafði 

fengið mál inn á sitt borð.176  

                                     
171 „Dvöl“ (Kvennaathvarfið) <https://www.kvennaathvarf.is/staying-at-the-shelter/> skoðað 12. apríl 2022. 
172 Ragna Björg (n. 157). 
173 sama heimild; Hjördís Rut Sigurjónsdóttir, „Aðeins einn mansalsþolendanna skildi íslensku“ (Rúv.is, 26. 
október 2021) <https://www.ruv.is/frett/2021/10/26/adeins-einn-mansalstholendanna-skildi-islensku> skoðað 
12. apríl 2022. 
174 Ragna Björg (n. 8) glæra 13-15. 
175 Sama heimild glæra 19. 
176 Ragna Björg (n. 157). 
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Gerendurnir voru oftast yfirmenn þolenda, eða í um 60% tilvika. Í sumum málunum 

voru gerendur skyldmenni þolenda svo sem makar eða ættingjar, en 13% voru ættingjar 

þolendanna. Flestir gerendanna komu frá Asíulöndum, aðrir frá Afríku og Evrópu, fjórir frá 

Íslandi en hinir voru af erlendum uppruna. Níu gerendur voru karlmenn og í hinum tilvikunum 

var um marga gerendur að ræða.177  

Á fyrsta starfsári tilraunaverkefnisins fór eitt málanna í umþóttunarferli. Einn þolandinn 

fékk dvalarleyfi og atvinnuleyfi og öðlaðist þolandinn styrk til þess að fara frá geranda sínum. 

Í einhverjum tilvikum, þegar grunur var um mansal, flúðu þolendur viðkomandi aðstæður en í 

öðrum málum var þolendum hjálpað úr aðstæðunum með því að veita þeim aðstoð, stuðning 

og vernd. Þar með fengu þeir tækifæri til að vinna úr lífsreynslu sinni og lifa betra og öruggara 

lífi.178 

8.3. Frekari upplýsingaöflun: Viðtöl tekin og spurningar sendar í tölvupósti 
8.3.1. Viðtöl  
Til að fá enn betri mynd af hlutverki, stöðu og þróun samhæfingarmiðstöðvarinnar í Bjarkarhlíð 

tók höfundur tvö viðtöl. Fyrra viðtalið var tekið þann 15. mars 2022 við Rögnu Björgu 

Guðbrandsdóttur, fyrrverandi teymisstjóra Bjarkarhlíðar. Viðtalið fór fram á Te & Kaffi á 

Garðatorgi í Garðabæ. Einnig var tekið viðtal við Hlín Sæþórsdóttur, doktorsnema og 

sérfræðing í málefnum mansals, þann 14. mars 2022 á skrifstofu hennar í Reykjavík. Markmið 

viðtalanna var að afla enn frekari upplýsinga um tilraunaverkefnið um samhæfingarmiðstöðina 

í Bjarkarhlíð. Höfundur hafði ákveðnar spurningar í huga en auk þeirra komu 

viðbótarspurningar út frá svörum viðmælanda. 

Báðir viðmælendurnir töldu tilraunaverkefnið um samhæfingarmiðstöð vera góða 

byrjun þar sem áður hafði vantað samstarfsvettvang þar sem áhersla væri lögð á samhæfð 

viðbrögð og úrræði fyrir þolendur mansals.  

Ragna taldi að tilraunaverkefnið um samhæfingarmiðstöð í Bjarkarhlíð hefði styrkt sýn 

þeirra fagaðila er koma að mansalsmálum og að samstarfsaðilar gætu fengið stuðning frá 

hverjum öðrum og gott væri að hafa sameiginlegan vettvang fyrir þolendur mansals. 

Hlín taldi tilraunaverkefnið um samhæfingarmiðstöð í Bjarkarhlíð vera góða byrjun þar 

sem Ísland hafði aldrei fyrr haft slíkt úrræði fyrir þolendur mansals, enn vantar þó upp á ýmsa 

þætti sem samhæfingarmiðstöð þyrfti að bjóða upp á. 

                                     
177 Ragna Björg (n. 8) glæra 18. 
178 Ragna Björg (n. 150); Fanndís Birna Logadóttir (n. 155); Hjördís Rut Sigurjónsdóttir (n.173). 
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Höfundur hafði lesið frétt á netmiðlinum mbl.is179 en þar var birt viðtal við Rögnu. Þar 

hafði Ragna sagt að hlutverk tilraunaverkefnisins um samhæfingarmiðstöð væri takmarkað ef 

það væri borið saman við hlutverk varanlegrar samhæfingarmiðstöðvar. Ragna útskýrði fyrir 

höfundi að tenging við heimaland og skipulag á heimkomu þolanda mansals væri eitthvað sem 

ætti eftir að þróa og væri þar með veikleiki hjá Íslandi.180  

Höfundur spurði Rögnu einnig hverjar væru helstu hindranirnar væru í tengslum við 

tilraunaverkefnið. Tjáði hún höfundi að það væri þekking og almenn vitundarvakning þá bæði 

hjá fagfólki, atvinnurekendum og hjá einstaklingum sem starfa á þeim stöðum sem þolendur 

gætu haft snertiflöt við og óskað eftir hjálp. Þolendur þurfi að fá skýr skilaboð um að þeir geti 

beðið um hjálp. 

 

8.3.2. Sendar spurningar viðtakanda 
Höfundur hafði einnig samband í gegnum tölvupóst við Brá Guðmundsdóttur sem sjálf hafði 

verið þolandi mansals í Frakklandi og Logan Lee Sigurðsson þolanda mansals í Bandaríkjunum 

og starfsmann Stop the traffick á Íslandi. Höfundur sendi til þeim spurningar til þess að fá 

upplýsingar um hvað væri að þeirra mati mikilvægast þegar kemur að aðstoð, stuðningi og 

vernd fyrir þolendur mansals og hvers einstaklingar í þessum aðstæðum þarfnast mest þegar 

kemur að aðstoð, stuðningi og vernd. Auk þess spurði höfundur Logan hvort staða mála í 

tengslum við mansal væri betri með tilkomu tilraunaverkefnisins í Bjarkarhlíð og hvað það 

væri sem mætti bæta þegar kæmi að aðstoð, stuðningi og vernd fyrir þolendur mansals. 
 
Brá svaraði: 

Þar sem ég sagði ekki frá fyrr en núna þá fékk ég engan stuðning, vernd né annað. 
Ég reyndi bara að berjast í gegnum þetta á hnefanum því ég ætlaði ekki að láta 
þetta skilgreina mitt líf. Ef ég lít til baka þá hefði ég viljað að sú vakning sem er nú 
til staðar í okkar samfélagi og víðar um heiminn hefði verið til staðar. Sjálfsásökun, 
þolendaskömm og fleira var það sem einkenndi mig og mína líðan allt of lengi. Með 
því að hvetja alltaf alla til að segja frá og láta þolendur vita að ofbeldi er aldrei 
þeim að kenna er er að mínu mati það sem við þurfum að koma út í cosmo-ið. 

 
Logan telur skilvirkt stuðningsnet svo sem persónuleg tengsl vera mikilvægt til þess að 

koma í veg fyrir mansal. Að hennar mati er mikilvægt að samfélagið, aðstoðin, stuðningurinn 

og verndin sem þolendur fá frá lögreglu og réttarkerfinu sé hluti af stuðningsnetinu.Telur hún 

                                     
179 Heiti fréttarinnar er „Mikilvægt að átta sig á umfangi mansals“ 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/07/12/mikilvaegt_ad_atta_sig_a_umfangi_mansals/>  
180 Til dæmis í Danmörku er það þannig að danska samhæfingarmiðstöðin CMM er með tengsl við samtök í 
öðrum löndum sem vinna með þolendum mansals. Þannig að ef einhver þolandi vill fara aftur til baka til 
heimalands síns er haft samband við viðeigandi samtök og er þá tekið á móti þolandanum og honum hjálpað að 
komast aftur inn í þjóðfélagið 
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fræðuslu vera mikilvæga, þá ekki einungis fræðslu um einkenni mansals og hvert skuli tilkynna 

það, heldur skuli einnig fræða almenning um að þolendur séu oft einangraðir af geranda sínum. 

Koma þarf samfélagslegri ábyrgð inn í fræðsluna svo almenningur sé ekki hikandi þegar kemur 

að því að tilkynna grunsamlega hegðun eða stíga inn í aðstæður sem auðvelda mansal. Svo um 

skilvirka aðstoð sé að ræða þarf aðstoðin að vera öllum sýnileg og eiga allir að geta treyst á 

hana. Nauðsynlegt er að vera í góðu sambandi við jaðarsetta hópa og að réttar upplýsingar nái 

til þeirra á þeirra tungumáli svo hjálpin sé sýnileg og auðveldara sé fyrir þá að leita sér hjálpar. 

Segir hún að það þurfi að takast á við tungumálaörðugleika og menningarlegar hindranir þegar 

þolendum er veitt aðstoð svo hún sé viðeigandi og þjóni tilgangi sínum. Tungumál 

stuðningsaðila, lögmanna og lögreglu er mikilvægt svo þjónustan sé skilvirk. Ásamt 

forvörninni er sýnileiki og traust mikilvægt svo hlutverk lögreglunnar sé áhrifaríkt í 

stuðningsnetinu og svo þolendur treysti henni og geti leitað til hennar. 

 Á sínum tíma hafði Logan lítinn áhuga á að leita sér hjálpar þar sem hún var sannfærð 

um að það myndi veikja stöðu hennar gagnvart geranda sínum og sá hún enga leið úr sínum 

aðstæðum. Félagsráðgjafi kom að hennar máli og breytti viðhorfi hennar. Hún ítrekar að að 

mikilvægt sé að þolendur finni fyrir því að fagaðilar hafi trú á þeim og getu þeirra því það eina 

sem getur breytt viðhorfi þolanda til þeirra sjálfs og þeirra stöðu sem þeir eru í og þannig veitt 

þeim styrk og getu til að ná tökum á lífinu á ný. 

Að mati Logan er oft verið að bregðast þolendum með því að senda þá aftur til baka til 

heimalandsins í sömu viðkvæmu aðstæður og þeir voru leiddir í hagnýtingu í upphafi. Segir 

hún að það þurfi að veita þolendum umþóttunar- og afturbatatímabil og stuðningsnet án þess 

að málinu þeirra sé flýtt. 

Logan segir það mjög dýrmætt að Bjarkarhlíð gegni því hlutverki sem hún gerir og að 

haldið sé utan um tölfræði og gagnaöflun. Hins vegar veit hún ekki hversu aðgengileg 

þjónustan er í raun og veru án þeirra fræðslu til almennings sem hún telur þörf á og án 

kynningar út á við til að gera hjálpina sýnilega. Þess vegna má vera að tölfræðin endurspegli 

ekki raunverulegar tölur. Hún telur að miklar jákvæðar breytingar hafi verið gerðar á 

undanförnum árum. Margir duglegir og ástríðufullir einstaklingar úr öllum stigum 

samfélagsins og stofnunum sem hafi lagt hönd á plóg en þó sé enn langt í land. 

Að lokum tjáði Logan höfundi að raddir jaðarhópa mættu koma að borðinu þegar 

ákvarðanir eru teknar. Oft eru einstaklingar sem tilheyra hópum sem eru í mestri hættu á að 

vera þolendur mansals útilokaðir frá umræðunni og ákvörðunartöku. Þar má nefna erlenda 

einstaklinga og/eða þá sem eru af fjölmenningarlegum uppruna.  
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Logan er jákvæð en þó varfærin gagnvart nýjum lagabreytingum og því hvernig 

lögreglan muni koma að mansalsmálum. Hún er varkár því enn eru margir sem líta á Ísland 

sem sitt heimaland en telja síðan að stuðningsnetið sé ekki fyrir þá því þier sjá mjög fáar 

sakfellingar. Hún nefnir sem dæmi brunann sem varð árið 2020 á horni Vesturgötu og 

Bræðraborgarstígs. Þar hafði verið tilkynnt um vafasamar aðstæður auk þess sem fjölmiðlar 

höfðu fjallað um árabil um aðstæður erlendra starfsmanna sem þar bjuggu en ekkert var gert í 

því máli. Þetta varð til þess að tveir einstaklingar létu lífið í brunanum. Þetta mál er ekki 

einstakt því mál eru tilkynnt en þeim er ekki fylgt eftir. Sakfellingar eru erfiðar en á sama tíma 

mikilvægar fyrir þolendur svo þeir hafi trú á því að mál þeirra séu tekin alvarlega og að þeir 

fái skjóta meðferð. Hún segir að lokum: „So I very much hope we will prioritize the equally 

important external community work alongside improving our internal processes!!“. 

9. Niðurstöður 
Í einföldu máli lýtur mansal að því þegar einstaklingur (gerandi) verslar með annan 

einstakling (þolanda) í fjárhagslegum tilgangi eða á persónulegan hátt. Gerandi beitir 

ákveðnum verknaði og verknaðaraðferð við mansalið og á endanum misnotar hann 

þolanda á einhvern hátt. Alþjóðlegar skilgreiningar mansals, sbr. 3. gr. Palermó-

bókunarinnar og 4. gr. Evrópuráðssamningsins sem og íslenska mansalsákvæðið í 227 gr. 

a alm. hgl., gera kröfur um verknað, verknaðaraðferð og hagnýtingu svo um mansal sé að 

ræða. Margar mismunandi birtingarmyndir passa inn í þessar skilgreiningar. Helstu 

birtingarmyndir mansals á Íslandi eru kynlífsmansal og vinnumansal. 

Með því að hafa undirritað og fullgilt Palermó-bókunina og Evrópuráðs-

samninginn hafa stjórnvöld skuldbundið íslenska ríkið til að undirgangast þær 

skuldbindingar er í samningnum felast, þar á meðal bjóða þolendum mansals aðstoð, 

stuðning og vernd á hvaða stigi mansalsferlisins sem er. 

GRETA hefur eftirlit með því að aðildarríki framfylgi Evrópuráðssamningnum og 

bandarísk stjórnvöld hafa gagnrýnt íslensk stjórnvöld í gegnum árin þegar kemur að 

aðstoð, stuðningi og vernd fyrir þolendur mansals. Í skýrslum þeirra á síðustu árum hafa 

verið settar fram ýmsar athugasemdir. Þær lúta einkum að því að íslensk stjórnvöld þurfi 

að leggja meiri áherslu á forvirkar aðgerðir við greiningu á þolendum mansals, samhæfa 

þurfi aðgerðir þegar kemur að aðstoð, vernd og þjónustu og að stjórnvöld þurfi að koma 

á fót gagnasöfnunarkerfi sem heldur utan um tölfræði mansalsmála hér á landi. 

Íslensk stjórnvöld birtu aðgerðaáætlun árið 2019 er snéri að baráttunni gegn 

mansali og annars konar hagnýtingu. Í aðgerðaáætluninni voru listaðar upp aðgerðir er 

tengdust aðstoð, stuðningi og vernd fyrir þolendur mansals. Aðgerð fjögur í 
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aðgerðaráætluninni snéri að því að koma á fót samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur 

mansals. Stjórnvöld útfærðu aðgerðina með því að koma á fót tilraunaverkefni um slíka 

samhæfingarmiðstöð. Samið var við í Bjarkarhlíð um að taka verkefnið að sér. Með 

tilraunaverkefninu voru aðgerðir samhæfðar varðandi aðstoð, stuðningi og vernd fyrir 

þolendur mansals. Er um að ræða alhliða stuðningskerfi sem ætlað er öllum þolendum 

mansals innan lögsögu Íslands, óháð uppruna þeirra og því hvort þeir vilji 

lögreglurannsókn eða ekki. Um þá aðstoð, þjónustu og vernd sem samhæfingarmiðstöð 

skal veita er til dæmis fjallað um í þriðja kafla Evrópuráðssamningsins.  

Tilraunaverkefni stjórnvalda um samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur mansals í 

Bjarkarhlíð uppfyllir skilyrði 12. gr. Evrópuráðssamningsins þar sem þolendum mansals 

býðst aðgangur að öruggu húsnæði, mat og nauðsynjavörum á vegum félagsþjónustu 

sveitarfélaganna eða Kvennaathvarfsins ef um kvenkyns þolendur er að ræða. Karlkyns 

þolendur geta fengið aðstoð, stuðning og vernd frá Stígamótum þegar um kynlífsmansal 

er að ræða en þegar aðrar birtingarmyndir eiga í hlut þá er það oftast félagsþjónusta 

sveitarfélaga sem tekur við þeim. Konur geta fengið aðstoð, stuðning og vernd frá 

Stígamótum þegar um kynlífsmansal er að ræða en annars geta þær líka leitað til 

Kvennaathvarfsins og félagsþjónustu sveitarfélaganna. Þolendur mansals fá efnahagslega 

aðstoð frá félagsþjónustu sveitarfélaganna en sálfræðilega aðstoð fá þeir frá Bjarkarhlíð 

eða einhverjum af samstarfsaðilum tilraunaverkefnisins. Þolendur geta fengið 

upplýsingar um réttindi sín hjá lögfræðingi frá Mannréttindaskrifstofu Íslands. Erlendir 

þolendur hafa aðgang að túlkaþjónustu sem Bjarkarhlíð útvegar þeim. Þolendur mansals 

eiga rétt á að fá dvalarleyfi og afturbata- og umþóttunartímabil sem Útlendingastofnun 

sér um að veita. 

Staða þolenda mansals hefur batnað með tilkomu tilraunaverkefnisins um sam-

hæfingarmiðstöð í Bjarkarhlíð. Auðveldara er að tilkynna um mansal en áður og þolendur 

eiga hægara um vik að leita sér hjálpar þar sem allt er að finna á sama stað. Einnig er öll 

þjónusta sem þolendum er veitt samhæfð og því þarf ekki að finna upp hjólið í hvert sinn 

sem nýtt mansalsmál kemur inn á borð Bjarkarhlíðar. Einfaldara er að gæta þess að ekkert 

fari úrskeiðis varðandi aðstoð, stuðning og vernd til handa þolendum. Með tilkomu 

tilraunaverkefnisins er nú haldið skipulega utan um skráningu mansalsmála og alla 

tölfræði varðandi málaflokkinn. Tekið er saman hverjir eru þolendur, hvernig mansali 

þeir hafa lent í og hvaða hjálp þeir hafa fengið. Samantekin tölfræði fyrsta starfsárs 

tilraunaverkefnisins sýnir að þörf er fyrir samhæfingarmiðstöð hér á landi. Verkefnið 

hefur enn fremur leitt í ljós að fagfólk er tilbúið að vinna í málaflokknum. Því telur 



 40 

höfundur mjög mikilvægt að samhæfingarmiðstöð fyrir þolendur mansals verði varanleg 

þegar tilraunaverkefninu lýkur um mitt ár 2022. 

Þrátt fyrir að staðan sé betri en áður þá er margt sem höfundur telur að þurfi að 

bæta. Í skýrslu GRETA og skýrslum bandarískra stjórnvalda voru athugasemdir um að 

karlkyns þolendur mansals hefðu ekki sambærilegt úrræði og Kvennaathvarfið veitir 

kvenkyns þolendum. Höfundur telur að það sé eitthvað sem stjórnvöld þyrftu að huga að, 

þar sem karlkyns þolendur eru ekki síður mikilvægir en kvenkyns þolendur. Einnig þarf 

að mynda tengsl við útlönd sem miða að því að koma á fót skipulagi hvað varðar 

heimkomu þolanda mansals og betur þarf að ná til jaðarhópa samfélagsins. 

Mansal er falinn vandi og eru mun fleiri tilvik mansals í íslensku þjóðfélagi en 

tölfræðin gefur til kynna. Ástæðan fyrir því að þolendur stíga ekki fram getur meðal 

annars verið sú að þeir eru hræddir, finna fyrir sjálfsásökunum og þolendaskömm líkt og 

Brá Guðmundsdóttir þolandi mansals talaði um, eða þeir halda að hjálpin muni gera 

aðstæður verri eins og í tilfelli Logan Lee. Efla þarf þá vitundarvakningu sem er hafin í 

þjóðfélaginu og halda þarf áfram að þróa hana með fræðslu. Byggja þarf upp traust milli 

þolenda mansals og þeirra fagaðila sem vinna með þeim. Hvetja þarf þolendur til þess að 

stíga fram, láta þá vita að ofbeldi eins og mansal er aldrei í lagi og láta þá vita að hjálpin 

sé til staðar og hvar hana er að finna. 

Stjórnvöld hafa stígið skref fram á við í baráttunni gegn mansali. Birtar hafa verið 

aðgerðaáætlanir, kynningarbæklingar hafa verið gefnir út og haldin hafa verið 

fræðslunámskeið. Tilraunaverkefnið um samhæfingarmiðstöð í aðgerð fjögur var ákveðin 

viljayfirlýsing stjórnvalda um að standa sig betur í málaflokknum. Hins vegar er höfundur 

þeirrar skoðunar, eftir þá vinnu er hann lagði í við gerð ritgerðarinnar, að íslensk 

stjórnvöld þurfi að gera enn betur. Mikilvægt er að halda þarf áfram að fræða fólk um 

mansal. Ekki er heldur alltaf hægt að treysta á sömu fagaðilana sem starfað hafa við 

mansalsmál á Íslandi á síðustu árum. Stöðugt þarf að þjálfa nýtt fólk til starfa því það 

getur reynst erfitt að byrja alltaf á byrjunarreit þegar reynt starfsfólk lætur af störfum. 

Einnig telur höfundur að íslensk stjórnvöld þurfi að sýna meiri pólitískan vilja til að gera 

betur. Það er ekki forsvaranlegt að setja fram aðgerðaáætlun með of litlu fjármagni því 

ljóst er að meira fjármagn þarf til þess að tryggja þolendum mansals enn betri aðstoð, 

stuðning og vernd í samræmi við þær skuldbindingar sem ríkinu ber að uppfylla. 
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