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1 Inngangur 

Mansal er alvarlegt brot á grundvallarmannréttindum. Árlega fer fram ólögleg verslun 

með hundruði þúsunda einstaklinga sem geta lítið gert til að breyta stöðu sinni. 

Mansal á sér stað jafnt milli ríkja sem innan ríkis, og er því vandinn alþjóðlegur. 

Mansal er þriðja ábatasamasta skipulagða glæpastarfsemi í heiminum, og sú 

glæpastarfsemi sem vex hvað hraðast. Til að ná árángri í baráttunni gegn mansali er 

mikilvægt að þjóðir heims taki höndum sama og vinni að sama markmiði, að útrýma 

mansali. 

 

Flestir þolendur mansals eru konur og börn sem starfa nauðug í kynlífsiðnaðnum, 

lögð er áhersla á þá tegund mansals í ritgerðinni og að fyrirbærið sé kynbundið. 

Viðhorf ríkja til jafnréttis hefur áhrif á frammistöðu þeirra í baráttunni gegn mansali, 

og spilar viðhorf stjórnvalda til vændis stóran þátt í því. Mikilvægt er að úrræði séu í 

boði fyrir þolendur mansals svo þeir leiti sér aðstoðar. Það þykir ólíklegt að 

einstaklingur sem býr við nauðung leiti sér aðstoðar hjá yfirvöldum sem geta ekki 

boðið upp á vernd og þjónustu. 

 

Alþjóðasáttmálar eru mikilvægir í baráttunni gegn mansali. Helsti sáttmáli 

alþjóðasamfélagsins gegn mansali er Palermó-bókunin, bókun um að koma í veg fyrir, 

uppræta og refsa fyrir mansals, einkum kvenna og barna sem er viðbót við samning 

Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi. Í bókuninni er 

lögð áhersla á manseljendur sem selja konur og börn mansali og að fjölþjóðleg 

skipulögð glæpasamtök leiki lykilhlutverk í alþjóðavæðingu mansals (Hodge &Lietz, 

2007: 164).  Innan Evrópuríkja er helsti sáttmálinn samningur Evrópuráðsins um 

aðgerðir gegn mansali. Evrópuráðssamningurinn byggir á Palermó-bókuninni, en 

gengur lengra hvað varðar vernd þolenda mansals. Samningur Evrópuráðsins og 

Palermó-bókunin verða ekki talin fullgild ,,fyrr en stjórnvöld innleiða tímabundna 

vernd og stuðning við fórnarlömb, tryggja að þau komist í öruggar aðstæður eftir dvöl 

þeirra [í móttökulandinu] eða veita þeim leyfi til langtíma dvalar“ (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009: 61). Flest aðildarríki hafa samþykkt Palermó-bókunina og 

Evrópuráðssamningin en ekki hafa öll ríki fullgilt þá, þar á meðal Ísland. Noregur 
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hefur bæði undirritað og fullgilt Palermó-bókunina og Evrópuráðssamningin. 

Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna flokkar ríki heims í þrjá flokka eftir því hvernig þau 

standa sig í baráttunni gegn mansali. Noregur er í flokki 1, í þeim flokki eru ríki sem 

uppfylla lágmarksskilyrði í baráttunni gegn mansali. Ísland er í flokki 2, og nær ekki 

að uppfylla lágmarksskilyrðin. 

 

Á Íslandi var lengi vel ríkjandi hugarfar meðal almennings og stjórnvalda að hér á 

landi ætti sér ekki stað mansal, og að í mesta lagi væri landið notað sem 

umflutningsland þolenda milli Evrópu og Bandaríkjanna. Þegar ríkjandi hugarfar 

stjórnvalda er að mansal eigi sér ekki stað innan þeirra landamæra, þá er lítið um 

aðgerðir og þar af leiðandi lítið um úrræði fyrir þolendur. Raunin er sú að engin lönd 

eru undanskilin þegar það kemur að mansali. Nýlegar íslenskar rannsóknir og 

upplýsingar frá lögreglu gefa til kynna að Ísland sé ekki einungis umflutningsland 

þolenda, heldur einnig móttökuland. Norsk yfirvöld hafa verið virkt í baráttunni gegn 

mansali, og unnið hörðum höndum að því að upplýsa almenning um mansal. Hluti af 

þeirri baráttu er að bjóða upp á úrræði fyrir þolendur mansals. Mikilvægt skref í 

baráttunni gegn mansali er að finna þolendur mansals, hjálpa þeim og koma þeim úr 

ánauð manseljenda. Til að hvetja þolendur að leita sér aðstoðar þurfa að vera í boði 

fullnægjandi úrræði.  

 

Í ritgerðinni ber ég saman tvö Norðurlönd, Ísland og Noreg, sem tengjast sterkum 

sögulegum og menningarlegum böndum. Löndin hafa svipaða samfélagsgerð og hafa 

bæði byggt upp velferðarkerfi. Allar Norðurlandaþjóðirnar, fyrir utan Ísland, eru í 

flokki 1 í skýrslu Utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna. Noregur varð fyrir valinu, því 

yfirvöld þar í landi ganga skrefinu lengra þegar það kemur að úrræðum fyrir þolendur 

mansals. Hvernig standa Ísland og Noregur gagnvart alþjóðlegum sáttmálum? Hafa 

viðhorf yfirvalda til kynja- og jafnréttissjónarmiða áhrif á baráttu landanna gegn 

mansali? Skoðuð eru hvaða úrræði eru í boði fyrir þolendur mansals á Íslandi og 

Noregi. Eru þessi úrræði fullnægjandi? Hvað þurfa Íslensk yfirvöld að gera til að 

þolendur mansals leiti sér aðstoðar? 
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2 Uppbygging ritgerðar 

Kveikjan að efni ritgerðarinnar var skýrsla Rauða kross Íslands og RIKK, 

rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum, Líka á Íslandi: rannsókn á eðli og 

umfangi mansals eftir Fríðu Rós Valdimarsdóttur sem kom út 2009. Líka á Íslandi var 

fyrsta rannsókn sem fól í sér að kanna eðli og umfang mansals á Íslandi. 

 

Ritgerðin byggir á annars stigs heimilda og er því heimildarritgerð, en setur þau gögn 

í fræðilegt samhengi. 

 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun um mansal, þar er hugtakið skilgreint 

og fjallað um helstu birtingarmyndir. Fjallað er um mansal sem kynbundið ofbeldi og 

hversu mikilvægt viðhorf stjórnvalda til jafnréttishugtaksins sé í baráttunni gegn 

mansali. Skoðaðar eru alþjóðasamþykktir um aðgerðir gegn mansali, annars vegar 

Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna og hins vegar samning Evrópuráðsins um 

aðgerðir gegn mansali, sérstök áhersla er lögð á kafla sem snúa að úrræðum í boði 

fyrir þolendur. Fjallað er um flokkun Utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna um hvernig 

ríki standa sig í baráttunni gegn mansali, og mat ráðuneytisins á stöðu mála í Noregi 

og á Íslandi. 

 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað er um mansal í Noregi og á Íslandi, umfang 

þess, aðgerðir og úrræði. Skoðað er hvernig löndin standa gagnvart fyrrnefndum 

samþykktum, þá hvað varðar úrræði fyrir þolendur mansals. Stuðst var við gögn 

Utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna, skýrslur frá íslenskum og norskum stjórnvöldum, 

stofnunum á þeirra vegum og óháðum félagssamtökum. Að lokum eru úrræði í boði 

fyrir þolendur mansals á Íslandi borin saman við þau úrræði sem eru í boði í Noregi. 
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3 Mansal 

3.1 Hvað er mansal? 

Mansal er verslun með fólk í gróðaskyni. Félags- og tryggingamálaráðuneytið (2009: 

13) bendir á að hugtakið nútímaþrælasala sé nærtækt hugtak, því nú til dags er 

þrælahald ekki sýnilegt og er farið mjög leynt með frelsissviptinguna og nauðungina. 

Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna tekur til þriggja meginþátta mansals, þ.e. 

verknaðarins, aðferðanna og tilgangsins. Skilgreining bókunarinnar á mansali er 

eftirfarandi: 

a) ,,Merkir ,,verslun með fólk“ það að útvega fólk, flytja það eða færa til, halda 

því eða taka við því í því skyni að notfæra sér það, og það er gert með 

hótunum, valdbeitingu eða annars konar nauðung, brottnámi, svikum, 

blekkingum, misnotkun á yfirburðastöðu eða því að maður er öðrum háður, 

eða með greiðslu eða öðrum ávinningi veittum eða þegnum í því skyni að fá 

fram samþykki manns er hefur annan mann á valdi sínu. Það að notfæra sér 

fólk felur í sér, að lágmarki, hagnýtingu á vændi annarra eða annarri 

kynferðislegri misnotkun, nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu, 

þrælahaldi eða háttsemi áþekkri þrælahaldi, ánauð og brottnámi líffæra; 

b) samþykki þess sem sætir verslun með fólk í því að aðrir hyggist notfæra sér 

hann á þann hátt sem fjallað er um í a-lið þessarar greinar skiptir ekki máli, 

ef beitt hefur verið einhverjum þeim aðferðum sem í þeim lið greinir; 

c) litið skal svo á að það að útvega barn, flytja það eða færa til, hýsa það eða 

taka við því í því skyni að notfæra sér það feli í sér ,,verslun með fólk“, jafnvel 

þótt ekki hafi verið beitt neinum þeim aðferðum sem tilgreindar eru í a-lið 

þessarar greinar; 

d) merkir ,,barn“ hverja þá manneskju sem ekki hefur náð átján ára aldri. “ 

 (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009: 24). 

 

Mansal er óreglulegur fólksflutningur. Munurinn á reglulegum og óreglulegum 

fólksflutningum er skýr. Reglulegir fólksflutningar eru ,,flutningar fólks þar sem ekki 

er brotið gegn lögum landa né brotið á einstaklingum“  og óreglulegir fólksflutningar 

eru ,,flutningar einstaklinga eða hópa sem stangast á við lög“ (Fríða Rós 
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Valdimarsdóttir, 2009: 12). Óreglulegum fólksflutningum er skipt í tvo hópa, annars 

vegar þegar fólki er smyglað milli landa og hins vegar mansal. Gerður er greinamunur 

á þessum tveimur fyrirbærum, en einstaklingar geta fallið undir báða flokka. ,,Til að 

flutningar teljist til mansals þarf að vera til staðar áframhaldandi valdbeiting á 

einstaklingi eftir að hún/hann flyst milli landa eða í aðrar aðstæður innanlands, en 

hlutverk smyglarans er einfaldlega að auðvelda för yfir landamæri“ (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009: 12). 

3.2 Birtingarmyndir mansals 

Þrælahald er oftast talin vera liðin tíð, en mansal er vandamál sem fer ört vaxandi. 

Fyrir 1990 trúðu flest stjórnvöld að mansal ætti sér að mestu leyti stað í Asíu, en  

mansal er alþjóðlegt fyrirbæri og engin þjóð er undanskilin (Hodge & Lietz, 2007: 

165). Nokkrar stofnanir áætla fjölda þolenda mansals, fjöldi þolenda fer eftir því 

hvernig hver stofnun skilgreinir hugtakið mansal. Í mansalsskýrslu 

Utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna (Department of state, 2009: 8) er miðað við tölur 

frá Alþjóða vinnumálastofnuninni (ILO), ILO áætlar að á hverjum tíma séu að 

minnsta kosti 12,3 milljón fullorðinna einstaklinga og barna í heiminum þolendur 

mansals, þá þrælar, í nauðungarvinnu eða í þrælkun í kynlífsiðnaði. 

 

Í skýrslu The United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking 

(UN.GIFT), verkefni sem sett er á laggirnar af Sameinuðu þjóðunum ásamt fleiri 

alþjóðlegum stofnunum í baráttunni gegn mansali, eru flestir þolendur mansals innan 

Asíu og Kyrrahafsins (UN.GIFT, 2008: 6). Mansal getur bæði átt sér stað innan ríkis 

og á milli ríkja. Sama ríkið getur verið upprunaland, umflutningsland eða 

móttökuland þolenda (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009: 15). Þó er hægt að 

sjá mynstur í mansalsmálum. Lönd í fyrrum Sovíétríkjunum, í Mið- og Suðaustur- 

Evrópu, í Vestur-Afríku og í Suðaustur-Asíu eru oftast talin vera upprunalönd 

þolenda mansals. Lönd í Vestur-Evrópu, Norður-Ameríku og Vestur-Asíu eru helstu 

móttökulöndin. Fjöldi landa í Evrópu eru talin vera umflutningslönd (UN.GIFT, 2008: 

11). Þolendur eru fluttir frá suðri til norðurs og austri til vesturs. Móttökulöndin eru 

oftast iðnvæddar og ríkari þjóðir þar sem kynlífsmarkaður er til staðar eða vændi er 

löglegt eða er að einhverju leyti umborið (Hodge & Lietz, 2007: 165). Ef mansal á sér 

stað innan ríkis þá eru þolendur oftast fluttir frá dreifbýli til þéttbýlis (Rósa 

Erlingsdóttir, 2003: 2). 
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Mansal er þriðja tekjuhæsta skipulagða glæpastarfsemin í heiminum á eftir eiturlyfja- 

og vopnasölu. Alþjóða vinnumálastofnuninni (ILO) telur að hagnaðurinn velti hátt í 

32 milljörðum bandaríkjadala á hverju ári. Þó þolendur mansals á Vesturlöndum séu 

einungis rúmlega 10% þolenda mansals í heiminum, þá er talið að um helmingur 

gróðans komi þaðan (Félags- og tryggingamálaráðurneyti, 2009: 13 – 14). 

 

Lítil áhætta er fyrir manseljendur að stunda mansal og hægt er að hagnast vel á þeim 

iðnaði. Sala á ungum konum og stúlkum er gróðavæn. Ólíkt fíkniefnasölu, þar sem 

varan er einungis seld einu sinni og notuð, er varan endurseljanleg og hægt að græða á 

henni ár eftir ár. Þar sem vændi er löglegt er erfitt að dæma í mansalsmálum, og þar 

sem vændi er ólöglegt þá eru dómar yfirleitt vægir. Yfirvöld einblína frekar á 

þolendur mansals, sem stunda vændi, en manseljendur og það hefur letjandi áhrif á 

konur sem tilbúnar eru að leita sér aðstoðar (Hodge & Lietz, 2007: 165-166). Í 

alþjóðasamfélaginu hafa tiltölulega fáir manseljendur verið lögsóttir fyrir mansal, og 

því fáir sem hafa fengið dóma fyrir brotin (UN.GIFT, 2008: 22). 

3.3 Kynbundið ofbeldi 

Mansal er mjög kynbundið fyrirbæri, samkvæmt tölum frá Utanríkisráðuneyti 

Bandaríkjanna eru 70 – 80% þolenda mansals konur og um það bil 50% eru börn. 

Flestar konurnar, eða um 70%, eru seldar til vændis og annarrar kynferðislegrar 

misnotkunar (Hodge & Lietz, 2007: 163) og UNICEF telur að hátt í tvær milljónir 

barna séu í vændi á alþjóðlega kynlífsmarkaðinum (Department of State, 2009: 22). 

 

Aldur, kyn og fátækt eru helstu breyturnar sem hafa áhrif á varnarleysi einstaklinga í 

ríkjum sem flokkast sem upprunalönd mansals. Börn eru varnarlaus gagnvart kröfum 

og væntingum foreldra, ættingja og annarra vandamanna. Konur eru í viðkvæmri 

stöðu því þær hafa ekki sama aðgang að vinnumarkaði, menntun og stjórnmálum og 

karlar. Kynbundið ofbeldi, eins og nauðgun, heimilisofbeldi og skaðleg menning eins 

og t.d. umskurður á kynfærum kvenna, er beintengt félagslegum og menningarlegum 

aðstæðum kvenna í upprunalöndum sem hefur einnig áhrif á stöðu þeirra gagnvart 

mansali (UN.GIFT, 2008: 18). Fátækt fólk er einnig í viðkvæmri stöðu gagnvart 

mansali því það hefur lítil félagsleg völd og færri möguleika á tekjum. Gögn 

UN.GIFT (2008: 18) sýna okkur þó að það er ekki algilt að þolendur mansals séu í 
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hópi þeirra fátækustu í heimi. Helstu upprunalönd þolenda mansals eru á miðjum 

þróunarskala Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Human Development Index) en 

flest móttökulöndin eru ofarlega á þessum skala. 

 

Í löndum þar sem efnahagslega staða kvenna er góð, eru færri heimakonur hluti af 

kynlífsiðnaðinum. Manseljendur flytja því inn konur til að mæta eftirspurninni eða 

jafnvel notfæra sér stöðu löglegra innflytjenda (Department of State, 2009: 36). 

Flutningur milli ríkja og innan ríkja hefur áhrif á varnarleysi fólks. Ferðagögn gætu 

verið ófullnægjandi, þekking á tungumáli gæti verið takmörkuð, engin félagsleg 

tengsl og því gætu þau orðið háð sínum þjóðfélagshópi (e. ethnic group). 

Manseljendur geta auðveldlega nýtt sér þetta varnarleysi og náð valdi yfir þolendum 

(UN. GIFT, 2008: 19). 

3.4 Mismunandi viðhorf stjórnvalda til jafnréttis 

Viðhorf stjórnvalda til jafnréttishugtaksins hefur áhrif á framgöngu í mansalsmálum. 

Viðhorf frjálslyndisstefnunnar og femínismans til jafnréttis eru andstæðir pólar, en í 

dag er samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða ráðandi stefna í jafnréttismálum. 

 

Hefðbundnar túlkanir frjálslyndisstefnunnar á jafnréttishugtakinu taka ekki mið af 

kynjamun og valdamisræmi kynjanna. Frjálslyndisstefnan ýtir undir og viðheldur 

yfirráðum karla og annarra ráðandi hópa samfélagsins. Það sama á við frelsishugtakið, 

þar sem litið er á afskipti stjórnvalda sem óæskileg (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 18). 

Ríki sem aðhyllast þessa stefnu eru líklegri til að umbera vændi og jafnvel lögleiða 

það. En eins og fjallað var um hér að ofan þá eru þolendur mansals, þá helst konur og 

börn, í miklum mæli látin starfa innan kynlífsiðnaðarins. Í Hollandi er til að mynda 

litið á mansal og vændi sem tvö aðskilin fyrirbæri, og er mansal refsivert en vændi 

löglegt. Með lögleiðingu vændis töldu stjórnvöld sig vera að koma í veg fyrir mansal. 

Annað hefur komið í ljós, talið er að um 80% þeirra sem starfa í vændishúsum séu 

þolendur mansals (Raymond, 2003: 317). 

 

Fyrrnefnd stefna dugir ekki til að afnema kynjamisrétti, til þess þarf aðgerðir. 

Jafnréttishugtak femínismans byggir á þeirri hugmynd að jafnrétti sé leiðrétting á 

óréttlæti (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 18). Þau ríki sem líta á vændi sem 

neyðarúrræði einstaklingsins, eru líklegri til að taka á því samfélagslega vandamáli 
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samhliða mansali. Í baráttunni gegn mansali er nauðsynlegt að horfa til 

kynjajafnréttis, að mansal sé kynbundið vandamál og kynlífsiðnaðurinn sé stór hluti 

vandans. Það þarf að taka á mansali og vændi samhliða. 

 

Samþætting (e. gender mainstreaming) er ráðandi stefna í jafnréttismálum í dag, og 

má finna t.d. hjá Sameinuðu þjóðunum og Evrópusambandinu. Það er skv. 

skilgreiningu Evrópuráðsins ,,þegar kynja- og jafnréttissjónarmiðum er fléttað inn í 

alla stefnumótun á öllum stigum og af öllum aðilum“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 

21). Hugmyndin er að leiðrétta kerfið og laga það að samfélagslegum þörfum beggja 

kynja. Einnig er tekið mið af mismun vegna kynþáttar, kynhneigðar, fötlunar o.s.frv. 

En ekki minnkar þörfin fyrir femínisma, því staða einstaklinga innan þessarra 

minnihlutahópa fer eftir hvaða kyni þeir tilheyra (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 22). 

Helsta gagnrýni á samþættingu er túlkunin á hugtakinu, því rangtúlkun er helsta 

hindrunin fyrir árangri. Samþættingu er oft ruglað við fyrstu jafnréttisáherslur ESB, 

meginregluna um jafnan rétt og bann við mismunun (e. equal treatment). Þar er 

áherslan lögð á einstaklinginn og að allir, konur jafnt sem karlar, séu meðhöndlaðir 

eins. Með þessarri áherslu er ekki tekið mið af kynjamismun. Ef samþætting er túlkuð 

á þennan veg þá felur það í sér hugmyndalegt afturhvarf (Þorgerður Einarsdóttir, 

2002: 23).  

 

Samþætting án femínískra viðhorfa er ekki gagnslaus, en stjórnvöld sem styðjast við 

samþættingu sem byggir á samfélagsþekkingu og femínískri greiningu ná talsvert 

lengra í jafnréttismálum (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 32). Því er mikilvægt að 

femínismi sé hluti af þróun jafnréttismála. Jafnrétti getur verið til án femínisma, en 

það er erfitt að finna femínisma sem ekki stuðlar að jafnrétti (Þorgerður Einarsdóttir, 

2002: 31). 
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4 Alþjóðasamningar og alþjóðleg flokkun 

Mansal er hnattrænt vandamál og því er alþjóðleg barátta mikilvæg. Alþjóðasamingar 

og alþjóðasamþykktir eru stór hluti af baráttu alþjóðasamfélagsins gegn mansali, og 

nauðsynlegir til að samræma skilgreiningar og aðgerðir á milli landa. Tveir samningar 

eru veigamestir, annars vegar Palermó-bókunin við samning Sameinuðu þjóðanna 

gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi og hins vegar samningur 

Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. ,,Með aukinni og virkri þátttöku ríkja og 

samvinnu þeirra á milli er með markvissum hætti hægt að vinna gegn mansali á 

heimsvísu“ (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 63). 

4.1 Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna 

Þann 15. nóvember 2000 urðu þáttaskil í baráttu alþjóðasamfélagsins gegn mansali 

þegar Sameinuðu þjóðirnar samþykktu samning gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri 

glæpastarfsemi og sérstaka bókun (Palermó-bókunin) um mansal. Alþjóðasamfélagið 

kom sér saman í fyrsta skipti um heildstæða skilgreiningu á mansali og viðurkenndu 

að mansal væri einn stærsti og ábatasamasti hluti af skipulagðrar fjölþjóðlegrar 

glæpastarfsemi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009: 23). 

 

Markmið samningsins og bókunarinnar ,,er annars vegar að brúa bilið milli ólíkra 

réttarkerfa aðildarríkjanna til að auðveldara sé að samræma aðgerðir, rannsaka og 

sækja mál þvert á landamæri og hins vegar að skapa alþjóðlegan lagalegan grundvöll 

fyrir baráttuna gegn mansali” (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009: 23). Í 

Palermó-bókuninni er lögð áhersla á að mansal er kynbundið fyrirbæri og er 

sérstaklega tekið fram að konur og börn séu helstu þolendur mansals. 

 

Í kafla II í Palermó-bókuninni er fjallað um vernd þolenda mansals. Tvær greinar (6. 

gr. og 7. gr.) snúa að aðstoð, vernd og stöðu þolenda í móttökulandinu. Í 6. gr. 

kaflans, aðstoð við fórnarlömb mansals og vernd þeirra, er fjallað um mikilvægi þess 

að aðildarríkin: 

- verndi friðhelgi einkalífs þolenda og haldi nöfnum þeirra leyndum, 

- veiti þolendum mansals upplýsingar um viðeigandi málsmeðferðir fyrir 

dómstólum og innan stjórnsýslu og aðstoð við að koma sjónarmiðum sínum 

og áhyggjum á framfæri, 
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- íhugi að koma á líkamlegri, sálrænni og félagslegri endurhæfingu þolenda. 

Einkum við að útvega þolendum húsnæði, veita þeim ráðgjöf og upplýsingar, 

læknisaðstoð, sálfræðiþjónustu og efnislega aðstoð, og skapa þeim tækifæri til 

atvinnu, menntunar og þjálfunar, 

- taki tillit til aldurs, kyns og sérþarfa þolenda, sérstaklega sérþarfa barna, 

- tryggi líkamlegt öryggi þolenda á meðan þau dvelja á yfirráðasvæðum ríkisins, 

- tryggi að til séu leiðir innan réttarkerfis til að bjóða þolendum þann kost að fá 

greiddar bætur fyrir þann skaða sem þau hafa beðið (Utanríkisráðuneytið, 

2009a: 3-4). 

 

Í 7. gr. bókunarinnar er fjallað um stöðu þolenda mansals í móttökulandinu. Það er 

mælt með því að aðildarríki íhugi að gera þolendum mansals kleift að dvelja í landinu, 

hvort sem það sé tímabundið eða til frambúðar. Mikilvægt er að ríki taki tillit til 

mannúðarsjónarmiða og sýni brotaþolum samúð (Utanríkisráðuneytið, 2009a: 4). 

4.2 Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali 

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali var samþykktur árið 2005 í 

Varsjá, Póllandi. Hann byggir á Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna, en gengur 

lengra hvað varðar vernd fórnarlamba. Evrópuráðið taldi nauðsynlegt að fjalla 

sérstaklega um vernd þolenda mansals og að mannréttindi þeirra væru tryggð, og 

jafnframt að manseljendur yrðu sóttir til saka.  

 

,,Vægi og nýbreytni samnings Evrópuráðsins felst í fyrsta lagi í staðfestingu þess að 

mansal er brot á mannréttindum og ógn við mannlega reisn og að aukinnar 

lagalegrar verndar sé þörf fyrir fórnarlömb mansals. Í öðru lagi nær samningurinn til 

hvers konar mansals, hvort sem það er innan lands eða milli landa og hvort sem það 

tengist skipulagðri glæpastarfsemi eða ekki, og tekur til hvers konar misnotkunar, svo 

sem kynlífsþrælkunar, nauðungarvinnu o.s.frv. Í þriðja lagi er með samningnum 

komið á fót eftirlitskerfi til að tryggja að aðilar sáttmálans framfylgi ákvæðum hans á 

skilvirkan hátt. Í fjórða lagi er í samningnum lögð áhersla á að jafnrétti kynjanna sé 

ætíð í forgrunni”  

(Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009: 25). 
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Kafli III í Evrópuráðssamningnum um aðgerðir gegn mansali snýr að ráðstöfunum til 

að standa vörð um og efla réttindi þolenda og um leið að tryggja jafnrétti kynjanna. Í 

11. – 15. gr. kaflans  er fjallað um aðstoð við þolendur í móttökulandinu. Mikilvægt er 

að móttökuríki: 

- verndi friðhelgi einkalífs þolenda og gæti nafnleyndar þeirra, 

- aðstoði þolendur við að ná líkamlegum, sálrænum og félagslegum bata. Slíkt 

felur í sér að minnsta kosti öruggt húsnæði, sálfræðilega og efnislega aðstoð, 

aðgang að brýnni læknisþjónustu, þýðingar- og túlkunarþjónustu og ráðgjöf 

um lagalegan rétt þeirra og þá þjónustu sem þeim býðst, 

- taki tillit til öryggis- og verndarþarfa þolenda, 

- veiti þolendum sem eru löglega í móttökulandinu aðgang að vinnumarkaði, 

starfsþjálfun og menntun, 

- tryggi aðstoð við þolendur óháð því hvort einstaklingurinn vilji bera vitni, 

- tryggi að þjónusta sé veitt með samþykki þolanda og að tekið sé tillit til 

sérþarfa, þá sérstaklega barna, 

- geri ráð fyrir í landslögum a.m.k. 30 daga umþóttunartímabil fyrir þolendur 

mansals. Á þeim tíma getur þolandi náð sér og flúið áhrif manseljenda og 

tekið upplýsta ákvörðun um samstarf við yfirvöld, 

- gefi út endurnýjanleg dvalarleyfi fyrir þolendur ef yfirvöld telja slíkt 

nauðsynlegt vegna persónulegra aðstæðna þeirra eða vegna samvinnu þolenda 

við rannsókn máls. Ef um börn er að ræða er mikilvægt að hafa hagsmuni 

þeirra að leiðarljósi. 

- kveði á í landslögum um rétt þolenda til lögfræðiaðstoðar og gjafsóknar, og að 

rétt þolenda til að krefa brotamenn bóta (Utanríkisráðuneytið, 2009b: 7-11). 

4.3 Flokkun Utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna 

Í nýjustu skýrslu Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna Trafficking in Persons Report 

2009 eru ríki flokkuð í þrjá flokka eftir því hvernig þau stóðu sig í baráttunni gegn 

mansali á tímabilinu apríl 2008 til mars 2009. Farið er eftir The United States’ 

Trafficking Victims Protection Act (TVPA) sem skilgreinir lágmarksskilyrði til að 

útrýma mansali (Department of State, 2009: 6). 

 

Samkvæmt TVPA eru lágmarksskilyrði stjórnvalda í báráttunni gegn mansali að 

stjórnvöld banni alvarlegustu birtingarmyndir mansals og refsi fyrir þau brot. 
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Refsingar ættu að vera á sama mælikvarða og refsingar fyrir alvarlega glæpi, eins og 

nauðgun eða mannrán. Refsingar eiga að vera nægilega harðar til að letja brotamenn 

og, eins og það er orðað, þurfa að endurspegla nægilega ,,andstyggilegt” (e. heinous) 

eðli brotsins. Stjórnvöld ættu að fara í verulegt og áframhaldandi átak í baráttunni 

gegn mansali (Department of State, 2009: 314).  Ef ríki uppfylla að fullu þessi 

lágmarksskilyrði þá flokkast þau í flokk 1. Þau ríki sem vinna marktækt í að uppfylla 

lágmarksskilyrði eru flokkuð í flokk 2. Þó eru sum lönd í flokki 2 sem lenda á 

sérstökum eftirlitslista.  Á þeim eftirlitslista eru lönd þar sem fjöldi þolenda mansals 

er verulegur eða fjöldi þolenda fer marktækt fjölgandi, eða þau lönd sem geta ekki 

sýnt fram á að hafa unnið markvissar í baráttunni gegn mansali á árunum á undan. Og 

að lokum í flokki 3 eru þau ríki sem ná ekki lágmarksskilyrðum og eru ekki að vinna 

marktækt að því að uppfylla þau (Department of State, 2009: 11-12). 

 

Ríki í flokki 3 geta átt yfir höfði sér refsingar að hálfu bandarískra yfirvalda, eins og 

t.d. að draga til baka aðstoð sem þau veita en þó ekki það sem snertir 

mannúðarmálefni og viðskipti. Einnig myndu bandarísk yfirvöld beita sér gegn því að 

þessi ríki fái aðstoð frá alþjóðlegum fjármálastofnunum, eins og t.d. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (Department of State, 2009: 13). 

 

Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna lagði mat á stöðu baráttunar gegn mansali hjá 173 

löndum. Einungis 28 ríki uppfylla lágmarksskilyrði TVPA og flokkast í flokk 1, þar á 

meðal Noregur. Í flokki 2 eru 76 ríki, þar á meðal Ísland, og til viðbótar við þau eru 

52 lönd á sérstökum eftirlitslista. Að lokum eru 17 ríki í flokki 3 (Department of 

State, 2009: 50). 
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5 Noregur 

5.1 Umfang mansals í Noregi 

Í Noregi er vænlegur markaður fyrir mansal í kynlífsiðnaði. Landið er vel efnað og 

með sterka kaupgetu og einstaklingar í leit að betra lífi horfa oft til Norðurlandanna.  

 

Noregur er móttökuland fyrir konur og stúlkur frá Nígeríu, Búlgaríu, Brasilíu, 

Eistlandi, Ghana, Erítreu, Kamerún, Kenía og Lýðveldinu Kongó, þær eru seldar 

mansali og flestar þurfa að starfa innan kynlífsiðnaðarins. Þolendur frá Afríku og 

Brasilíu er oftast fluttir um Ítalíu, Spán, Marokkó og Balkanskagann. Upprunalönd 

karla og barna sem eru þolendur mansals í Noregi eru helst Taíland, Bretland, 

Indland, Srí Lanka, Rúmenía og Búlgaría. Karlar og börn þurfa oftast að starfa við 

heimilisþjónustu eða nauðungarvinnu í byggingariðnaði (Department of State, 2009: 

229). Nýliðun þolenda mansals fer venjulega fram fyrir utan landamæra Noregs, en 

þó eru vísbendingar um að það fari að einhverju leyti fram inn á heimilum fyrir 

hælisleitendur. Rannsóknir í öðrum löndum sýna að börnum sem hefur verið neitað 

um hæli eða búa á heimilum fyrir hælisleitendur eru mjög varnarlaus gagnvart 

mansali (Justis- og politidepartementet, 2007: 8). Stjórnvöld telja að Noregur sé 

umflutningsland fyrir verslun með börn. Slík brot virðast vera að aukast jafnt innan 

landsins sem og í alþjóðasamfélaginu (Justis- og politidepartementet, 2007: 3) 

 

Erfitt er að mæla umfang mansals í kynlífsiðnaði því vændi fer oftast fram fyrir 

luktum dyrum og ekki auðvelt fyrir stjórnvöld og rannsakendur að nálgast það (Justis- 

og politidepartementet, 2007: 7). Tölur frá norsku lögreglunni, Europol, Interpol, Pro 

Senteret og öðrum hjálparstofnunum gefa til kynna að mansal og skipulagt vændi sé 

að færast í aukanna í Noregi. Lítið er vitað um hvort mansal í nauðungarvinnu eða 

þrælavinnu eigi sér stað í Noregi, en alþjóðleg tilhneiging sýnir að slíkt sé líklegt. 

Engin mál um mansal fyrir líffæraflutning hafa verið afhjúpuð í Noregi (Justis- og 

politidepartementet, 2007: 7). 

 

Pro Sentret er starfsemi sem nær yfir allan Noreg og ber ábyrgð á að aðstoða og 

upplýsa konur, karla og börn sem hafa leiðst út í vændi (Pro senteret, 2008: 64).  

Einnig ber stofnunin ábyrgð á upplýsingasöfnun um allt sem tengist vændi, þ.á.m. 
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fjölda þolenda mansals og einstaklinga sem hafa leiðst út í vændi í Noregi. Pro Sentret 

áætlar fjölda vændiskvenna með því að telja, annars vegar þær konur sem eru í 

sambandi við Pro Sentret og starfsfólk þeirra, hvort sem Pro Sentret nálgaðist þær eða 

þær leituðu sér aðstoðar og hins vegar auglýsingar um vændi í blöðum og á 

internetinu. Árið 2007 var áætlað að 2.654 konur stunduðu vændi í Noregi, þar af 

1.157 þeirra í götuvændi. Fræðimenn telja að það séu mun fleiri konur í vændi, og 

benda á að ekki eru allar konur í vændi sem leita sér aðstoðar eða senda frá sér 

aulgýsingu. Erlendum vændiskonum hefur fjölgað í Noregi, en erfitt er að áætla 

hversu margar eru þolendur mansals (Norden, 2009a: 14).  

 

Rosa hjelp er verkefni sem hefur verið starfrækt í Noregi frá árinu 2005 sem sér um 

að taka á móti þolendum mansals, vernda þau og veita þeim þjónustu út frá þörfum 

hvers einstaklings (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 24). Rosa hjelp heldur utan um 

fjölda þolenda sem leitar sér aðstoðar vegna mansals. Fjöldi þolenda sem leita sér 

aðstoðar í fyrsta skipti vegna mansals hefur aukist með hverju árinu, árið 2006 voru 

82 þolendur sem leituðu til þeirra, árið 2007 voru 90 þolendur og árið 2008 voru 113 

þolendur. Rosa hjelp fylgir eftir konum sem hafa þegið aðstoð hjá þeim, hvort sem 

þær hafa fengið aðstoð hjá neyðarmóttöku þeirra eða hafa búið í athvarfi á þeirra 

vegum. Fylgt var eftir 517 þolendum mansals árið 2006, árið 2007 voru þolendurnir 

658 og 2008 voru 932 þolendur (Rosa hjelp, 2009: 20). 

 

Landslag vændis í Noregi hefur breyst síðastliðin ár. Upp úr aldamótum var mikil 

fjölgun á konum frá Austur Evrópu sem stunduðu vændi. Fyrir það var talið að 

næstum einungis konur frá Taílandi stunduðu vændi, og það fyrir huldum dyrum. 

Taílensku konurnar leituðu sjaldan eða jafnvel aldrei til norskra stofnana. Síðastliðin 

þrjú ár hefur verið mikil aukning á konum frá Nígeríu og Búlgaríu í vændi í Noregi. 

Árið 2007 voru 30%  þolenda sem leituðu sér aðstoðar frá Nígeríu (Norden, 2009a: 17 

- 18). Þeir 113 þolendur sem leituðu sér aðstoðar til í fyrsta skipti til Rosa hjelp árið 

2008 komu frá 22 löndum, en rúmlega 70 kvennanna voru frá Nígeríu (Rosa hjelp, 

2009: 21). Rosa hjelp félagssamtökin ítreka að ekki sé um að ræða nígerískt 

vandamál, því frá því að starfsemin hófst hafa konur frá 35 löndum leitað sér aðstoðar 

(Rosa hjelp, 2009: 26). Flestar þeirra sem fá aðstoð hjá Rosa hjelp eru ólöglegir 

innflytjendur eða hælisleitendur. Þar á eftir koma konur frá löndum innan 

Evrópusambandsins, eins og Litháen, Rúmeníu og Eistlandi. (Rosa hjelp, 2009: 30). 
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Flestar kvennanna eru á aldrinum 20 til 29 ára, árið 2008 var yngsti þolandinn 18 ára 

og sú elsta 51 árs (Rosa hjelp, 2009: 29). 

5.2 Viðhorf almennings 

Mikil umræða um vændi og mansal í kynlífsiðnaði hefur átt sér stað síðastliðin ár á 

Norðurlöndunum, og er lagaramminn það helsta sem fólk deilir á um (Norden, 2009a: 

18). Vændisiðnaðurinn í Noregi breyttist upp úr síðustu aldamótum, erlendum konum 

fjölgaði í vændi og götuvændi varð sýnilegra. Þessi fjölgun hafði þau áhrif að umræða 

um mansal jókst. Samhliða því breyttust sjónarmið fjölmiðla úr því að líta á vændi 

sem félagslegt vandamál í að einblína á vændi sem lagalegt viðfangsefni. Á sama tíma 

hafa konur í vændi kvartað undan aukinni áreitni á almenningsstöðum. Pro Senteret 

telur að neikvæð mynd sé dregin upp af erlendum konum í vændi og það gæti verið 

ástæðan fyrir auknu ofbeldi og áreitni (Björndahl & Norli, 2008: 12). 

5.3 Noregur og alþjóðasáttmálar 

Noregur hefur fullgilt Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna við samning þeirra gegn 

fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi og jafnframt samning Evrópuráðsins um 

aðgerðir gegn mansali (Norden, 2009a: 8-9). 

 

Í skýrslu Utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna Trafficking in Persons Report, er 

Noregur í flokki 1 í baráttunni gegn mansali (Department of State, 2009: 229). Norsk 

stjórnvöld uppfylla að fullu lágmarkskröfur í baráttunni gegn mansali. Á tímabilinu 

apríl 2008 til mars 2009 veittu norsk yfirvöld 7,4 milljónir dollara í styrki til samtaka 

sem vinna að baráttunni gegn mansali í helstu upprunalöndunum þolenda, þar á meðal 

600.000 dollara í mansalsverkefni í Nígeríu. Bandaríska utanríkisráðuneytið mælir 

með að Noregur haldi áfram lögsækja skipulega og sakfella bæði manseljendur í 

kynlífsiðnaði og á vinnumarkaði. Noregur ætti að halda áfram að finna viðeigandi 

fangelsisdóma fyrir dæmda manseljendur og viðhalda tilraunum til að minnka 

eftirspurn eftir vændi og kynferðislegri misnotkun í landinu (Department of State, 

2009: 229). 
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5.4 Noregur og mansal í kynlífsiðnaði 

Eftir að Noregur samþykkti Palermó sáttmálann hófu stjórnvöld að vinna markvisst í 

aðgerðum gegn mansali. Árið 2002 voru settar á siðareglur fyrir starfsmenn ríkisins, 

með þessu vildu stjórnvöld koma í veg fyrir að starfsmenn misnotuðu aðra 

manneskjur, konur og börn sem vörur til sölu, í vændi (Justis- og politidepartementet, 

2007: 8). 

 

Í Noregi hefur áherslan á mansal leitt til annars vegar breytinga á lögum og hins vegar 

þriggja aðgerðaáætlana gegn mansali. Fyrsta aðgerðaáætlunin beindi sjónum sínum 

einungis að konum og börnum, en í þeirri nýjustu er auknar áherslur á aðrar tegundir 

mansals. Einnig hefur þróunin farið frá því að taka einungis fyrir landamæralög og 

refsingar í að huga meira að þolendum mansals, réttindum þeirra og þörfum (Norden, 

2009a: 26). Aðgerðaáætlanir norsku ríkisstjórnarinnar hafa ávallt haft að leiðarljósi 

mannréttinda- og kynjasjónarmið (Justis- og politidepartementet, 2007: 3). 

 

Í Noregi er allar tegundir mansals bannaðar í lögum um persónulegt frelsi (e. personal 

freedom) frá árinu 2004. Sá sem brýtur af sér getur fengið allt að 5 ár í fangelsi eða 

sekt. Þetta er í samræmi við refsingar fyrir alvarlega glæpi, eins og nauðgun 

(Department of State, 2009: 229). Ákvæðið um mansal er byggt á Palermó-bókuninni 

og nær yfir nauðung í vændi, nauðungarvinnu og viðskipti með líffæri (Justis- og 

politidepartementet, 2007: 5). 

 

Í endurbættri aðgerðaáætlun Norðmanna frá 2006 sem er sú þriðja í röðinni eru 

skilgreindar 37 aðgerðir. Helstu markmið eru að takmarka nýliðun þolenda og minnka 

eftirspurn. Þolendur eigi að fá viðeigandi þjónustu og vernd. Sjá til þess að fylgt sé 

eftir mansalsmálum og fleiri mál verði upplýst og þar með fjölga ákærum. Auka á 

fræðslu og koma á betra samstarfi milli stofnana og styrkja alþjóðasamstarf. Jafnframt 

er lagt til að heilbrigðis- og félagsþjónusta fyrir þolendur sé styrkt frekar. Markmiðið 

er að sníða sérstaka þjónustu fyrir þennan hóp, þjónustan verði að vera áreiðanleg og 

fullnægjandi (Justis- og politidepartementet, 2007: 12).  

 

Samhæfingarteymi um mansal hefur verið starfandi í Noregi síðan 2006. 

Samhæfingarteymið starfrækir tvo hópa, annars vegar framkvæmdahóp sem 
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samanstendur af fulltrúum stofnana sem bera ábyrgð á að bjóða upp á stuðning og 

vernd þolenda mansals, og hins vegar sérfræðingahóp sem samanstendur af fulltrúum 

frá félagasamtökum og fulltrúum verkefna sem vinna að baráttunni gegn mansali í 

Noregi (Pro senteret, 2008: 17).  

 

Á árinu 2008 jukust rannsóknir lögreglu á mansali úr 19 á árinu 2007 í 45 á árinu 

2008, þar á meðal 41 vegna mansals í kynlífsiðnaði og fjórar rannsóknir á mansali í 

nauðungarvinnu. Norsk stjórnvöld  ákærðu fimm manneskjur fyrir mansal í 

kynlífsiðnaði og eina manneskju fyrir mansal í nauðungarvinnu á árinu 2008. Allir 

manseljendurnir fengu fangelsisvist á bilinu 18 – 36 mánuði. Lögreglan starfaði með 

fjölda ríkja í rannsóknum á mansali, þar á meðal Tékklandi, Albaníu, Nígeríu, Spáni, 

Bretlandi, Búlgaríu, Rúmeníu, Þýskalandi, Hollandi, Sviss, Brasilíu og öllum 

Eystrasaltslöndunum (Department of State, 2009: 229). 

 

Ómögulegt er að áætla hversu mörg börn hafa verið þolendur mansals í Noregi. Þau 

börn fá sérstaka eftirfylgni hjá norskum yfirvöldum. Í fyrsta mansalsmálinu sem fór 

fyrir dómstóla í Noregi var einn þolendanna 16 ára. Lögregla hefur einnig rannsakað 

önnur mál þar sem talið hefur verið að börn séu þolendur mansals, það á við um börn 

sem hafa komið til landsins ein síns liðs og sótt um hæli (Justis- og 

politidepartementet, 2007: 14). Myndir og kvikmyndir, t.d. á internetinu, sem sýna 

börn vera misnotuð er nátengt mansali. Í aðgerðaáætlun stjórnvalda er lagt til að unnið 

verði að fyrirbyggjandi aðgerðum til að sporna gegn slíkri starfsemi, bæði innanlands 

og á alþjóðavettvangi og þá í samstarfi við óháð félagasamtök og aðra viðeigandi 

geira (Justis- og politidepartementet, 2007: 14). Árið 2007 var norskur ríkisborgari 

fundinn sekur í héraðsdómi fyrir mansal og misnotkun á börnum í Taílandi. Það var í 

fyrsta skipti sem norskur einstaklingur var ákærður og fundinn sekur um mansal á 

börnum í öðru landi (Pro senteret, 2008: 17). 

 

Norska ríkisstjórnin samþykkti hina svokölluðu sænsku leið, að gera kaup á vændi 

refsiverð, og tóku þau lög gildi byrjun árs 2009. Norðmenn gengu lengra en 

nágrannaland sitt og ná lögin einnig yfir Norðmenn sem kaupa vændi erlendis 

(Norden, 2009b). Kaup á vændi af börnum er refsivert í hegningarlögum og ólöglegt 

er að hafa milligöngu um vændi, auglýsa og græða á vændi annarra (Justis- og 

politidepartementet, 2007: 5). 
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Þolendur mansals í Noregi fá umþóttunartíma, árið 2007 var tíminn 45 dagar og á 

þeim tíma var þolendum boðið upp á upplýsingar og aðstoð (Justis- og 

politidepartementet, 2007: 10). Eins og lagt var til í aðgerðaáætlun stjórnvalda þá 

hefur umþóttunartíminn verið lengdur í 6 mánuði og fá þolendur þjónustu við hæfi. 

Eftir umþóttunartímann geta þolendur sótt um eins ár dvalarleyfi í Noregi. Stjórnvöld 

hvetja þolendur til að hjálpa við rannsókn og lögsókn á mansalsmálum. Einstaklingar 

eru ekki ákærðir fyrir brot sem framin voru þegar þeir voru í ánauð manseljenda, þau 

brot eru talin vera  bein afleiðing þess að verða fyrir mansali (Department of State, 

2009: 229 – 230). 

 

Noregur leggur mikið upp úr því að þolendur mansals fái öruggan heimflutning og að 

þau komi sér vel fyrir í upprunalandi sínu, það er mikilvægur hluti af því að samhæfa 

aðstoð og vernd. Samt sem áður þá eru einstaklingar sem vilja búa áfram í Noregi. 

Þolendur frá löndum innan Evrópusvæðisins geta fengið dvalarleyfi í samræmi við 

reglur EES. Einnig er hægt að sækja um hæli eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum. 

Börn eru einungis flutt heim ef forráðamaður eða félagsþjónusta hefur verið skipuð 

fyrirfram í heimalandinu, og eru hagsmunir barnsins alltaf í fyrirrúmi (Justis- og 

politidepartementet, 2007: 11). 

 

Þolendur mansals leita sér sjaldan aðstoðar hjá lögreglu, innflytjendastofnunum eða 

félagsþjónustu. Því er mikilvægt að starfsfólk ríkisins og óháðra félagasamtaka læri 

að þekkja einkenni mansals og leiðbeini þolendum á réttan stað til að fá aðstoð. 

Dómsmálaráðuneytið í Noregi gaf út leiðbeiningar til að hjálpa almenningi og 

óháðum félagasamtökum að bera kennsl á þolendur (Justis- og politidepartementet, 

2007: 10). Stjórnvöld bættu vinnulag stofnana sinna til að bera kennsl á þolendur 

mansals. Í maí 2008 voru gefin út ný viðmið og þeim dreift til allra stofnana ríkisins 

sem hugsanlega gætu unnið með þolendum mansals; það hafði þau áhrif að borið var 

kennsl á 26% fleiri þolendur. Í nóvember 2008 var innflytjendalögum breytt og 

bannað var að vísa úr landi þolendum sem vitna fyrir rétti gegn manseljendum 

(Department of State, 2009: 229). 

 

Í júní 2007 settu norsk stjórvöld af stað upplýsingaherferð beint að almenningi, þá 

sérstaklega kaupenda eða hugsanlegra kaupenda vændis. Markmiðið var að auka 
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vitund almennings um afleiðingar mansals fyrir þolendur og ekki síður samfélagið. 

Vakin var athygli á tengslum milli vændis og mansals. Norsk stjórnvöld vonuðust til 

að breyta viðhorfum karla til vændis og ná þar með settum markmiðum, að fá karla til 

að hætta kaupum á vændi og minnka eftirspurnina eftir því. Hluti af þessarri 

upplýsingaherferð er vefsíða fyrir rökræður og upplýsingar um vændi og mansal 

sérstaklega ætluð fyrir karlmenn (Justis- og politidepartementet, 2007: 8). Árið 2008 

stýrðu norsk stjórnvöld tveimur forvarnarherferðum með það að markmiði að minnka 

eftirspurn eftir vændi og öðru kynbundnu ofbeldi, þessar herferðir voru auglýstar á 

internetinu og á norskum flugvöllum (Department of State, 2009: 230). 

5.5 Úrræði í boði fyrir þolendur mansals 

Mikið er lagt upp úr góðri þjónustu við þolendur mansals í Noregi. Ríkið býður upp á 

beina félagslega þjónustu fyrir þolendur og veitir að auki ríkisstyrki til frjálsra 

félagasamtaka sem þjónusta þolendur (Department of State, 2009: 229). Það er 

mikilvægt að þolendur fái áreiðanlega og örugga heilbrigðis- og félagsþjónustu ásamt 

húsaskjóli. Þetta auðveldar þolendum að komast undan kúgun manseljenda og eykur 

líkur á að þolendur aðstoði yfirvöld við að upplýsa mansalsmál (Justis- og 

politidepartementet, 2007: 12). Í gegnum árin hefur félagsþjónustan í Noregi einungis 

starfað með norskum konum sem leiðst hafa út í vændi, en í dag hafa flest samtök 

þróað starfsemi sína til að mæta þörfum erlendra kvenna sem leiðst hafa út í vændi og 

þolenda mansals (Norden, 2009a: 26). 

 

Rosa hjelp veitir þolendum mansals öruggt skjól, upplýsingar og fylgir eftir hverjum 

og einum. Dómsmálaráðuneyti Noregs fjármagnar verkefnið, sem hefur verið nýtt af 

fjölda þolenda. Þolendum býðst öruggt húsaskjól á meðan einstaklingurinn losnar úr 

nauðung manseljenda og reynir að fóta sig á nýjan leik í samfélaginu. Einnig er boðið 

upp á húsnæði fyrir þolendur mansals innan húsnæðishjálpar hælisleitenda, en samt 

sem áður er þörfin mikil fyrir fleiri gistirými (Justis- og politidepartementet, 2007: 10 

– 11). Rosa hjelp býður upp á símaþjónustu sem opin er allan sólarhringinn, og er vel 

nýtt af þeim sem vilja aðstoð eða af einstaklingum sem annt er um málefni þolenda 

mansals. Rosa hjelp hefur útbúið gátlista til að hafa til hliðsjónar við greina stöðu 

einstaklinga þegar þeir leita sér aðstoðar. Þar eru nefnd atriði eða vísbendingar sem 

gætu bent til að viðkomandi sé þolandi mansals. Fleiri samtök á Norðurlöndunum 

styðjast við þennan gátlista (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 24). 
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Norskar stofnanir og einstaklingar sem starfa með þolendum mansals hafa viðurkennt 

mikilvægi Rosa hjelp og sýna það með því að vísa hugsanlegum þolendum mansals til 

þeirra. Aukið traust leiðir til þess að fleiri þolendur mansals leiti sér aðstoðar. Árið 

2006 leituðu 82 konur til Rosa hjelp í fyrsta skipti vegna mansals, og af þeim þáðu 31 

kona boð um aðstoð og húsaskjól. Árið 2007 voru 90 konur sem leituðu sér aðstoð og 

36 þeirra þáðu boð Rosa hjelp. Af þeim 113 konum sem leituðu sér aðstoðar til Rosa 

hjelp árið 2008 voru 44 konur sem þáðu boð þeirra um tímabundna búsetu (Rosa 

hjelp, 2009: 22 – 23). Af þeim konum sem leituðu sér aðstoð árið 2008 voru 11 

ófrískar (Rosa hjelp, 2009: 27). Reynslan sýnir að þjónusta sem þessi þarf að vera til 

staðar í einhvern tíma áður en þolendur fara að leita sér aðstoðar (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009: 62). Mikið traust er borið til Rosa hjelp, og er gott samstarf á 

milli samtakanna og annarra stofnana ríkisins. Flestir þolenda sem leita sér aðstoðar 

hjá lögreglu eða öðrum stofnunum er beint til Rosa hjelp. Árið 2008 gerðist það í 

fyrsta skipti að þolendur leituðu til samtakanna að eigin frumkvæði (Rosa hjelp, 2008: 

28). 

 

Athvarf Rosa hjelp er fyrst og fremst fyrir tímabundna búsetu þolenda mansals. Árið 

2008 höfðu þrjár konur búið lengur en þrjú ár á athvarfinu, og sex konur tæplega tvö 

ár. Þær sem búa hvað lengst á athvarfinu eru oft með óafgreidd mál, eins og 

hælisumsókn og/eða eru vitni í rannsókn eða réttarhöldum (Rosa hjelp, 2009: 29). 

 

Ef barn yngra en 18 ára leitar sér aðstoðar til Rosa hjelp, eða ef starfsfólk telur 

þolanda vera barn, þá er haft samband við barnaverndaryfirvöld (Rosa hjelp, 2009: 

26). Að auki settu samtökin Redd Barna í Noregi á laggirnar verkefnið HVISK árið 

2007. Verkefni heldur úti heimasíðu og hjálparlínu, og býður upplýsingar og ráð um 

hvernig eigi að bera kennsl á og styðja börn sem eru þolendur mansals (Pro senteret, 

2008: 16).  

 

Flestir þolendur mansals í Noregi starfa í kynlífsiðnaðnum. Yfirvöld styrkja því 

félagasamtök og opinbera starfsmenn sem starfa með vændiskonum í stærstu borgum 

Noregs (Pro senteret, 2008: 64). Flestar norskar konur sem leiðst hafa út í vændi eiga 

við áfengis- og vímuefnavanda að etja, hafa litla menntun og eru í fjárhagsvanda. 

Erlendar konur í vændi í Noregi vita lítið um Noreg, eru ómeðvitaðar um réttindi sín 
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og hafa sjaldan tök á tungumálinu. Konurnar eiga margar í erfiðleikum með að finna 

húsaskjól og hafa lítinn pening á milli handanna, því oftar en ekki sjá þær fyrir 

fjölskyldum sínum í upprunalandinu með tekjum sínum af vændi (Björndahl & Norli, 

2008: 49). 

 

Ýmis verkefni eru starfrækt til að mynda tengsl við einstaklinga í vændi, markmiðið 

er að veita upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er og bjóða hjálp og aðra aðstoð. 

Vændiskonur hafa mismunandi bakgrunn og því er reynt að hafa menningarlega 

tengla, starfsfólk sem hefur svipaðan menningarlegan bakgrunn og vændiskonurnar, 

til að ná að mynda góð tengsl. Þær konur sem stunda vændi eru líklegir þolendur 

mansals og meiri líkur eru á því að málin koma upp á yfirborðið ef traust er til staðar 

(Justis- og politidepartementet, 2007: 10). Vændiskonur eru útskúfaðar úr 

samfélaginu og hafa oft lítil félagsleg tengsl. Þær hafa litla þekkingu á félagslegum 

réttindum sínum sem kemur í veg fyrir að þær leiti sér aðstoðar, sú aðstoð gæti 

hjálpað þeim að bæta lífsskilyrði sín og jafnvel hjálpað þeim að komast úr vændi. Því 

er mikilvægt að auka möguleika kvenna til að þróa og styrkja sjálfsmynd sína (e. 

identity) og að hjálpa þeim að leggja grunn að nýjum og breyttum lífstíl. Með fræðslu 

er hægt að hjálpa þeim að bæta lífskjör sín og þekkingu á félagslegum og lagalegum 

réttindum sínum (Justis- og politidepartementet, 2007: 10). 

 

Í Noregi eru félagasamtök í fjölda borga sem skipuleggja starfsemi meðal 

vændiskvenna, eins og tungumálanám og þjálfun í að þróa og styrkja sjálfsmynd sína. 

Með slíkri fræðslu er hægt að auka líkurnar á að þær hafi frjálst val (Justis- og 

politidepartementet, 2007: 10). Árið 2006 byrjaði Pro Senteret að bjóða upp á 

starfsnám fyrir konur. Þar fengu konur tækifæri til að taka námskeið í norsku, tölvum, 

lestri og skrift, naglaásetningu og fleira. Auk þess var boðið upp á 

einstaklingsþjónustu þar sem konunum var hjálpað að sækja um vinnu, útbúa 

ferilskrár, sækja viðtöl og þær fræddar um norskan vinnumarkað (Pro senteret, 2008: 

48 – 49). Þetta hjálpar erlendum konum að fóta sig í Noregi og gefur þolendum 

mansals tækifæri til að hefja nýtt líf. 

 

Þolendur mansals fengu árið 2007 ókeypis lögfræðiþjónustu í allt að fimm 

klukkustundir, til að gera upp hug sinn hvort þau ætli að tilkynna mansals málið. Árið 
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2008 ákvað Norska þingið að lengja tíma ókeypis lögfræðiþjónustu þolenda mansals 

(Pro senteret, 2008:24).  

 

Eins og fjallað er um hér að ofan þá leggja norsk yfirvöld mikið upp úr aðstoð við 

þolendur mansal. Noregur uppfyllir 6. og 7. greinar Palermó-bókunarinnar og 11. – 

15. greinar í samningi Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. Norðmenn bjóða upp 

á grunnþjónustu eins og öruggt húsaskjól, aðgengilega þjónustu og á því tungumáli 

sem þolendur skilja. Síðastliðin ár hafa þeir gengið skrefinu lengra, eins og t.d. með 

því að breyta umþóttunartíma þolenda í 6 mánuði, þó Evrópuráðið hvetji einungis til 

30 daga umþóttunartíma. Fyrrnefnt dæmi sýnir að alþjóðasáttmálarnir eru einungis 

grundvallarviðmið og að alltaf sé hægt að gera gott betur í baráttunni gegn mansali. 
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6 Ísland 

6.1 Umfang mansals á Íslandi 

Erfitt er að greina umfang mansals á Íslandi. Eitt er vitað fyrir víst og það er að mjög 

sjaldgæft sé að Ísland sé upprunaland þolenda mansals, en einungis er vitað um tvö 

slík tilfelli (Gísli Hrafn Atlason & Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2008: 17). 

Greiningardeild ríkislögreglustjóra (2008: 3) telur að Ísland sé fyrst og fremst 

umflutningsland, en einnig móttökuland. Erlendir sérfræðingar sem hafa komið 

hingað til lands telja að enginn vafi sé á því að hér sé að finna þolendur mansals 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 61). Fram kemur í skýrslu Utanríkisráðuneytis 

Bandaríkjanna (Department of State, 2009: 154) að Ísland sé fyrst of fremst 

móttökuland þolenda mansals og í minna mæli umflutningsland. Þolendur eru karlar 

og konur frá Baltneskju ríkjunum, Póllandi, Rússlandi, Búlgaríu, Miðbaugs Gíneu, 

Brasilíu og Kína. Flestir þessarra þolenda starfa í kynlífsiðnaði, í nauðungarvinnu á 

veitingarstöðum og í byggingavinnu (Department of State, 2009: 154). 

 

Í júní 2008 gaf ríkislögreglustjóri út matsskýrslu á skipulagðri glæpastarfsemi og 

hættunni á hryðjuverkum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur upplýst að á Íslandi 

er haldið uppi skipulagðri vændisstarfsemi og að hingað til lands komi vændiskonur 

erlendis frá (Félags og tryggingamálaráðuneytið, 2009: 15). Flestar eru líklega 

þolendur mansals. Síðastliðið haust var birt rannsóknin Líka á Íslandi, fyrsta 

rannsóknin á eðli og umfangi mansals á Íslandi. Notast er við aðferðir úr 

sambærilegum erlendum rannsóknum til að áætla fjölda þolenda mansals. Samkvæmt 

því eru að lágmarki 59 og að hámarki 128 einstaklingar þolendur mansals á Íslandi. Í 

rannsókninni var rætt við opinbera starfsmenn, starfsfólk frjálsra félagasamtaka og 

lögfræðinga. Athyglisvert er að einungis rúm 30% af þeim mansalsmálum sem hafa 

komið upp inn á borð til fyrrnefndra aðila tengjast kynlífsiðnaði, þó er talið að 

þolendur í kynlífsiðnaði séu mun fleiri hér á landi en þeir sem hafa leitað sér aðstoðar 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 57). 

6.2 Viðhorf almennings 

Þrælkun, ánauð og vændi eru málefni fjarlæg Íslendingum, en með meiri þátttöku í 

alþjóðasamfélaginu og hnattvæðingu hefur þetta færst okkur nær. Einn viðmælandi 
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Fríðu Rósar Valdimarsdóttur (2009, 39) komst þannig að orði þegar hann lýsti 

íslensku þjóðinni ,,[Við] búum í meiri svona sápukúluheimi fyrir slæmum hlutum, við 

höfum aldrei þurft að hafa áhyggjur af þessu [mansali]“. 

 

Umræðan á Íslandi hefur alltaf verið kynbundin, það hefur alla tíð verið einblínt á 

konur í vændi og lítið sem ekkert fjallað um kaupandann sjálfan. Litið var á kaup 

karla á vændi sem eðlilegan hlut, eins og t.d. á hernámsárunum þegar talað var um að 

flytja inn vændiskonur til að vernda íslenskar konur. Vændi var talin vera óeðlileg 

hegðun lauslátra kvenna, en áherslurnar hafa þó breyst og í dag er vændi frekar 

skoðað út frá félagslegum hugmyndum (Gísli Hrafn Atlason & Katrín Anna 

Guðmundsdóttir, 2008: 28). 

 

Orðræðan á Íslandi í kringum mansal einkennist af fáfræði og jafnvel fordómum. 

,,Þau eru svo vön þessu“ er eitthvað sem heyrist alloft og ,,það virðist sem eðlilegt 

þyki að bjóða fólki upp á óviðunandi og ólöglegar aðstæður á þeim forsendum að það 

hafi búið við slæmar aðstæður áður. Á Íslandi hafa um áratuga skeið verið byggðir 

upp ákveðnir staðlar um laun, aðbúnað í vinnu og húsakost fólks. Það verður að 

skrifast á fordóma og skort á siðferði að telja að fólk sem vant er öðrum aðstæðum 

sætti sig við slíka mismunun“ (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 48). 

 

Með upplýstri umræðu og almennri þekkingu á málaflokknum er hægt að vinna gegn 

mansali. Ef almenningur er vel upplýstur þá getur það hjálpað talsvert í baráttunni og 

gerir manseljendum erfiðara fyrir að fremja brot hér á landi (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009: 63). 

6.3 Ísland og alþjóðasáttmálar 

Það einkennir íslensk stjórnvöld að þau eru mjög virk á alþjóðavettvangi, en sýna það 

ekki í verki þegar heim er komið. Ísland undirritaði Palermó samninginn og bókunina 

þann 13. desember 2000. Bókunin tók gildi 25. desember 2003. Samningur 

Evrópuráðsins var undirritaður fyrir Íslands hönd þann 16. maí 2006. En þann 12. júní 

2009 höfðu 25 ríki nú þegar fullgilt samninginn (Alþingi, 2009a). Ísland er eina 

Norðurlandaþjóðin sem hefur hvorki fullgilt Palermó-bókunina né samningin 

Evrópuráðsins (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 17). 
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Í skýrslu Utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna Trafficking in Persons Report, er Ísland í 

flokki 2 í baráttunni gegn mansali. Íslenska ríkisstjórnin náði ekki að uppfylla 

lágmarkskilyrði í baráttunni gegn mansali á tímabilinu apríl 2008 – mars 2009, en 

hins vegar gerði ríkisstjórnin þýðingarmiklar tilraunir til að bæta það, með t.d. að 

hefja vinnu að aðgerðaáætlun gegn mansali. Aftur á móti voru engar breytingar gerðar 

á lögum á tímabilinu. Illa gekk að bera kennsl á þolendur mansals og lítill stuðningur 

er í boði fyrir þolendur. Þolendum mansals gæti hafa verið vísað úr landi án þeirrar 

fyrirhafnar að skera úr hvort þau voru þolendur eða ekki.  

 

Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna leggur til úrræði fyrir íslensk stjórnvöld í baráttunni 

gegn mansali. Í skýrslunni er mælt með hertum refsingum gegn mansali. Að viðleitni 

lögreglu til að rannsaka og sækja mál sé aukin og þjálfa starfsfólk á öðrum sviðum. 

Stjórnvöld þurfa að þróa kerfi til að bera kennsl á hugsanlega þolendur mansals. Þróa 

þarf lagalega valkosti fyrir erlenda þolendur mansals, sérstaklega ef þeir koma frá 

löndum þar sem líkur eru á óvandaðri málsmeðferð. Mikilvægt er að þolendum sé 

ekki refsað fyrir gjörðir sem eru afleiðing mansals, þar á meðal brot á 

innflytjendalögum. Stjórnvöld ættu að stýra upplýsinga- og forvarnarherferðum sem 

horfa bæði til kynlífs- og nauðungarvinnu og eftirspurninni eftir þeim tegundum 

mansals, því það þarf að opna augu almennings til að takast á við vandann 

(Department of State, 2009: 155). 

6.4 Ísland og mansal 

Viðhorf stjórnvalda til jafnréttis sjást skýrast í aðgerðum þeirra og lagasetningum. 

Baráttan gegn mansali hefur ekki náð langt miðað Noreg, og er mikið starf eftir 

óunnið til að uppfylla öll skilyrði alþjóðasamninga. Íslensk stjórnvöld fjölluðu fyrst 

um mansal sem vandamál á Íslandi á fundi utanríkisráðherra Norðurlandanna og 

Eystrasaltsríkjanna árið 2002. Ákveðið var að skipa starfshóp sem átti að fjalla um og 

móta aðgerðir í baráttunni gegn mansali. Árið 2003 undirrituðu félags- og 

dómsmálaráðherrar Norðurlandanna yfirlýsingu um að baráttan gegn mansali yrði 

gerð að pólitísku forgangsverkefni, og að löndin skyldu móta aðgerðaáætlun fyrir árið 

2005. Íslensk stjórnvöld skiluðu ekki slíkri aðgerðaáætlun frá sér fyrr en í mars 2009 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 9). 
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Í 24. kafla almennra hegningarlaga nr.19/1940 (alm. hgl.) er fjallað um brot gegn 

frjálsræði manna. Árið 2003 bættist við nýtt ákveði,  227 gr. a, og er þar fjallað um 

mansal: 
 
227. gr. a. Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirfarandi verknað í þeim tilgangi að 
notfæra sér mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri 
hans skal refsa fyrir mansal með allt að 8 ára fangelsi:  

1. Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einhverjum sem beittur er eða hefur verið 
beittur ólögmætri nauðung, frelsissviptingu eða hótun eða ólögmætum blekkingum 
með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu viðkomandi um aðstæður eða annarri 
ótilhlýðilegri aðferð. 
2. Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára eða láta af hendi 
greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis frá þeim sem hefur umsjón með 
barni. 

(Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 1940) 

 

Dómur byggður á þessu lagaákvæði hefur aldrei fallið, jafnvel þó að sterkur grunur 

hafi legið fyrir um mansal. Eitt slíkt tilfelli var þegar sex einstaklingar komu hingað 

til lands og þrátt fyrir að fimm einstaklinganna væru stúlkur sem dómstólar 

skilgreindu sem þolendur mansals voru þær dæmdar til refsinga fyrir skjalafals 

(Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009: 16).  

 

Norðurlandaráð sendi frá sér tilmæli nr. 9 árið 2003 gegn vændi og mansali, þar sem 

Norðurlöndin eru hvött til að vinna gegn eftirspurn eftir vændi og meðal annars setja 

siðareglur sem banni opinberum starfsmönnum að kaupa kynlífsþjónustu. Einnig voru 

aðilar vinnumarkaðarins hvattir til að setja sér sambærilegar reglur. 

Utanríkisráðuneytið setti slíkar siðareglur fyrir íslensku friðargæsluna árið 2007. 

Lögð var fram þingsályktunartillaga á Alþingi veturinn 2007 – 2008 um siðareglur 

sem bannaði öllum opinberum starfsmönnum að kaupa kynlífsþjónustu erlendis. Sú 

tillaga náði ekki fram að ganga og eru því engar slíkar siðareglur til hér á Íslandi 

(Gísli Hrafn Atlason & Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2008: 9). 

 

Íslensk stjórnvöld hafa þó gert sitt hvað í baráttunni gegn mansali. Árið 2006 tóku 

stjórnvöld harðar á glæpum tengdum skipulagðri glæpastarfsemi, þar á meðal 

mansali. Lögreglulögum nr. 90/1996 var breytt og eftir það var starfrækt sérstök 
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rannsóknar- og greiningardeild ríkislögreglustjóra sem átti að leggja mat á hættu á 

hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi, þar á meðal mansali. Með þessu var 

verið að fylgja alþjóðasamningum og að herða aðgerðir (Sigríður Svana Helgadóttir, 

2009: 13). 

 

Þann 7. desember 2007 samþykkti ríkisstjórn Íslands að hefja vinnu að aðgerðaáætlun 

gegn mansali. Skipaður var starfshópur um málið og skilaði sá hópur tillögum sínum 

til félags- og tryggingarmálaráðherra þann 16. mars 2009. Fyrsta aðgerðaáætlun 

stjórnvalda gegn mansali var samþykkt á fundi ríkisstjórnarinnar 17. mars 2009 

(Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009: 2). Aðgerðaáætlunin byggir á að 

Palermó-bókunin og samningur Evrópuráðsins verði fullgiltir hér á landi. Ef farið 

verður eftir áætluninni ætti það að ná fram að ganga á næstu árum (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009: 17). 

 

Í byrjun október 2009 lagði dómsmálaráðherra fyrir Alþingi frumvarp til laga um 

breytingar á almennum hegningarlögum. Það er liður í að fylgja eftir aðgerðaáætlun 

stjórnvalda gegn mansali, í  áætluninni segir að eitt af markmiðum stjórnvalda sé að 

fullgilda alþjóðasáttmála og aðlaga íslenska löggjöf að þeim (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009: 3). Í frumvarpinu er lagt til að 227. gr. a orðist svo: 

 
 227. gr. a. Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í 
þeim tilgangi að misnota mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á 
brott líffæri hans skal refsa fyrir mansal með allt að 8 ára fangelsi: 
1. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi og við það er beitt eða hefur 
verið beitt ólögmætri nauðung, frelsissviptingu, hótun eða ólögmætum blekkingum með 
því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu viðkomandi um aðstæður eða með því að 
hagnýta sér bága stöðu viðkomandi. 
2. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára. 
3. Að láta af hendi greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis til 
misnotkunarinnar hjá manni sem ræður gerðum annars manns. 
Sömu refsingu skal sá sæta sem tekur við greiðslu eða öðrum ávinningi skv. 3. tölul. 
1. mgr. 
Beinist brot skv. 1. mgr. gegn barni skal taka það til greina til þyngingar refsingunni. 
Sömu refsingu skal hver sá sæta sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða 
fleiri, í því skyni að greiða fyrir mansali: 
1. Að falsa ferða- eða persónuskilríki.  
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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. 

(Alþingi, 2009a) 

 

Við gerð frumvarpsins var haft til hliðsjónar skilgreining Palermó-bókunarinnar á 

mansali, sem Evrópuráðið styðst við, en henni er ekki fylgt nákvæmlega. Með þessum 

hætti voru íslensk stjórnvöld að endurskoða almenn hegningarlög og færa þau 

skrefinu nær fullgildingu Palermó samningsins og bókunina við hann og að einhverju 

leyti samning Evrópuráðsins (Alþingi, 2009a). Þann 18. desember 2009 voru lögin 

samþykkt af Alþingi og öðluðust gildi þann sama dag (Alþingi, 2009b). 

6.5 Ísland og kynlífsiðnaðurinn 

Vændi 

Skipulagt vændi er að finna víða á Íslandi. Auglýsingar er að finna í dagblöðum og á 

netinu, vændi þrífst á nektardansstöðum, hjá fylgdarþjónustum, símalínum og á 

hótelum (Drífa Snædal, 2003: 40). Ríkislögreglustjóri hefur staðfest að götuvændi sé 

stundað í Reykjavík og telur að vændi sé að færast í vöxt á höfuðborgarsvæðinu. 

,,Einkum er þar um að ræða erlendar konur sem í mörgum tilvikum, hið minnsta, eru 

fluttar hingað til lands gagngert í þessum tilgangi. Starfsemi sem þessi er oftar en ekki 

þaulskipulögð og krefst samvinnu hópa og einstaklinga. Oft felur hún í sér nauðung, 

hótanir, ofbeldi  og mansal“ (Ríkislögreglustjóri, 2009). Greiningardeild 

ríkislögreglustjóra telur að erlendir aðilar komi í auknum mæli að skipulögðu vændi á 

Íslandi og að sú starfsemi tengist mansalshringjum. Algengt er að íslenskir 

ríkisborgarar starfi með erlendum aðilum í tengslum við þessa starfsemi 

(Greiningardeild ríkislögreglustjóra, 2008: 3). 

 

Flest öll Norðurlöndin hafa skilgreint vændi sem ofbeldi gegn konum. Öll 

Norðurlöndin hafa aflétt refsingum þeirra sem stunda vændi, það eykur líkur á því að 

fólk sem stundar vændi leiti sér aðstoðar og eigi þá ekki von á málshöfðun. Ísland var 

síðasta landið til að samþykkja slík lög, eða árið 2007 (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009: 17). Svíar gengu lengra en önnur lönd árið 1999 og 

gerðu kaup á vændi refsiverð, og hafa nú flest Norðurlandanna fylgt því eftir. Svíar 

líta svo á að vændiskonan og vændiskaupandinn séu ekki á jafnréttisgrundvelli, því 
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yfirleitt hafi konan ekki valið sér þessa iðju en kaupandinn neyðist ekki til kaupa 

kynlíf. Á þennan hátt er hægt að starfa betur með þeim sem leiðst hafa út vændi, og að 

auki hægt að ráðast gegn eftirspurninni og að láta ábyrgðina hvíla á kaupandanum. 

Kolbrún Halldórsdóttir, þingkona Vinstri Grænna, lagði ítrekað fram frumvarp til 

Alþingis um að fara þessa svokölluðu sænsku leið en því var alltaf hafnað (Drífa 

Snædal, 2003: 38 - 39). Breyting var á því vorið 2009. 

 

Í aðgerðum íslenskra stjórnvalda gegn vændi var það alltaf skilgreint að einhverju 

leyti sem félagslegt vandamál, en umræðan einkenndist af mismunandi sjónarmiðum 

og það virtist ekki nást samstaða eða skýr stefna um þessi mál. Vændi var því hvorki 

skilgreint sem kynferðislegt ofbeldi, jafnréttismál kynjanna eða lögleg atvinnugrein 

(Gísli Hrafn Atlason & Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2008: 28 – 29). Þetta breyttist 

með aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar gegn mansali árið 2009, þar var lagt til að kaup 

á vændi væri gert refsivert. Þar segir að ,,mikilvægt er að löggjafinn sendi þau skýru 

skilaboð út til samfélagsins að vændi og hvers kyns kynlífsþjónusta falli undir 

skilgreiningu okkar á kynferðislegu ofbeldi og setji kaupendur vændis þar með á bekk 

með öðrum gerendum kynferðisofbeldis“ (Félags og tryggingamálaráðuneytið, 2009: 

9). Þann 17. apríl 2009 var samþykkt á Alþingi viðbót við 206. grein alm. hgl. sem 

gerði kaup á vændi refsivert. Þar með var ,,sænska leiðin“ lögfest á Íslandi. Þegar 

þetta er ritað (janúar 2010) eru nokkur mál til rannsóknar hjá lögreglu en hingað til 

hefur enginn verið ákærður fyrir kaup á vændi. Kolbrún Halldórsdóttir, fyrrverandi 

ráðherra og baráttukona gegn vændi, telur að ástæðan fyrir þessu sé sú að lögreglan 

setji ekki slík mál í forgang (Visir.is, 2009b). 

 

Rannsóknir sýna að vændi á sér stað meðal íslenskra ungmenna, bæði stúlkna og 

drengja, og tengist oft á tíðum heimilisleysi, fíkniefnaneyslu og kynferðislegri 

misnotkun (Gísli Hrafn Atlason & Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2008: 15). Í 

einhverjum tilvikum notfæra gerendur sér unglinga sem eiga við fíkn að stríða og 

misnota stöðu þeirra til að afla sér tekna með því að selja þau í vændi. Á Íslandi hefur 

slík nauðung ekki verið skilgreind sem mansal en það er eitthvað sem stjórnvöld 

mættu endurskoða (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009: 21). Á Íslandi er 

refsivert að hafa milligöngu á vændi og einnig kaup á vændi af barni, en þessum 

lagaúrræðum er ekki beitt. Aðeins einu sinni hefur verið sakfellt fyrir milligöngu á 

vændi frá árinu 1995 og aldrei hefur verið ákært fyrir kaup á vændi af barni jafnvel þó 
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það sé vitað að hér er stundað skipulagt vændi í gegnum þriðja aðila og vændi 

ungmenna (Gísli Hrafn Atlason & Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2008: 29). 

 

Nektardansstaðir 

Tengsl eru á milli vændis og íslenskra nektardansstaða, og er algengt að dansararnir 

komi frá löndum sem teljast vera upprunalönd mansals. Á Íslandi náði þessi starfsemi 

hámarki í kringum síðustu aldamót, en hefur minnkað talsvert síðastliðin ár. Skipulagt 

og óskipulagt vændi er stundað í kringum staðina. Samkvæmt heimildarmönnum 

Drífu Snædal (2003: 45) var hægt að nálgast vændi á flestöllum nektardansstöðum, 

hægt var að greiða fyrir kynlíf beint til staðarins eða beint til stúlknanna. Allmörg 

sveitarfélög lögðust gegn nektardansstöðum og árið 2007 voru nektardanssýningar 

bannaðar með lögum. Enn eru reknir nektardansstaðir á Íslandi, því í 4. grein laganna 

er að finna heimild um undanþágu ef að nektardans fer fram í atvinnuskyni á 

veitingastað og ef umsagnaraðili gefur jákvæða umsögn. Slík heimild gengur gegn 

megintilgangi laganna (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009: 19). Þessi 

undanþáguheimild laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald hefur orðið að 

meginreglu. Sveitastjórnir tveggja stærstu sveitarfélaga landsins hafa hvatt til að 

öllum vafa verði eytt að þessu leyti í lögunum. Stjórnvöld leggja til í 

aðgerðaáætluninni gegn mansali að lagt verði fram frumvarp til breytinga á lögunum 

og að undanþáguheimildin verði felld burt (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 

2009: 10). 

 

Klám og barnaklám 

Sterk tengsl eru á milli kláms og mansals, og samkvæmt skýrslu Félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins um aðgerðaáætlun gegn mansali er hægt að líta á klám 

sem myndað vændi. Neytendur kláms geta ekki greint á milli þeirra sem eru þolendur 

mansals og þeirra sem eru það ekki. Barnaklám er ólöglegt og er skilgreint sem 

mansal. Í heiminum fer framleiðsla á barnklámi vaxandi og neytendahópurinn 

stækkandi, það á einnig við á Íslandi. Neytendur kláms eru því að styðja og versla við 

alþjóðlega glæpa- og mansalshringi. Á Íslandi er birtingarmynd mansals á börnum 

oftast óbein, þá með neyslu á barnaklámi. Einnig er líklegt að Íslendingar séu meðal 

þeirra sem stunda kynlífsferðamennsku og kaupa þar aðgang að börnum sem eru 

þolendur mansals (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009: 20-21). 
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6.6 Úrræði í boði fyrir þolendur 

Þolendur mansals innan kynlífsiðnaðarins sem leita sér aðstoðar á Íslandi eru 

hlutfallslega mun færri en í öðrum löndum. Lítill hluti kvenna í þessarri stöðu hafa 

leitað sér aðstoðar, og má því ætla að helsta ástæðan sé sú að hér er ekki boðið upp á 

vernd og öryggi fyrir þolendur. ,,Hvar á ég að búa, hvar á ég að fá að borða, í hverju á 

ég að vera?“ eru viðbrögð þolenda sem leita sér aðstoðar á Íslandi. Úrræði sem virðast 

vera einföld, en eru það ekki. Ef aðgengi að grunnþjónustu er ekki tryggt er erfitt að 

komast úr þvingandi og kúgandi aðstæðum. ,,Til að komast að upplýsingum um 

gerendur mansals í gegnum upplýsingar frá fórnarlambi er nauðsynlegt að hægt sé að 

bjóða upp á eitthvað í staðinn, þá sér lagi vernd, öryggi, húsnæði og uppihald“ (Fríða 

Rós Valdimarsdóttir, 2009: 39). 

 

Samkvæmt skýrslu Utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna (Department of State, 2009: 

155) sýndi íslenska ríkisstjórnin takmarkaða fyrirhöfn til að hjálpa eða vernda 

þolendum mansals á tímabilinu apríl 2008 – mars 2009. Opinberar stofnanir og óháð 

félagasamtök báru kennsl á tuttugu líklega þolendur mansals en færri en tíu þeirra 

fengu aðstoð frá ríkisstyrktri starfsemi. Ekki er boðið upp á sérstök athvörf fyrir 

þolendur mansals á Íslandi, en í staðinn voru þolendur vistaðir á athvarfi fyrir 

þolendur heimilisofbeldis, þó að þarfir þolenda mansals sé af allt öðum toga en 

þolenda heimilisofbeldis. Önnur aðstoð var takmörkuð og stjórnvöld buðu ekki upp á 

sérstaka aðstoð sniðna að þörfum þolenda mansals. Engir verkferlar um aðstoð við 

þolendur mansals eru starfræktir í landinu, þó að í einstaka tilfellum vísaði lögreglan 

þolendum á óháð félagasamtök. Óháð félagasamtök, eins og Alþjóðahús og Stígamót 

bjóða þolendum mansals ráðgjöf. Þessi félagasamtök leiðbeina og veita upplýsingar 

um réttindi útlendinga á Íslandi (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 45). 

 

Í Noregi er hægt að leita til frjálsra félagasamtaka sem sjá um vernd og endurhæfingu 

þolenda. Ef slík þjónusta er ekki í boði er ólíklegt að þolendur leiti sér aðstoðar. Á 

Íslandi er þekkingin á mansali mikil meðal ákveðins hóps en mikið vantar upp á 

almenna þekkingu á mansali, sér í lagi meðal starfsfólks (lögregla, 

heilbrigðisstarfsfólk o.s.frv.) sem gæti þurft að aðstoða þolendur. Erfitt er að nálgast 

þolendur mansals, þá sérstaklega í kynlífsiðnaði, og er því mikilvægt að þekking séá 

málunum. Verkferlar þurfa að vera skýrir til að geta greint þolendur og leiðbeint þeim 
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áfram til réttra aðila. Slíkir aðilar þurfa þá að vera til staðar. Virk fræðsla um mansal 

og aukin virðing fyrir mannréttindum allra er nauðsynleg fyrir allar fagstéttir. Koma 

þarf á eftirliti á almennum vinnumarkaði, og annars konar eftirliti sem miðar að því að 

brjóta upp einangrun einstaklinga. Gera innflytjendum meðvitaðra fyrir réttindum 

sínum og vita hvert eigi að leita ef brotið er á þeim (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 

62-64).  

 

Þolendur mansals eru hvattir til að hjálpa lögreglu og yfirvöldum við rannsókn mála 

gegn manseljendum. Árið 2008 aðstoðuðu tveir þolendur mansals lögreglu við 

rannsóknir (Department of State, 2009: 155). Íslensk stjórnvöld hafa verið gagnrýnd 

fyrir að hér á landi skuli ekki vera lög um fórnarlamba- og vitnavernd, þrátt fyrir að 

slík frumvörp hafi verið lögð fyrir Alþingi (Gísli Hrafn Atlason & Katrín Anna 

Guðmundsdóttir, 2008: 18). Ísland hefur þó tekið þátt í vitnaverndarsamstarfi 

Norðurlandanna. Með þessu samstarfi geta Norðurlöndin sent vitni og tekið á móti 

vitnum sín á milli í alvarlegum málum eins og hryðjuverkum og skipulagðri 

glæpastarfsemi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009: 9). 

 

Eins og fjallað var um hér að ofan þá bjóða íslensk stjórnvöld upp á fá úrræði fyrir 

þolendur mansals. Ísland uppfyllir ekki 6. og 7. grein Palermó-bókunarinnar og enn 

síður 11. – 15. greinar samnings Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. 

Grunnþjónusta, eins og húsnæði, ráðgjöf og aðstoð, er ekki aðgengileg. Ekki er hægt 

að krefja manseljendur um bætur, ekki er greiðfært aðgengi þolenda að vinnumarkaði, 

starfsþjálfun og menntun. Ekki er tryggt samkvæmt lögum að þolendur fái aðstoð 

óháð því hvort þeir beri vitni, engin umþóttunartími er í boði fyrir þolendur. 

 

Ef íslensk stjórnvöld fylgja eftir aðgerðaráætlun sinni frá 2009 þá hafa yfirvöld 

uppfyllt ofangreindar greinar. Í 4. kafla aðgerðaáætluninnar er fjallað um vernd og 

aðstoð þolenda. Markmiðið er að ,,þolendum mansals verði veitt nauðsynleg 

heilbrigðisþjónusta, viðeigandi stuðningur og vernd sem og aðstoð til að tryggja 

örugga endurkomu til heimalands“ (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009: 5). 

Stjórnvöld áætla á næstu árum að:  

- viðurkenna hlutverk og styrkja frjáls félagasamtök sem veita þolendum 

mansals aðstoð, 

- veita þolendum mansals tímabundið dvalarleyfi (umþóttunartími), 
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- tryggja þolendum mansals öruggt skjól og fjárhagslega og félagslega aðstoð á 

umþóttunartíma, 

- tryggja þolendum mansals nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og sálgæslu á 

umþóttunartíma, 

- bæta aðferðir og verkferla til að greina og styðja börn sem eru þolendur 

mansals (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009: 5-7). 

 

Aðgerð 15 í aðgerðaáætlun stjórnvalda er um friðhelgi einkalífsins, lagt er til að veita 

þolendum mansals vernd og aðstoð innan réttarvörslukerfisins. Þetta er gert til að 

auka líkur á að þolendur starfi með lögreglu við rannsókn mansalsmála (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009: 9). 

6.7 Þróun í rétta átt 

Í október 2009 varð hugarfarsbreyting í íslensku samfélagi og lokst stefndi staða 

mansalsmála í rétta átt. Þann 8. október var ákært í fyrsta skipti fyrir vændi og 

mansal. Íslenskur ríkisborgari, kona fædd í Miðbaugs – Gíneu var ákærð fyrir mansal, 

hótanir og ólögmæta nauðung á konu og fyrir að hafa viðurværi sitt af vændi kvenna. 

Allir þolendur voru frá upprunalandi konunnar, Miðbaugs – Gíneu. Talið er að konan 

hafi rekið fjögur vændishús á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2008 til 2009, og að 

fjöldi manna hafi átt samræði eða önnur kynferðismök við konurnar gegn gjaldi. 

Einnig var íslenskur karlmaður ákærður fyrir hlutdeild að brotunum, hann auglýsti 

vændið á vefsíðum og tók myndir af þolendum gegn greiðslu frá konunni 

(Héraðsdómur Reykjaness, 2009). Þann 1. desember 2009 var konan sýknuð af 

ákærum um mansal í Héraðsdómi Reykjaness (2009), og hefur því enn þegar þetta er 

ritað (13. janúar 2010) ekki verið dæmt fyrir mansal á Íslandi. Konan var þó dæmd 

fyrir að hafa viðurværi sitt af vændi kvennanna og íslenski maðurinn var dæmdur fyrir 

að auglýsa starfsemina. 

  

Þann 9. október ærðist ung litháísk stúlka í flugvél á leið frá Póllandi til Íslands, 

stúlkan var illa leikin og hélt því fram að á Íslandi biði hennar nauðung og vændi. 

Þegar til landsins var komið kom í ljós að stúlkan var með stolin ferðaskilríki. Stúlkan 

er frá Litháen og einungis 19 ára gömul, eða fædd 1990 (Visir.is, 2009c). Í fyrstu 

dvaldi stúlkan hjá yfirvöldum, en lögreglan varð vör við að nokkrir karlmenn biðu 

eftir henni og reyndu að nálgast hana. Stúlkan hvarf úr húsnæði á vegum 



35 

félagsmálayfirvalda og auglýsti lögreglan eftir henni, en stúlkan kom fljótlega aftur í 

leitirnar (Visir.is 2009d).  Íslenskir og erlendir ríkisborgarar voru handteknir og settir 

í gæsluvarðhaldi vegna málsins (Visir.is, 2009a). Málið er umfangsmeira en við var 

búist og eru allir hinna handteknu grunaðir um að tengjast skipulögðum glæpahópi 

sem hafa alþjóðleg tengsl (Visir.is, 2009c). Þegar þetta er ritað (12. janúar 2010) hafa 

fimm litháískir karlmenn setið í gæsluvarðhaldi síðan 14. október 2009. Hæstiréttur 

hefur staðfest úrskurð Hérðasdóms Reykjaness um að karlmennirnir skuli sitja í 

gæsluvarðhaldi til 26. janúar 2010. Talið er að vitnum stafi mikil hætta af 

karlmönnunum og að hætta sé á að þeir reyni að komast úr landi til að komast undan 

málsókn (Visir.is, 2010b). Litháíska stúlkan er í gæslu allan sólarhringinn og nýtur 

hámarksverndar. Þann 11. janúar 2010 var þingfest mál á hendur sex karlmönnum, 

fimm Litháum og Íslendingi, allir voru ákærðir fyrir mansal (Visir.is, 2010a). 

 

Mansalsmál litháísku stúlkunnar hefur vakið óhug í íslensku samfélagi og vakið fólk 

til umhugsunar að mansal sé hluti af og ógn í okkar samfélagi. Aldrei áður hafði slíkt 

mál komið fram á Íslandi og þurftu yfirvöld að bregðast skjótt við. Unnið var eftir 

settum viðmiðum aðgerðaáætlun stjórnvalda gegn mansali, en eftirfylgni við 

áætlunina hafði verið engin. Vinna fór af stað innan ríkisstjórnarinnar, ráðuneyta, 

lögreglu og annarra samtaka til að ná settum markmiðum áætlunarinnar. Við rannsókn 

málsins var sett saman neyðarteymi, eins og fjallað er um í aðgerðaáætluninni. 

Hlutverk neyðarteymis er að veita þolanda stuðning og vernd, svo sem 

heilbrigðisþjónustu, öruggt skjól, túlkaþjónustu og lögfræðiráðgjöf (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009: 4).  

 

Í kjölfarið var skipað sérfræðinga og samhæfingarteymi um mansal í Dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytinu. ,,Hlutverk teymisins er meðal annars að tryggja yfirsýn og 

þekkingu á mansalsmálum á Íslandi, fylgja eftir vísbendingum um mansal, bera 

kennsl á möguleg fórnarlömb þess og tryggja þeim vernd og aðstoð. Jafnframt er 

teyminu ætlað að sinna skráningu ætlaðra mansalsmála, sinna fræðslu um 

mansalsmál, hafa eftirlit með framkvæmd aðgerðaáætlunar og vera stjórnvöldum til 

ráðgjafar í mansalsmálum. Skipunartími teymisins er til 31. desember 2012“ 

(Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 2009). Í nóvember breytti 

Heilbrigðisráðherra reglugerðinni um rétt þeirra sem eru ekki sjúkratryggðir á Íslandi. 
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Breytingin tryggir þolendum mansals ótvíræðan rétt til heilbrigðisþjónustu hér á landi 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2009). 

 

Eitt mál, mál litháísku stúlkunnar, hefur breytt viðhorfum stjórnvalda til mansalsmála 

til hins betra. Þó stjórnvöld uppfylli hvorki 6. og 7. grein Palermó-bókunarinnar né 

11. – 15. greinar Evrópuráðssamningsins þá virðast þau samt veita stúlkunni eitthvað 

af þeirri grunnþjónustu sem lögð er til. Samkvæmt fjölmiðlum (Visir.is, 2010a) þá 

virðist sem líkamlegt öryggi stúlkunnar sé tryggt og hún hafi aðgang að húsnæði og 

annarri grunnþjónustu. Eftir að stúlkan hvarf í október þurfti að lýsa eftir henni í 

fjölmiðlum. Það brýtur í bága við sáttmálana þar sem fjallað er um mikilvægi þess að 

vernda friðhelgi einkalífs þolenda og gæta nafnleysis þeirra. 
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7 Niðurstöður og lokaorð 

Mansal er eitt stærsta vandamál og mannréttindabrot sem heimurinn stendur frammi 

fyrir í dag. Birtingarmyndir mansals eru vægast sagt ógnvekjandi. Vestræn ríki eiga 

mikla sök í þeim málum. Þolendur mansals flytjast frá fátækari ríkjum til þeirra ríkari. 

Mansal á sér stað þar sem eftirspurn er eftir ódýru vinnuafli, vændi og klámi. Slík 

eftirspurn er mikil í löndum Vestur-Evrópu og í Bandaríkjunum. 

 

Viðhorf stjórnvalda til jafnréttis er mjög mikilvægt í baráttunni gegn mansali. Mansal 

er kynbundið ofbeldi, konur og börn eru í miklum meirihluta þolenda mansals. Flestir 

þolenda mansals þurfa að starfa í kynlífsiðnaðnum, í vændi. Mikilvægt er að fjalla 

ekki um vændi og mansal sem tvö aðskilin fyrirbæri. Stjórnvöld sem samþætta 

kynjasjónarmið ná lengra í baráttunni gegn mansali en stjórnvöld sem styðjast við 

aðrar stefnur, eins og t.d. frjálslyndisstefnuna. Alþjóðasáttmálar eru einnig mikilvægir 

í baráttunni gegn mansali. Alþjóðasamfélagið þarf að stilla strengi sína til að ná 

framförum. Mikilvægt er að ríkari lönd styðji, t.d. fjárhagslega, við bakið á þeim 

fátækari. Enda kemur eftirspurnin frá ,,okkar fólki“. 

 

Í inngangi ritgerðarinnar lagði ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hvernig 

standa Ísland og Noregur gagnvart alþjóðlegum sáttmálum? Hafa viðhorf yfirvalda 

til kynja- og jafnréttissjónarmiða áhrif á baráttu landanna gegn mansali? Skoðuð eru 

hvaða úrræði eru í boði fyrir þolendur mansals á Íslandi og Noregi. Eru þessi úrræði 

fullnægjandi? Hvað þurfa Íslensk yfirvöld að gera til að þolendur mansals leiti sér 

aðstoðar? 

 

Norsk yfirvöld hafa unnið hart að baráttunni gegn mansali og hafa náð miklu árángri. 

Með bættri aðstoð við þolendur mansals leita fleiri og fleiri sér aðstoðar með hverju 

árinu. Þolendur mansals vita að hverju þeir ganga og bera því í auknum mæli traust til 

norskra yfirvalda, stofnana og frjálsra félagasamtaka. Norsk stjórnvöld hafa samþykkt 

og fullgilt bæði Palermó-bókunina og samning Evrópuráðsins um aðgerðir gegn 

mansali. Stöðug vinna er að þessum málum og hafa norsk stjórnvöld gefið frá sér 

þriðju aðgerðaráætlunina gegn mansali og aðlagað lög að alþjóðasamþykktum. Einnig 
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hafa þau sett á laggirnar teymi og hópa um málefni þolenda mansals og leggja mikla 

fjármuni til stofnana og félagasamtaka sem vinna með þolendum. 

 

Hjá norskum stjórnvöldum hafa sjónarmið jafnaðarmannastefnunnar verið ríkjandi. 

Mikil áhersla hefur verið lögð á kynja- og jafnréttissjónarmið og hafa stjórnvöld 

ósjaldan gripið til sértækra aðgerða. Viðhorf stjórnvalda til vændis er skýrt, vændi er 

kynbundið ofbeldi og konur sem leiðast út í vændi gera það vegna skorts á úrræðum 

og í neyð. Yfirvöld viðurkenna að vændi er ein birtingarmynd mansals.  

 

Úrræði fyrir þolendur mansals í Noregi fullnægja Palermó-bókun Sameinuðu 

þjóðanna og samning Evrópuráðsins gegn manssali, og gott betur en svo. Lagt er upp 

úr góðri félagslegri þjónustu hvort sem er hjá ríkinu eða félagasamtökum. 

Einstaklingar hafa aðgengi að sérstökum athvörfum fyrir þolendur mansals, aðgengi 

að upplýsingum er gott, boðið er upp á símaþjónustu fyrir þolendur allan 

sólarhringinn, ókeypis lögfræðiþjónusta og upplýsingar á því tungumáli sem 

þolandinn skilur. Að auki er boðið er upp á fræðslu, tungumálakennslu, starfsnám, 

aðstoð við atvinnuleit o.s.frv. Þau úrræði sem Noregur býður upp á eru til 

fyrirmyndar, og nauðsynleg í baráttunni gegn mansali. 

 

Ísland uppfyllir ekki lágmarkskröfur Utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna í baráttunni 

gegn mansali. Yfirvöld hafa skrifað undir Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna og 

samning Evrópuráðsins, en hvorugur sáttmálinn hefur verið fullgiltur. Lítið sem 

ekkert var fjallað um mansal hjá íslenskum yfirvöldum fyrr en vinstri stjórn 

Samfylkingar og Vinstri grænna tók við í ársbyrjun 2009. Undir formerkjum 

jafnaðarmannastefnunnar var meiri áhersla lögð á kvenna- og kynjasjónarmið. Íslensk 

yfirvöld mótuðu loks heildstæða stefnu um mál eins og vændi og mansal, og vorið 

2009 samþykkti Alþingi hina svokölluðu ,,sænsku leið“ og aðgerðaáætlun gegn 

mansali. Það er þó aðeins fyrsta skrefið í að ná fram markmiðum í baráttunni gegn 

mansali. Til að íslendingar geti fullgilt fyrrnefnda sáttmála þurfa yfirvöld að fylgja 

eftir aðgerðaráætluninni, sem er mjög góð og ítarleg. 

 

Úrræði fyrir þolendur á íslandi eru ekki upp á marga fiska. Lítið sem ekkert er í boði 

fyrir þolendur mansals. Frjáls félagasamtök, eins og Stígamót og Alþjóðahús, hafa 

boðið upp á þjónustu fyrir þolendur mansals. Ef unnið verður að því að ná 
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markmiðum aðgerðaáætlunar stjórnvalda mun Ísland standa framarlega í baráttunni 

gegn mansali. 

 

Íslensk stjórnvöld þurfa að fyrst og fremst að fylgja eftir aðgerðaáætlun sinni gegn 

mansali til þess að bæta aðstoð við þolendur. Húsaskjól og vernd þolenda er 

mikilvæg, ásamt lágmarksþjónustu eins og heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Umþóttunartími og fjárhagsleg aðstoð eru mikilvæg svo þolendur geti staðið á eigin 

fótum og slitið sig undan ánauð manseljenda. Tímabundið landvistar- og atvinnuleyfi 

er mikilvægt fyrir þolendur, þar sem oft vilja þeir ekki snúa aftur til upprunalands því 

þar gæti beðið þeirra slæm lífsskilyrði. Það hefur sýnt sig að ef þjónusta við þolendur 

mansals er góð og aðgengileg þá leita einstaklingar sér aðstoðar. Reynsla Norðmanna 

sýnir að slík þjónusta þarf að hafa verið til staðar í nokkurn tíma áður en þolendur 

leita sér aðstoðar. Yfirvöld þurfa að vinna sér inn traust einstaklinganna, sýna að þau 

munu veita þeim aðstoð og vernd. 

 

Vonandi getur þekking Noregs á mansalsmálum nýst Íslendingum í baráttunni gegn 

mansali. 
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9 Viðauki 

9.1 Viðauki I: Kafli II í Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna 

 
II. Vernd fórnarlamba mansals. 

6. gr. 
Aðstoð við fórnarlömb mansals og vernd þeirra. 

 
1. Hvert aðildarríki skal, þar sem það á við og eftir því sem landslög heimila, vernda 
friðhelgi einkalífs fórnarlamba mansals og halda nöfnum þeirra leyndum, meðal 
annars með því að tryggja að málarekstur vegna mansals fari fram fyrir luktum 
dyrum. 
 
2. Hvert aðildarríki skal tryggja að til séu leiðir innan réttarkerfis og stjórnsýslu þess 
til þess að veita fórnarlömbum mansals, þar sem það á við: 
 

a) upplýsingar um viðeigandi málsmeðferð fyrir dómstólum og innan 
stjórnsýslu, 

 
b) aðstoð við að koma sjónarmiðum sínum og áhyggjum á framfæri og að þau 
fái umfjöllun á viðeigandi stigum meðferðar sakamála, sem eru höfðuð gegn 
brotamönnum, með þeim hætti að réttindi varnaraðila séu ekki skert.  

 
3. Hvert aðildarríki skal íhuga að koma á líkamlegri, sálrænni og félagslegri 
endurhæfingu fórnarlamba mansals, meðal annars og þar sem það á við, í samstarfi 
við frjáls félagasamtök, önnur viðkomandi samtök og aðrar undirstöðustofnanir 
borgaralegs samfélags, einkum skal: 
 
 a) útvega þeim húsnæði við hæfi, 
 

b) veita þeim ráðgjöf og upplýsingar, einkum um lagalegan rétt þeirra, á 
tungumáli sem fórnarlömb mansals skilja, 

 
 c) láta þeim í té læknisaðstoð, sálfræðiþjónustu og efnislega aðstoð og 
 
 d) skapa þeim tækifæri til atvinnu, menntunar og þjálfunar. 
 
4. Hvert aðildarríki skal, þegar það beitir ákvæðum þessarar greinar, taka tillit til 
aldurs, kyns og sérþarfa fórnarlamba mansals, einkum sérþarfa barna, þ.m.t. hvað 
viðkemur húsnæði við hæfi, menntun og umönnun. 
 
5. Hvert aðildarríki skal leitast við að tryggja líkamlegt öryggi fórnarlamba mansals 
meðan þau dvelja á yfirráðasvæði þess. 
 
6. Hvert aðildarríki skal tryggja að til séu leiðir innan réttarkerfis þess til þess að 
bjóða fórnarlömbum mansals þann kost að fá greiddar bætur fyrir þann skaða sem 
þau hafa beðið. 
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7. gr. 

Staða fórnarlamba mansals í viðtökuríkjum. 
 
1. Hvert aðildarríki skal íhuga, jafnframt því að gera ráðstafanir skv. 6. gr. bókunar 
þessarar, að samþykkja lagaákvæði eða gera aðrar viðeigandi ráðstafanir sem gera 
fórnarlömbum mansals kleift að vera um kyrrt á yfirráðasvæði þess, um stundarsakir 
eða til frambúðar, þar sem það á við. 
 
2. Hvert aðildarríki skal, þegar það beitir ákvæðum 1. mgr. þessarar greinar, taka 
eðlilegt tillit til mannúðarsjónarmiða og auðsýna brotaþolum samúð. 
 

8. gr. 
Heimflutningur fórnarlamba mansals. 

 
1. Aðildarríkið, þar sem fórnarlamb mansals hefur ríkisborgararétt eða þar sem 
viðkomandi einstaklingur hafði rétt til fastrar búsetu við komu til yfirráðasvæðis 
viðtökuaðildarríkisins, skal auðvelda og samþykkja endurkomu fyrrnefnds 
einstaklings að teknu eðlilegu tilliti til öryggis hans og án ótilhlýðilegrar eða 
ástæðulausrar tafar. 
 
2. Þegar aðildarríki skilar fórnarlambi mansals aftur til síns heima í aðildarríki þar 
sem viðkomandi einstaklingur hefur ríkisborgararétt eða þar sem hann hafði rétt til 
fastrar búsetu við komu til yfirráðasvæðis viðtökuaðildarríkisins skal, við slíka 
endurkomu, taka eðlilegt tillit til öryggis fyrrnefnds einstaklings og til stöðu sérhvers 
málareksturs sem tengist því að einstaklingurinn er fórnarlamb mansals og skal slík 
endurkoma helst vera af fúsum og frjálsum vilja. 
 
3. Aðildarríki, sem beiðni er beint til, skal, að beiðni viðtökuaðildarríkis og án 
ótilhlýðilegrar eða ástæðulausrar tafar, sannreyna hvort einstaklingur, sem er 
fórnarlamb mansals, sé ríkisborgari þess eða hafði rétt til fastrar búsetu á 
yfirráðasvæði þess við komu til yfirráðasvæðis viðtökuaðildarríkisins. 
 
4. Í því skyni að auðvelda endurkomu fórnarlambs mansals, sem er án réttra skilríkja, 
skal aðildarríkið, þar sem hlutaðeigandi einstaklingur hefur ríkisborgararétt eða 
hafði rétt til fastrar búsetu á yfirráðasvæði þess við komu til yfirráðasvæðis 
viðtökuaðildarríkisins, fallast á, að beiðni viðtökuaðildarríkisins, að gefa út 
ferðaskilríki eða aðrar heimildir sem kunna að vera nauðsynlegar til þess að gera 
fyrrnefndum einstaklingi kleift að ferðast til yfirráðasvæðis þess og koma þangað inn 
á ný. 
 
5. Grein þessi hefur engin áhrif á rétt sem fórnarlömbum mansals er veittur 
samkvæmt landslögum viðtökuaðildarríkisins. 
 
6. Grein þessi hefur engin áhrif á gildandi tví- eða fjölhliða samninga eða 
fyrirkomulag sem kveður, að öllu leyti eða að hluta, á um endurkomu fórnarlamba 
mansals. 

 (Utanríkisráðuneytið, 2009a: 3-5).  
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9.2 Viðauki II: Kafli III í Evrópuráðssamningi um aðgerðir gegn 

mansali 

 

III. kafli – Ráðstafanir til að standa vörð um og efla réttindi fórnarlamba og um 
leið að tryggja jafnrétti kynjanna. 

 
10. gr. – Að staðfesta deili á fórnarlömbum. 
 
1. Hver samningsaðili skal sjá lögbærum yfirvöldum sínum fyrir hæfu og sérmenntuðu 
starfsfólki á sviði forvarna og aðgerða gegn mansali, við að staðfesta deili á 
fórnarlömbum og aðstoða þau, þar á meðal börn, og skal tryggja að mismunandi 
yfirvöld vinni saman og með viðeigandi hjálparstofnunum, þannig að hægt sé að 
staðfesta deili á fórnarlömbum eftir aðferð þar sem tekið er eðlilegt tillit til sérstöðu 
fórnarlamba sem eru konur og börn og, eftir því sem við á, gefa út fyrir þau 
dvalarleyfi að uppfylltum þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 14. gr. þessa 
samnings. 
 
2. Hver samningsaðili skal setja lagaákvæði eða samþykkja aðrar ráðstafanir, eftir 
því sem nauðsyn krefur, til að staðfesta deili á fórnarlömbum, eftir því sem við á, í 
samvinnu við aðra samningsaðila og hlutaðeigandi hjálparstofnanir. Hafi lögbær 
yfirvöld rökstuddan grun um að einstaklingur hafi verið fórnarlamb mansals skal hver 
samningsaðili tryggja að viðkomandi verði ekki fluttur frá yfirráðasvæði hans fyrr en 
fyrrnefnd yfirvöld hafa gengið úr skugga um hvort om þolanda brots, sem kveðið er á 
um í 18. gr. þessa samnings, sé að ræða og skal hann jafnframt tryggja að 
viðkomandi einstaklingur njóti þeirrar aðstoðar sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 12. 
gr. 
 
3. Þegar aldur fórnarlambs er óljós og ástæða er til að ætla að fórnarlambið sé barn 
skal ganga út frá því að viðkomandi einstaklingur sé barn og skal hann njóta 
sérstakrar verndar meðan aldur hans er sannreyndur.  
 
4. Um leið og staðfest eru deili á fylgdarlausu barni sem fórnarlambi skal hver 
samningsaðili: 
 

a. Sjá til þess að lögráðamaður, stofnun eða yfirvald, komi fram fyrir hönd 
barnsins og gæti hagsmuna þess sem best, 

 
b. gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að staðfesta deili á barninu og 
ríkisfang þess, 

 
c. gera allt sem í valdi hans stendur til að hafa uppi á fjölskyldu barnsins 
þegar það þjónar hagsmunum þess best. 

 
11. gr. – Friðhelgi einkalífs. 
1. Hver samningsaðili skal vernda einkalíf fórnarlamba og gæta nafnleyndar þeirra. 
Persónuupplýsingar um þau skulu vistaðar og nýttar í samræmi við þau skilyrði sem 
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kveðið er á um í samningi um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu 
persónuupplýsinga (SES nr. 108).  
 
2. Hver samningsaðili skal samþykkja ráðstafanir, einkum til að tryggja að hvorki 
verði sögð deili á barni, sem fórnarlambi mansals, né greint frá atriðum, sem gera 
slíka staðfestingu mögulega, opinberlega í fjölmiðlum eða með öðrum hætti, nema í 
undantekningartilvikum, til þess að auðvelda leit að ættingjum eða tryggja, með 
öðrum hætti, velferð barnsins og að það njóti verndar. 
 
3. Hver samningsaðili skal kanna þann kost að samþykkja, í samræmi við 10. gr. 
sáttmálans um verndun mannréttinda og mannfrelsis, eins og Mannréttindadómstóll 
Evrópu túlkar hana, ráðstafanir sem miða að því að hvetja fjölmiðla til þess að 
vernda einkalíf og kenni fórnarlamba með innra verklagi eða reglusetningu eða 
sameiginlegum reglum. 
 
12. gr. – Aðstoð við fórnarlömb. 
 
1. Hver samningsaðili skal setja lagaákvæði eða samþykkja aðrar ráðstafanir, eftir 
þvísem nauðsyn krefur, til að aðstoða fórnarlömb við að ná líkamlegum, sálrænum og 
félagslegum bata. Aðstoðin taki að minnsta kosti til eftirtalinna atriða: 
 

a. Lífskjara, sem tryggja þeim lífsafkomu, með ráðstöfunum á borð við: öruggt 
húsnæði við hæfi, sálfræðilega og efnislega aðstoð, 

 
b. aðgangs að brýnni læknismeðferð, 

 
c. þýðinga- og túlkunarþjónustu, þegar þörf krefur, 

 
d. ráðgjafar og upplýsinga, einkum um lagalegan rétt þeirra og þá þjónustu 
sem þeim stendur til boða, á tungumáli sem þau skilja, 

 
e. aðstoðar til að unnt sé að bera fram rétti þeirra og hagsmuni og fjalla um 
þá á viðeigandi stigum saksóknar gegn brotamönnum, 

 
f. aðgangs barna að menntun. 

 
2. Hver samningsaðili skal taka tilhlýðilegt tillit til öryggis- og verndarþarfa 
fórnarlambsins. 
 
3. Að auki skal hver samningsaðili láta þeim fórnarlömbum sem dvelja löglega á 
yfirráðasvæði hans, hafa ekki nægilegt fé milli handa og þurfa á slíkri aðstoð að 
halda, í té læknisaðstoð eða aðra aðstoð.  
 
4. Hver samningsaðili skal samþykkja reglur sem heimila fórnarlömbum, sem hafa 
löglega búsetu á yfirráðasvæði hans, aðgang að vinnumarkaði, starfsþjálfun og 
menntun. 
 
5. Hver samningsaðili skal gera ráðstafanir, eftir því sem við á og í samræmi við þau 
skilyrði sem kveðið er á um í landslögum hans, til að eiga samstarf við frjáls 
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félagasamtök, önnur viðeigandi samtök eða aðrar einingar borgaralegs samfélags 
sem veita fórnarlömbum aðstoð.  
 
6. Hver samningsaðili skal setja  lagaákvæði eða samþykkja aðrar ráðstafanir, eftir 
því sem nauðsyn krefur, til að tryggja að aðstoð við fórnarlamb sé óháð því hvort 
viðkomandi vilji bera vitni.  
 
7. Við framkvæmd ákvæða þessarar greinar skal hver samningsaðili tryggja að 
þjónusta sé veitt með samþykki viðkomandi og vitneskju og að tekið sé tilhlýðilegt 
tillit til sérþarfa þeirra einstaklinga sem eru berskjaldaðir og réttinda barna hvað 
varðar húsaskjól, menntun og viðeigandi heilsugæslu. 
 
13. gr. – Afturbata- og umþóttunartímabil. 
 
1. Hver samningsaðili skal gera ráð fyrir a.m.k. 30 daga afturbata- og 
umþóttunartímabil í landslögum sínum þegar rökstuddur grunur er um að viðkomandi 
einstaklingur sé fórnarlamb mansals. Þetta tímabil á að nægja til þess að viðkomandi 
einstaklingur geti náð sér og flúið áhrif þeirra sem stunda mansal og/eða tekið 
upplýsta ákvörðun um samstarf við lögbær yfirvöld. Ekki er hægt að fullnægja 
úrskurði um brottvísun viðkomandi einstaklings á þessu tímabili. Þetta ákvæði hefur 
ekki áhrif á starf lögbærra yfirvalda á öllum stigum viðkomandi málsmeðferðar 
innanlands, einkum hvað varðar rannsókn og saksókn vegna umræddra brota. 
Samningsaðilar skulu heimila viðkomandi einstaklingum að dvelja á yfirráðasvæði 
þeirra á fyrrnefndu tímabili.  
 
2. Á tímabilinu skulu þeir einstaklingar er um getur í 1. mgr. þessarar greinar eiga 
kost á þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 12. gr. 
 
3. Samningsaðilar eru ekki bundnir af því að virða þennan frest ef ástæður, sem 
varða allsherjarreglu, koma í veg fyrir það eða ef í ljós kemur að gert sé tilkall til 
stöðu fórnarlambs með óréttmætum hætti. 
 
14. gr. – Dvalarleyfi.  
 
1. Hver samningsaðili skal gefa út endurnýjanlegt dvalarleyfi til handa 
fórnarlömbum, í öðru hvoru eftirtalinna tilvika eða báðum: 
 

a. ef lögbært yfirvald telur dvöl þeirra nauðsynlega vegna persónulegra 
aðstæðna þeirra, 

 
b. ef lögbært yfirvald telur dvöl þeirra nauðsynlega vegna samvinnu þeirra við 
lögbær yfirvöld við rannsókn eða við meðferð sakamáls. 

 
2. Þegar slíkt er nauðsynlegt í lagalegu tilliti, skal gefa út dvalarleyfi fyrir börn, sem 
eru fórnarlömb mansals, með hagsmuni barnsins að leiðarljósi, og endurnýja slík 
dvalarleyfi með sömu skilyrðum eftir atvikum. 
 
 
3. Sé dvalarleyfi ekki endurnýjað eða það afturkallað skal það gert með fyrirvara um 
þau skilyrði sem landslög viðkomandi samningsaðila kveða á um. 
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4. Leggi fórnarlamb fram umsókn um annars konar dvalarleyfi skal viðkomandi 
samningsaðili taka tillit til þess að fórnarlambið hefur eða hefur haft dvalarleyfi skv. 
1. mgr. 
 
5. Með hliðsjón af skuldbindingum samningsaðilanna, er um getur í 40. Gr. þessa 
samnings, skal hver samningsaðili ganga úr skugga um að veiting dvalarleyfis 
samkvæmt þessu ákvæði hafi ekki áhrif á réttinn til að sækja um hæli og njóta hælis. 
 
15. gr. – Bætur og lagaleg úrlausn.  
 
1. Hver samningsaðili skal tryggja að fórnarlömb mansals hafi, allt frá því þau 
komast fyrst í samband við lögbær yfirvöld, aðgang að upplýsingum um viðeigandi 
dóms- og stjórnsýslumeðferð á tungumáli sem þau skilja. 
 
2. Hver samningsaðili skal, í landslögum sínum, kveða á um rétt fórnarlamba til 
lögfræðiaðstoðar og gjafsóknar með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í landslögum 
hans. 
 
3. Hver samningsaðili skal, í landslögum sínum, kveða á um rétt fórnarlamba til að 
krefja brotamenn bóta. 
 
4. Hver samningsaðili skal setja lagaákvæði eða samþykkja aðrar ráðstafanir, eftir 
því sem nauðsyn krefur, til að tryggja fórnarlömbum bætur eftir skilyrðum landslaga 
hans, t.d. með stofnun bótasjóðs fórnarlamba eða ráðstöfunum eða áætlunum sem 
miða að félagslegri aðstoð og félagslegri aðlögun fórnarlamba mansals sem hægt 
væri að fjármagna með fjármunum sem fengjust með því að gera þær ráðstafanir sem 
kveðið er á um í 23. gr. 
 
16. gr. – Heimflutningur og endurkoma fórnarlamba. 
 
1. Samningsaðilinn, þar sem fórnarlamb hefur ríkisfang eða hafði rétt til fastrar 
búsetu við komu til yfirráðasvæðis viðtökusamningsaðilans, skal greiða fyrir og 
samþykkja endurkomu þess, að teknu tilhlýðilegu tilliti til réttar þess, öryggis og 
mannlegrar reisnar og án óeðlilegrar eða ástæðulausrar tafar.  
 
2. Þegar samningsaðili lætur flytja fórnarlamb aftur til annars ríkis skal það gert að 
teknu tilhlýðilegu tilliti til réttar, öryggis og mannlegrar reisnar viðkomandi 
einstaklings og til stöðu málareksturs, sem tengist því að hann er fórnarlamb 
mansals, og skal slíkur flutningur helst vera af fúsum og frjálsum vilja fyrrnefnds 
einstaklings.  
 
3. Samningsaðili, sem beiðni er beint til, skal, að beiðni viðtökusamningsaðila, 
sannreyna hvort einstaklingur sé ríkisborgari hans eða hafi haft rétt til fastrar búsetu 
á yfirráðasvæði hans við komu til yfirráðasvæðis viðtökusamningsaðilans. 
 
4. Í því skyni að greiða fyrir endurkomu fórnarlambs mansals, sem er án réttra 
skilríkja, skal samningsaðili, þar sem hlutaðeigandi einstaklingur hefur ríkisfang eða 
hafði, við komu til yfirráðasvæðis viðtökusamningsaðilans, rétt til fastrar búsetu, 
fallast á, að beiðni viðtökusamningsaðilans, að gefa út ferðaskilríki eða aðrar 
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heimildir sem kunna að vera nauðsynlegar til þess að gera fyrrnefndum einstaklingi 
kleift að ferðast til yfirráðasvæðis hans og koma inn á það á ný.  
 
5. Hver samningsaðili skal setja lagaákvæði eða samþykkja aðrar ráðstafanir, eftir 
því sem nauðsyn krefur, til að koma á áætlunum um heimflutning með þátttöku 
viðeigandi innlendra eða alþjóðlegra stofnana og frjálsra félagasamtaka. Markmiðið 
með slíkum áætlunum er að koma í veg fyrir endurtekningu brota gagnvart 
fórnarlömbum. Hver samningsaðili skal kappkosta að styðja enduraðlögun 
fórnarlamba að samfélagi þess samningsaðila, sem snúið er aftur til, að meðtalinni 
aðlögun að skólakerfi og vinnumarkaði, einkum með því að gera þeim kleift að afla 
sér fagmenntunar og bæta hana. Þegar börn eiga í hlut skulu þessar áætlanir gera 
þeim kleift að njóta réttar til menntunar og fela í sér ráðstafanir sem tryggja 
viðunandi umönnun eða viðtökur fjölskyldu eða viðeigandi umönnunarstofnana. 
 
6. Hver samningsaðili skal setja lagaákvæði eða samþykkja aðrar ráðstafanir, eftir 
því sem nauðsyn krefur, til að veita fórnarlömbum, eftir því sem við á og í samráði við 
hvern þann samningsaðila annan sem á hlut að máli, upplýsingar um tengiliði hjá 
þeim stofnunum sem geta aðstoðað þau í endurkomu- eða heimalandi, til dæmis 
löggæsluembættum, frjálsum félagasamtökum, starfsstéttum lögmanna sem geta veitt 
ráðgjöf og félagsmálastofnunum. 
 
7. Börn, sem eru fórnarlömb mansals, skal ekki flytja aftur til ríkis séu líkur á, að 
afloknu áhættu- og öryggismati, að endurkoma þjóni ekki hagsmunum barnsins. 
 
17. gr. – Jafnrétti kynjanna.  
 
Þegar samningsaðilar gera þær ráðstafanir er um getur í þessum kafla skulu þeir 
stuðla að jafnrétti kynjanna og styðjast við samþættingu kynja- og 
jafnréttissjónarmiða við þróun, framkvæmd og mat þeirra. 

 

(Utanríkisráðuneytið, 2009b: 6 – 12). 

 


