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Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð verður fjallað um skilgreiningar á hugtakinu mansali og hinar ólíku 

birtingarmyndir þess. Farið er yfir Palermó-samninginn sem var undirritaður árið 2001 fyrir 

tilstilli Sameinuðu þjóðanna til að efla baráttu gegn mansali. Skoðaðar verða skilgreiningar 

mansals í samningnum en yfir eitt hundrað lönd hafa inleitt mörg ákvæði samningsins í lög. 

Jafnframt eru tekin dæmi um slík lagaákvæði í nokkrum löndum Evrópu.  

 Mansal hefur aukist mikið síðasta áratug í Evrópu og um það er fjallað hér og 

sérstaklega tekin dæmi frá Eystrasaltslöndunum. Tekin eru dæmi um hin ýmsu afbrigði 

mansals eins og barnamansal, nauðungarvinnu og kynlífsþrælkun og dregin upp mynd af því 

hvernig það kemur fram og á hvern hátt barist er gegn því.  

 Að lokum er fjallað um lög og reglugerðir sem tengjast baráttunni gegn mansali í 

Evrópu og hvernig hin ýmsu samtök hafa komið fórnarlömbunum til aðstoðar. 
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1. Inngangur    

 

Mansal er vandamál sem mörg samfélög heimsins glíma við. Þrælahald hefur smám saman 

verið afnumið með lögum á undanförnum hundrað árum en þrátt fyrir það er mansal, sem á 

vissan hátt má flokka sem þrælahald, enn stundað um allan heim. Mansal á sér ekki einungis 

stað í fjarlægum löndum heldur er það að finna í nágrannalöndum okkar og jafnvel á Íslandi. 

Erfitt hefur reynst að uppræta það því að eftirspurnin virðist ávallt vera meiri en framboðið. 

Konur, börn og karlmenn eru einungis vörur í augum þeirra sem stunda mansal, vörur sem 

hægt er að græða á. Líkamar þeirra eru seldir, hvort sem er í þrælavinnu eða kynlífsánauð. 

Samkvæmt því sem mannfræðingurinn Gayle Rubin (1975) segir er ekki erfitt að finna 

etnógrafíu eða söguleg dæmi um mansal á konum. Konur eru gefnar í hjónabönd, teknar í 

styrjöldum eða í skiptum fyrir greiða, sendar sem virðingarvottur, keyptar og seldar með 

ýmsum hætti. Rubin telur því að mansal eigi ekki aðeins við í „frumstæðum löndum“ 

heimsins heldur verður þetta sífellt meira áberandi í svokölluðum siðmenntuðum 

samfélögum (Rubin, 2006: 93).  

  Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir ólíkum hliðum mansals og skilgreiningum á 

hugtakinu. Fjallað verður um nauðungarvinnu, barnamansal og kynlífsþrælkun en mikilvægt 

er að skoða þessar mismunandi hliðar mansals og hvernig þær koma fram í umfjöllun, 

skýrslum og lögum. Þessar hliðar mansals eru ólíkar og mismunandi en samt er á sama tíma 

hægt að tengja þær allar saman. Tekin verða dæmi um þetta í Evrópu og sérstaklega í 

Eystrasaltslöndunum þar sem mansal hefur aukist mikið. Það er mikilvægt að rannsaka 

menningu og aðstæður þar sem mansal á sér stað og fannst mér því áhugavert að skoða 

Eystrasaltslöndin. Skoðaðar verða hvaða tillögur hafa verið settar fram til að koma í veg fyrir 

það, hvað gert er fyrir fórnarlömbin og lagasetningar þessu tengdar.  

 Með þessari ritgerð vil ég sýna fram á hve erfitt er að skilgreina mansal og vinna gegn 

því og jafnframt hvernig mansal hefur aukist í Austur-Evrópu og Eystrasaltslöndunum eftir 

fall Sovétríkjanna. Reynt verður að sýna fram á og fjalla um ólíkar birtingarmyndir mansals í 

öðrum kafla. Til þess að berjast gegn þessum glæp verða ríki að koma sér saman um 
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skilgreiningu á honum. Skoðaðar verða skilgreiningar á hugtakinu mansali og sérstaklega 

ákvæði Palermó-samningsins. Fjallað verður um barnamansal, hvað sé talið vera mansal og 

hvernig verið er að berjast gegn því, og nauðungarvinnu, hvernig hún fer fram og hvernig 

hún er skilgreind. Að lokum verður fjallað um kynlífsþrælkun en hún er það sem sem kemur 

upp í huga fólks þegar mansal ber á góma. Í þriðja kafla verða Eystrasaltslöndin skoðuð og 

hvernig mansal þrífst þar. Sá kafli hefur þrjá undirkafla þar sem Eistland, Lettland og Litháen 

eru tekin fyrir sérstaklega. Að síðustu verður í fjórða kafla farið yfir lög og reglugerðir sem 

snerta mansal, hvernig verið er að berjast gegn því og hvaða refsingar eru fyrir það. Einnig er 

fjallað um hvort lausnir séu til fyrir fórnarlömbin og ef svo er hvaða leiða þau geti leitað til 

að komast á réttan kjöl.  

Mansal hefur lengi verið alvarlegt alþjóðlegt vandamál en á síðustu fimmtán árum 

hefur það aukist til muna í Evrópu. Það þrífst vegna erfiðra félagslegra aðstæðna 

fórnarlambanna, fátæktar og kynjamisréttis en sérstaklega í kjölfar falls kommúnismans í 

Austur-Evrópu (Haynes, 2004: 226). Manneskjur eru notaðar sem vörur sem hægt er að 

endurnýta aftur og aftur og fyrir gerendur er það ekki eins áhættusamt og sala fíkniefna og 

vopna. Refsingar fyrir mansal eru vægar og oftast leggja fórnarlömbin ekki fram ákærur 

vegna frelsissviptingarinnar (Haynes, 2004: 227). Af þessu leiðir að þeir sem stunda mansal 

gera sér far um að ná til fólks sem má sín lítils vegna umkomuleysis og örbirgðar. 

 

2. Ólíkar birtingarmyndir mansals 
 

Samkvæmt því sem David E. Guinn, lögfræðingur sem sérhæfir sig í mannréttindamálum, 

segir eru helstu hindranir í baráttu gegn mansali slæmur skilningur á vandamálinu (Guinn, 

2008: 119). Hann bendir á að mansal sé verulegt og langvarandi vandamál. Þrátt fyrir að 

mansal, í tengslum við kynlífsþrælkun, virðist vera nýtilkomið var það skilgreint árið 1928 af 

Þjóðabandalaginu sem alvarlegt vandamál í Suður-Ameríku. Í dag er talið að fórnarlömb 

mansals séu flest frá Suður- og Suðvestur-Asíu og fyrrum Sovétríkjunum (Guinn, 2008: 120).  
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 Árið 2000 héldu Sameinuðu þjóðirnar ráðstefnu í Palermó á Ítalíu og þar tók gildi hinn 

svokallaði Palermó-samningur sem um áttatíu ríki skrifuðu undir. Í þessum samningi er 

skilgreint hvernig á að koma í veg fyrir mansal og berjast gegn því, og þá sérstaklega á 

konum og börnum. Það þarf að vernda og aðstoða fórnarlömb mansals með virðingu fyrir 

mannréttindum þeirra og efla samvinnu á milli ríkja (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga 

(IOM), 2001: 28). Samningurinn inniheldur almenna skýringu á mansali og er farið eftir 

henni um allan heim (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001:17). Mansal (verslun 

með fólk) er skilgreint samkvæmt samningnum sem:  

(a) „„Verslun með fólk“ merkir það að útvega fólk, flytja það eða færa til, halda því eða  

 að 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 við 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)  „Barn“ merkir hverja þá manneskju sem ekki hefur náð átján ára aldri.“  

  (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009: 29).  

 

 Með þessum samningi voru ríki í fyrsta sinn sammála um skilgreiningu á mansali á 

alþjóðlegum vettvangi (Rijken, 2003: 66). Samningurinn tók gildi árið 2003 (Viuhko og 

Jokinen, 2009: 9). Með því að skrifa undir Palermó-samninginn þokuðust þjóðir einu skrefi 

nær því að finna skilgreiningu á mansali sem allir gætu verið sammála um. Til þess að ráðast 

gegn því sem glæp á alþjóðavettvangi þurftu öll löndin að hafa sömu afstöðu og hugmynd 

um þann glæp sem mansal er og veitti því Palermó-ráðstefnan ríkjum lagalegan grundvöll til 

baráttu gegn þessum glæp (Guinn, 2008: 121). Á árinu 2004 höfðu eitt hundrað og sautján 

lönd skrifað undir samninginn. Mörg lönd hafa aðlagað landslög sín í samræmi við þessar 

siðareglur og skilgreiningu og eru öll stjórnvöld hvött til að gera það. Einnig eiga samtök eins 

og Evrópuráðið og önnur minni samtök, svo sem frjáls félagasamtök, að fara eftir þessum 
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viðteknu skilgreiningum á mansali (Davidson, 2006: 8). Það að sammælast um skilgreiningu 

á glæpnum gerir umfjöllun og alla umræðu markvissari.  

 Samþykkt á þessari skilgreiningu leysti ýmsar deilur um það hvað flokkast sem mansal 

en með því voru þó ekki öll vandamál leyst. Í fyrsta lagi skilgreinir Palermó-samningurinn 

mansal þannig að manneskja sé flutt nauðug frá einu landi til annars. Rannsóknir sýna hins 

vegar að mansal getur auðveldlega átt sér stað innan ákveðins lands eða landshluta og 

framkvæmd þess innanlands er ákveðinn stökkpallur yfir í alþjóðlegt mansal. Í öðru lagi er 

Palermó-samningurinn hluti af ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um skipulagða glæpastarfsemi 

á milli landa. Þó að mörg skipulögð glæpasamtök taki þátt í mansali fer einnig stór hluti þess 

fram með fölskum auglýsingum einstaklinga og minni hópa (Guinn, 2008: 123). 

 Mikilvægt er að aðgreina mansal frá öðrum glæpum og samkvæmt skilgreiningum 

Sameinuðu þjóðanna er nauðsynlegt að gera greinarmun á mansali og smygli. Eitt af því 

mikilvægasta, sem ber að fylgjast með, er hvernig glæpamennirnir (e. offenders) afla sér 

tekna. Smyglarar fá tekjur sínar af greiðslum fyrir einstaklinga sem þeir smygla yfir 

landamæri. Þeir sem standa að mansali stjórna áfram fórnarlömbum sínum þegar komið er 

yfir landamærin til þess að nýta sér allan þann gróða sem hægt er að afla með þeim (Viuhko 

og Jokinen, 2009: 13). Það þarf þó að gæta að því að ástæður þess að farið er yfir landamæri 

án vegabréfs þurfa ekki alltaf að vera þær að einhver sé að þvinga fólk til þess, heldur geta 

einstaklingar farið sjálfviljugir yfir landamæri í mansali (Rijken, 2003: 72). Einnig er 

mikilvægt að gera greinarmun á mansali og smygli til þess að geta verndað og hjálpað 

fórnarlömbunum. Ef fórnarlambi mansals er ruglað saman við ólöglegan innflytjanda (e. 

smuggling people) er því ef til vill neitað um þá aðstoð og vernd sem það á rétt á. Það getur 

verið hættulegt fyrir fórnarlamb að vera sent aftur til heimalands síns vegna hefndar frá þeim 

sem standa fyrir mansalinu. Einnig getur verið erfitt að snúa aftur heim vegna stimpilsins 

sem fórnarlömb fá ef það kemst upp að þau hafi til dæmis verið í vændi þrátt fyrir að hafa 

verið þvinguð til þess (Rijken, 2003: 73).  

 Fórnarlömb geta fengið tímabundna búsetu í sumum löndum sem þau koma til en í 

flestum tilfellum fá þau búsetuleyfi ef þau ætla að hjálpa til við rannsókn á málum sínum og 

réttarhöldum. Eftir réttarhöldin er ekki þörf fyrir þau lengur og eru þau þá oftast send aftur 

heim (Rijken, 2003: 74). Þó að möguleikinn fyrir hæli sé fyrir hendi, þá eru fórnarlömb 

mansals sem sótt hafa um hæli fá. Margir eiga erfitt með að koma málum sínum á framfæri 
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vegna bágrar stöðu í samfélaginu. Flesta skortir félagslegan og fjárhagslegan stuðning og 

erfitt er að fá lögfræðilega hjálp (Long, 2004: 18). Flestar konur sem hafa orðið fórnarlömb 

mansals hafa engin persónuleg skilríki eða vegabréf og fá því ekki þá vernd sem 

verkalýðsfélög bjóða upp á, eins og til dæmis fyrir vændiskonur (Long, 2004: 19). Mansal er 

glæpur þar sem manneskjur eru fórnarlömb en oft er talað um að smygl á fólki sé glæpur án 

fórnarlamba (Rijken, 2003: 73). Mikilvægt er því að gera greinarmun á mansali og smygli 

því að í mansali felst frelsissvipting og viðkomandi er þræll þeirra sem beita hann ofbeldi eða 

kúgun. 

 Mansal getur ekki átt sér stað ef engin valdbeiting og þvingun er notuð (Rijken, 2003: 

73). Í mannfræði er hugtakið atbeini útskýrt sem vilji gerandans og persónulegar aðgerðir 

hans. Atbeina er ávallt misskipt á milli einstaklinga, sumir hafa meiri atbeina en aðrir 

(Ortner, 2006: 151). Þeir sem standa að mansali skerða atbeina fórnarlamba með því að 

þvinga þau til að gera eitthvað sem þau vilja ekki. Í þessu samhengi eru einstaklingar hvorki 

frjálsir gerendur né hafa frelsi til að móta eigin skoðanir og markmið (Ortner, 2006: 152). Að 

mati Sherry Ortner (2006) eru sterk tengsl á milli atbeina og valds. Hún telur að atbeini og 

félagslegt vald sé samtvinnað og að algengasta notkun atbeina sé að hafa áhrif á aðra, áhrif á 

atburði og einhvers konar vald yfir lífi fólks (Ortner, 2006: 143-144). Það er búið að taka 

atbeinann frá fórnarlömbunum, gerendahæfni þeirra, og það eru yfirleitt karlar sem hafa vald 

yfir konum. Þeir hóta þeim og kúga með ofbeldi.       

 Viuhko og Jokien (2009) benda á að mansalsferlið hefjist í því landi þar sem 

fórnarlömbin búa. Síðan eru þau flutt til áfangalands (e. destination country) þar sem þau eru 

misnotuð í gróðaskyni (e. exploitation) (Viuhko og Jokinen, 2009: 8). Löndin sem 

fórnarlömbin koma frá geta verið upprunaland, millilandasvæði eða áfangaland og geta 

jafnvel verið allt í senn. Sum fórnarlömb eru í mansali sem á sér stað innanlands en önnur 

fórnarlömb flakka á milli margra landa áður en þau koma að lokum á áfangastað. Það er 

einkum í mansali í tengslum við kynlífsþrælkun að fórnarlömbin eru oft fyrst seld innanlands 

og síðan flutt á milli nokkurra landa áður en þau koma á áfangastað (Guinn, 2008: 131). Með 

því að rannsaka ferli og áætlunarleiðir mansals er hægt að komast að því hvernig og hvar það 

byrjar og einnig hvernig hægt er að koma í veg fyrir það lagalega og félagslega séð (Guinn, 

2008: 135). Þannig er líka hægt að komast að því í hvers konar mansali fórnarlömbin lenda. 

Leiðirnar, sem eru notaðar fyrir fórnarlömbin, fara oft eftir því í hvers konar mansal er verið 
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að selja þau. Það er til dæmis munur á leiðum barna og unglinga í mansali og fullorðinna 

kvenna. Börn og unglingar (átján ára og yngri) lenda oftast í mansali sem á sér stað 

innanlands en konur í mansali eru vanalega fluttar á milli landa (Guinn, 2008: 136). Það er 

engin ákveðin regla um ferli mansals heldur fer það fer eftir fórnarlömbunum.   

 Í skýrslu, sem utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna hefur tekið saman um mansal, er bent á 

að hægt sé að skipta því í þrennt. Í fyrsta lagi það sem viðkemur börnum, í öðru lagi konum í 

kynlífsþrælkun og í þriðja lagi nauðungarvinnu (Guinn, 2008: 123). Í skýrslu frá Finnlandi er 

þess getið að undir mansal flokkist einnig svartamarkaðsbrask með líffæri þar sem 

fórnarlömb mansals eru misnotuð sem líffæragjafar í gróðaskyni (Viuhko og Jokinen, 2009: 

9).  

 Vandamálið við að skilgreina mansal er að mismunandi stofnanir og hópar skilgreina 

það sem vandamál út frá mismunandi ástæðum og pólítískum viðhorfum varðandi efnið 

(Davidson, 2006: 7). Einnig er flokkur mansals mismunandi eftir menningu og félagslegum 

og efnhagslegum aðstæðum. Merking þess breytist með tímanum og nýjar skilgreiningar 

koma fram (Long, 2004: 19).          

 Palermó-samningurinn hefur notið mikils stuðnings en hann er ekki gallalaus og enn 

eru mismunandi skilgreiningar á mansali. Mikilvægt er þó að að greina það frá öðrum 

glæpum, eins og smygli, svo að fórnarlömbin fái rétta meðferð. Einnig er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir mismunandi hliðum á mansali og skilgreina þær, svo sem barnamansal, 

kynlífsþrælkun og nauðungarvinnu.  

 

2.1 Nauðungarvinna 
 

 
Mansal með ásetningi um nauðungarvinnu er líklega erfiðasta og umdeildasta gerð mansals 

(Guinn, 2008: 126). Svo mikil athygli beinist að mansali tengdu kynferðislegri misnotkun að 

mansal tengt nauðungarvinnu á það til að gleymast. Ekki eru til jafnmargar rannsóknir og 

heimildir um nauðungarvinnu (Andrees, 2009: 90) og eru til um mansal í tengslum við 

kynlífsþrælkun. Styðja þarf við rannsóknir á þessu málefni ef það á ekki að gleymast alveg 

því að það getur reynst hættulegt fyrir fórnarlömbin.  

 Þegar nauðungarvinna á sér stað innanlands er líklegt að hún falli undir lög sem brjóta 



 

 9 

gegn réttindum verkamanna. Það er oft erfitt að sjá hvort ákveðið mál fellur undir mansal eða 

smygl á farandverkamanni þar sem skilgreiningar eru líkar. Samkvæmt skýrslu 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (IOL) frá árinu 2005 er ekki til nein alþjóðleg skilgreining 

á nauðungarvinnu en það gerir lögreglu erfitt fyrir að átta sig á því hvort um sé að ræða 

nauðungarvinnu eða mansal og hvort kæra á glæpamennina (Malpani, 2009: 129). Strax eftir 

að fórnarlamb er komið á áfangastað er það orðið að ólöglegum innflytjanda og hægt er að 

ákæra það fyrir slíkt (Guinn, 2008: 126-127).  

 Hugsanlega græða glæpasamtök ekki jafnmikið á nauðungarvinnu og á kynlífsþrælkun. 

Oftast eru það einstaklingar sem misnota verkamenn í nauðungarvinnu og þvinga þá til vinnu 

í verksmiðjum eða sem húshjálp á heimilum (U.S. Department of State, 2009: 16).  

 Í Evrópu er talið að meirihluti nauðungarvinnu sé afleiðing mansals. Mansal lifir góðu 

lífi í iðnaði og til dæmis í landbúnaði, byggingarvinnu eða við þjónustu þar sem mikil 

eftirspurn er eftir ódýru vinnuafli (Andrees, 2009: 89). Meirihluti fórnarlamba mansals í 

Finnlandi hafa verið fórnarlömb nauðungarvinnu frekar en í kynlífsþrælkun. Fyrir því geta 

verið tvær ástæður. Í fyrra lagi getur verið að einfaldlega séu fleiri fórnarlömb seld í 

nauðungarvinnu í Finnlandi heldur en í kynlífsþrælkun. Í öðru lagi getur það verið vegna 

þess að auðveldara er fyrir ríkið að bera kennsl á fórnarlömb nauðungarvinnu þar sem 

verkalýðsstjórn og stéttarfélög fylgjast vel með vinnumarkaðnum (Viuhko og Jokinen, 2009: 

21-22).  

 Í skýrslu utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna er því haldið fram að Sameinuðu þjóðirnar 

telji að skuldaánauð sé einn hluti af mansali (U.S. Department of State, 2009: 16). 

Verkamenn úti um allan heim eiga á hættu að vera hnepptir í skuldaánauð. Þeir sem standa 

að mansali misnota verkamennina með skuldum og eru þær notaðar til að halda þeim í vinnu 

(U.S. Department of State, 2009: 17). Til að sýna fram á hvernig skuldaánauð getur átt sér 

stað verður tekið dæmi um mann í Rússlandi sem lenti í slíku en þar er skuldaánauð algeng í 

skemmtanaiðnaðinum, heimilishjálp og byggingarvinnu. Maðurinn var handtekinn og látinn 

dúsa yfir nótt á lögreglustöð. Daginn eftir kom maður og fékk hann lausan gegn tryggingu en 

sá handtekni þurfti að greiða upp þá sekt. Hann gat ekki skipt um vinnu eða farið neitt þar 

sem hann hafði lítið fé og skuldin óx vegna óviðráðanlegra vaxta (Andrees, 2009: 99-100). 

Þetta kom fram í skýrslu sem Alþjóðavinnumálastofnunin gerði á árunum 2003 til 2007 
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meðal tíu Evrópulanda. Markmiðið með rannsókninni var meðal annars að sýna fram á 

annars konar nauðungarvinnu en kynlífsþjónustu (Andrees, 2009: 90).  

Í skýrslunni er tekið fram að vinnuveitendur nota ýmiss konar ofbeldisfullar aðgerðir 

gegn fórnarlömbum mansals þar sem aðalmarkmiðið með ofbeldinu er að losna við að greiða 

þeim laun (Andrees, 2009: 99). Annað dæmi úr skýrslunni er um farandverkamenn frá 

Austur-Evrópu sem sóttu um vinnu í Portúgal en enduðu í mansali. Mennirnir voru á 

aldrinum tuttugu til fimmtíu ára og höfðu unnið í mismunandi atvinnugreinum. Þeir greiddu 

frá fjögur hundruð og fimmtíu til fimmtán hundrað bandaríska dollara fyrir ákveðinn 

pakkasamning. Samningurinn var um þjónustu starfsmanns ferðaskrifstofu í heimalandinu 

sem sá um flutning, vegabréf og loforð um vinnu í Portúgal. Þegar til Portúgals var komið 

voru verkamennirnir strax settir í vinnu og launin lækkuð eða jafnvel alveg tekin af þeim. 

Þeir voru kúgaðir og misnotaðir af glæpasamtökum sem vildu fá skjótan og mikinn gróða. 

Verkamennirnir þurftu að greiða ýmis aukagjöld sem voru ekki í samningum. Lögreglunni í 

Portúgal tókst síðan að uppræta flesta glæpahringi af þessum toga eftir rannsókn á fjölgun 

sjálfsmorða meðal verkamanna og auknu ofbeldi í garð farandverkamanna (Andrees, 2009: 

100–101).   

Beate Andrees (2009) tekur fram að nauðungarvinna væri ekki til ef ekki væri fyrir 

kröfu neyslusamfélaga um ódýra hluti. Þessi krafa gerir það að verkum að hlutir eru seldir 

svo ódýrt að verð þeirra endurspeglar ekki framleiðslukostnað mannsæmandi launa og 

vinnuaðstöðu fyrir verkafólkið (Andrees, 2009: 103). Kostnaði er haldið niðri með því að 

brjóta á rétti vinnuaflsins. Þannig græða glæpamennirnir gríðarlegar fjárhæðir á misnotkun á 

verkamönnum og samkvæmt því sem Patrick Belser segir hagnast þeir sem standa að mansali 

um allt að þrjátíu og tvo milljarða bandarískra dollara árlega (Andrees, 2009: 106). 

Peningagræðgin verður til þess að fólk er látið vinna við ómannúðlegar aðstæður. Fátt 

stöðvar þá sem stunda mansal.   

Það sem skiptir höfuðmáli lagalega séð í sambandi við mansal er þegar fólk er 

þvingað til að gera eitthvað gegn vilja sínum. Aðalatriðið í baráttu gegn mansali verður því 

að vera að koma í veg fyrir þvingunina (Rijken, 2003: 64). Algengt er að þeir sem standa að 

mansalinu taki vegabréf af verkamönnum til að geta kúgað þá og hótað þeim. Það gerir 

fórnarlambinu erfiðara fyrir að flýja. Bandaríkin voru eitt fyrsta ríki heims til þess að 

samþykkja lög þess efnis að ekki megi taka vegabréf af fólki til kúgunar og þar varðar það 
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fimm ára fangelsisdómi að brjóta þessi lög. Glæpurinn felst í því að vegabréf er tekið af 

einstaklingi til að kúga hann eða þvinga (Rijken, 2009: 137).  

Þegar talað er um verkamenn er því oft tekið sem sjálfsögðum hlut að um sé að ræða 

fullorðna menn en algengt er í mörgum löndum að börn séu í verkamannavinnu (Gozdziak, 

2008: 917). Erfitt getur verið að skilgreina hvort slíkt sé réttlætanlegt, að láta börnin vinna, 

eða hvort það sé hluti af menningu þeirra. Börn vinna fyrir fjölskyldur sínar, oft án þess að fá 

greitt fyrir, og einnig vinna þau til að geta greitt fyrir skólagöngu (Gozdziak, 2008: 918-919). 

Til þess að greina á milli nauðungarvinnu og mansals þurfa samfélög að setja fram ákveðin 

viðmið til að geta sagt til um hvort um mansal sé að ræða eða brot á rétti launþega (Fríða 

Rósa Valdimarsdóttir, 2009: 13).  

 Gera þarf fleiri rannsóknir um mansal í tengslum við nauðungarvinnu og skilgreina 

það. Með betri skilgreiningu eru meiri möguleikar á að hjálpa fórnarlömbunum, hvort sem 

það eru börn eða fullorðnir einstaklingar.  

 

2.2 Barnamansal 
 

Fleiri og fleiri mannfræðirannsóknir hafa á undanförnum árum beinst að börnum og vinnu 

þeirra. Börn eru fengin til að vinna ólögleg og oft hættuleg störf og má þar nefna 

barnahermennsku, fíkniefnaviðskipti, vændi, skipulagða glæpastarfsemi og fleira. Þessar 

aðstæður hafa kallað fram umræðu í mannfræði um almennar hugmyndir um barnæsku og 

hvernig hún er að breytast með hnattvæðingunni (Terrio, 2008: 876). Einn af styrkleikum 

mannfræðinnar í rannsóknum er að varpa fram mikilvægum spurningum um áhrif lagaramma 

á mannréttindi barna. Mikilvægt er að gera rannsóknir á börnum og barnæsku, til þess að við 

getum endurskilgreint þá flokka sem börn eru sett í. Skoða þarf samspil stefnu, stjórnmála og 

laga innan víðara félagslegs samhengis (Terrio, 2008: 896-897). Mannfræðin getur hjálpað til 

við að koma fram með nýjar skilgreiningar á börnum og vinnu þeirra. Þannig verður hægt að 

ákvarða betur hvort um mansal er að ræða.  

 Af öllu mansali fær barnamansal mesta athygli og flestar sakfellingar. Í löndum þar 

sem lítið er barist gegn mansali kvenna og karla í vændi eða nauðungarvinnu hefur alltaf 

eitthvað verið gert til að koma í veg fyrir barnamansal, sérstaklega þegar verið er að selja 
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börn í kynlífsþrælkun. Þetta kemur meðal annars fram í skýrslu frá Bandaríkjunum um 

mansal. Þegar tilkynningar berast um mansal á börnum er það oftast vegna 

kynlífsferðamennsku (e. sex tourism) (Guinn, 2008: 124-125) og meirihluti barnanna, sem 

borin hafa verið kennsl á, hefur annaðhvort fundist af lögreglu eða vegna vísbendinga frá 

samviskusömum þjóðfélagsþegnum (Gozdziak, 2008: 907). Annars konar barnamansal er til 

dæmis þegar börn eru notuð sem betlarar. Oft á tíðum eru þau látin fara á ruslahauga til að 

finna hluti til endurvinnslu. Börn eru einnig notuð sem húshjálp, sérstaklega á Haíti, eða látin 

vinna í námum og við landbúnað og jafnvel seld í ólöglegum ættleiðingum til dæmis á 

Kostaríku og í Dóminíkanska lýðveldinu. Í stríðshrjáðum löndum eru þau oft notuð sem 

barnahermenn, eins og til dæmis í Kólumbíu (Guinn, 2008: 124-125).  

 Mansal á börnum á sér oftast stað í heimalandi vegna þess að mansal á þeim milli landa 

fær mun meiri athygli og við því eru harðari refsingar en öðru mansali. Þeir sem standa að 

mansalinu þurfa oft að ljúga til um aldur barnanna og þvinga fórnarlömbin til að segja ósatt 

til um hve gömul þau eru og fölsuð persónuskilríki eru útbúin fyrir þau (Guinn, 2008: 125).  

Mun erfiðara er að smygla börnum yfir landamæri þar sem eftirlitið með þeim er mun meira 

en með fullorðnum. Af ofangreindu má sjá hve miskunnarlausir glæpamennirnir eru sem 

stunda þessa iðju þar sem börn eru umkomulaus og fátæk þegar þau lenda í klóm þeirra. 

 Samkvæmt skilgreiningum í Palermó-samningnum eru einstaklingar yngri en átján ára 

taldir börn (Viuhko og Jokinen, 2009: 9) og er það almennt þannig nema lög heimalands 

barns taki fram að barnið sé tekið í fullorðinna manna tölu fyrir átján ára aldur. Það er ekki 

gerður greinarmunur á barni sem er fjögurra ára og því sem er sautján ára, allt eru þetta börn 

sem þurfa á sérstakri vernd að halda (Gozdziak, 2008: 904). Allir einstaklingar undir átján 

ára aldri teljast því börn. 

 Árið 2000 voru gefnar út reglur á vegum Sameinuðu þjóðanna um hvernig ætti að 

koma í veg fyrir og refsa fyrir mansal, sérstaklega á konum og börnum. Samkvæmt 

skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna er það talið barnamansal að útvega, flytja eða færa til, 

hýsa eða taka við einstaklingi sem er undir átján ára aldri í því skyni að notfæra sér hann 

kynferðislega, í nauðungarvinnu eða með þrældómi. Mansal á við hvort sem börn eru tekin 

með valdi eða hvort þau fara sjálfviljug vegna þess að þau mega ekki sjálf taka slíkar 

ákvarðanir þar sem þau er ólögráða (Gozdziak, 2008: 904).   
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 Elzbieta M. Gozdziak (2008) gerði rannsókn á börnum sem voru seld til Bandaríkjanna 

í mansal, um reynslu þeirra og aðstæður. Samkvæmt henni voru börn sem seld voru mansali 

á aldrinum tveggja til sautján ára. Mikill meirihluti barnanna var fjórtán til sautján ára, eða 

um áttatíu og þrjú prósent. Taka skal fram að meirihluti barnanna voru stúlkur (Gozdziak, 

2008: 904). Kynjahlutföllin í mansali eru afgerandi, konur eru í miklum meirihluta, en 

karlmönnum í mansali fer fjölgandi og þá sérstaklega ungum drengjum (Rijken, 2003: 66). 

Helst er fjallað um konur og börn í tengslum við mansal þar sem þau eru algengustu 

fórnarlömbin.  

 Mörg af þeim börnum sem voru sextán til sautján ára í rannsókn Gozdziak töldu sig 

vera fullorðin og ekki eiga heima í verkefnum þar sem aðalmarkmiðið væri að endurheimta 

æsku þeirra. Þeim fannst mikilvægara fyrir sig að vinna og það skipta meira máli heldur en 

að öðlast menntun og endurheimta æskuna. Sumir eldri strákanna, sem höfðu verið í 

nauðungarvinnu, vildu halda áfram að vinna þar. Þeim fannst fínt að vinna við 

byggingarvinnu og geta sent peninga til fjölskyldu sinnar. Það eina sem þeir vildu fá í sinn 

hlut voru mannsæmandi laun fyrir þá vinnu sem þeir inntu af hendi. Einnig vildu þeir betri 

vinnuaðstæður og til dæmis átta klukkustunda vinnudag með hádegishléi. Hugmyndir þeirra 

um barnæsku voru afar ólíkar ímynd þeirra félagasamtaka sem voru að reyna að hjálpa þeim 

(Gozdziak, 2008: 905).   

 Samkvæmt skilningi Vesturlandabúa er hlutverk foreldra að tryggja börnum sínum 

efnahagslegt og félagslegt öryggi svo að þau geti alist upp áhyggjulítil. Ef þau fara á mis við 

það eru þau skilgreind sem fórnarlömb og hafa verið rænd barnæskunni (Gozdziak, 2008: 

905). Þegar hefðir mismunandi menningarheima rekast á verður að gæta þess að alhæfa ekki 

úr frá skilgreiningum Vesturlandabúa. Í mörgum löndum telst það eðlilegt að börn vinni og 

afli tekna fyrir fjölskylduna. Það má ekki alhæfa þannig að hugmyndir um vestræna 

barnæsku eigi við um öll önnur samfélög. Hvort þetta er mansal eða ekki má deila um, en 

eins og sagt var hér að framan þá er skilgreining Palermó-samningsins sú að börn yngri en 

átján ára eru talin í mansali, hvort sem þau fara sjálfviljug eða eru þvinguð til að fara og látin 

vinna fyrir sér (Gozdziak, 2008: 904). Mörgum börnum í rannsókn Gozdziak fannst ekki að 

um mansal væri að ræða eins og meðlimir í félagasamtökunum, sem komu til að bjarga þeim, 

voru sannfærðir um.  
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 Meginástæðan fyrir því að börnin fluttu eða fóru úr landi var mikil fátækt. Í sumum 

tilvikum voru foreldrarnir veikir og þá var enn meiri þrýstingur heima fyrir því að börnin 

hjálpuðu til við að útvega tekjur fyrir fjölskylduna. Þeir sem sáu um brottflutninginn reyndu 

að sýna börnunum fram á hve einstakt tækifæri þau fengju til að hjálpa foreldrum sínum  

(Gozdziak, 2008: 906). Mörg börn láta tilleiðast þar sem þau vonast eftir bjartari framtíð fyrir 

fjölskylduna. 

 Í rannsókn Gozdziak (2008) kemur fram að börnin töldu sig oft ekki vera fórnarlömb 

mansals heldur hugsuðu um reynslu sína sem leið til að finna betri tækifæri í lífinu en sem 

hefði þróast út í misnotkun (e. exploitation). Mörg barnanna hugsuðu heldur ekki um þá sem 

framfylgdu mansalinu sem glæpamenn því að í sumum tilvikum voru þetta 

fjölskyldumeðlimir (Gozdziak, 2008: 908). Í aðstæðum þar sem ættingjar eða ef til vill 

kærastar voru þeir sem stóðu fyrir mansalinu gátu málin orðið flókin. Fórnarlömbin gátu 

verið hikandi við að tala um hvað hafði gerst vegna ótta við að þurfa ásaka fjölskyldumeðlim 

og hræddust afleiðingarnar (Gozdziak, 2008: 912). Þannig getur oft verið erfitt vegna 

fjölskyldutengsla að sakfella þá sem standa fyrir mansali.   

 Börnin teljast alltaf saklaus og þurfa sérstaka vernd og aðstoð við að taka ákvarðanir. 

Samkvæmt bandarískum lögum eru þeir sem eru ólögráða (yngri en átján ára) ekki hæfir til 

að taka ákvarðanir um það sem þeim er fyrir bestu (Gozdziak, 2008: 911).  

 Meirihluti barnanna í rannsókninni bjó hjá ættingjum eða vinum áður en þau voru seld 

mansali. Flest þeirra voru send til að búa hjá ættingjum eða vinum í Bandaríkjunum en á einn 

eða annan hátt enduðu þau í mansali (Gozdziak, 2008: 916). Margar stúlknanna í 

rannsókninni voru hjá ættingjum, aðallega hjá öfum og ömmum sem tóku þær að sér þar sem 

móðirin gat ekki hugsað um þær. Þegar ættingjar gátu ekki lengur séð um þau vegna elli eða 

veikinda voru stúlkurnar sendar til annarra vandamanna sem voru ekki eins viljugir að annast 

þær. Aðstæðurnar geta breyst fljótt, stúlkurnar eru oft misnotaðar og enda oft í mansali 

(Gozdziak, 2008: 917). 

 Talið er að ein til tvær milljónir barna séu seldar mansali út um allan heim á ári hverju. 

Ómögulegt er að fullyrða hversu mörg þau eru. Í Vestur-Afríku, Suður- og Suðaustur-Asíu, 

Mið-Asíu, Austur-Evrópu, Eystrasaltslöndunum, Rússlandi og Suður-Ameríku er 

barnamansal útbreitt (Gozdziak, 2008: 906-907). Það er þó ekki hægt að taka saman 
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nákvæma tölu á börnum sem lenda í mansali, bæði vegna þess hversu fólk er ósammála um 

það hvenær um mansal er að ræða og einnig hve takmarkað er til af gögnum um þessi mál. 

Erfiðleikarnir við að finna út hve útbreitt það er felast að miklu leyti í því að um glæpsamlegt 

athæfi er að ræða.    

 Fóstur á börnum á sér langa sögu í menningu margra landa, til dæmis í Vestur-Afríku, 

Suður-Ameríku og löndum í Kyrrahafinu (Gozdziak, 2008: 914-915) en einnig var það 

algengt á Íslandi fyrr á öldum (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993: 352). Margir rannsakendur 

halda því fram að með því senda barn í fóstur sé það upphafið að mansali. Börn eru send frá 

foreldrum sínum til ættingja og vina vegna efnahagserfiðleika eða siðferðislegra ástæðna. 

Foreldrarnir sjá þetta sem einu leiðina til að mennta börnin (Gozdziak, 2008: 914-915). 

Munurinn á því sem er talið vera mansal og fóstur getur því verið misjafnt eftir menningu 

samfélaga. Þegar börn hafa verið send að heiman í skóla eða í fóstur hafa þau einnig oft þurft 

að vinna. Ástæðan fyrir því að þau eru látin vinna er sú að verið er að kenna þeim gildi þess 

að vinna fyrir hlutunum. Spurningin er þá hvort verið sé að brjóta á rétti barnsins og 

eyðileggja æsku þess eða verið að kenna því mikilvæg gildi. Það hefur vantað rannsókn af 

þessu tagi en Jónína Einarsdóttir, og Hamadou Boiro mannfræðingar og Geir Gunnlaugsson, 

prófessor í lýðheilsufræði, hafa verið að rannsaka mansal meðal barna í Gíneu-Bissá og mun 

rannsókn þeirra koma út á næsta ári (Jónína Einarsdóttir, Geir Gunnlaugsson og Boiro, 

2009).  

 Foreldrar eiga oft þátt í mansali á börnum sínum þar sem þeir trúa loforðum og 

gylliboðum sem glæpamenn bjóða og halda að börnin sín fái betri menntun en þeir geta veitt 

þeim. Í sumum tilfellum eru það foreldranir sem sjá um sölu á barninu. Á síðasta ári tók 

gríska lögreglan eftir því að það jókst að foreldrar stunduðu mansal á börnum sínum. 

Albanskir Roma-foreldrar (sígaunar) koma með börn sín til Grikklands og láta þau betla eða 

stela á götunum. Samkvæmt upplýsingum frá frjálsum félagasamtökum hefur Roma-fólkið á 

Grikklandi einnig selt börn sín í nauðungarvinnu. Gríska lögreglan hefur verið að leita leiða 

til að koma í veg fyrir þetta ástand. Í nokkrum löndum hafa aðgerðir þegar hafist. Til dæmis 

voru samþykkt lög í Albaníu í janúar 2008 þess efnis að banna foreldrum að þvinga börn sín 

til þess að betla. Í Níger, Senegal og Tógó hafa einnig verið samþykkt lög sem banna 

foreldrum mansal (U.S. Department of State, 2009: 7).  
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  Í mörgum löndum tekur ríkið börn í fóstur þar sem grunur leikur á mansali. Börnin eru 

tekin frá fjölskyldum sínum vegna gruns um að ættingjar eigi hlut að máli. Ríkið sér barninu 

fyrir uppihaldi, meðferð og menntun (Guinn, 2008: 143). Það að vera tekinn frá fjölskyldu 

sinni er hins vegar ekki alltaf það besta fyrir börnin, sérstaklega þar sem sum þeirra telja sig 

ekki hafa verið í ánauð heldur eru það hugmyndir stjórnvalda vegna skilgreiningar þeirra á 

barnamansali sem oft fer eftir vestrænu gildismati. 

 Árið 2008 samþykktu stjórnvöld í Albaníu að hrinda af stað nýju verkefni varðandi 

barnamansal. Hluti af því verkefni fór þannig fram að ferðamálaráðuneytið fékk tuttugu og 

fjögur hótel og umboðsskrifstofur ferðamanna til þess að fylgjast með og fyrirbyggja 

kynlífsferðamennsku (e. sex tourism) sem tengist börnum (U.S. Department of State, 2009: 

61).                 

 Í skýrslu frá Evrópudeild Sameinuðu þjóðanna gegn glæpum (HEUNI) kemur fram að 

um þrjátíu þúsund börn (flest kínversk) voru látin vinna í fataverksmiðjum og fleiri stöðum 

tengdum iðnaði á Ítalíu við slæmar aðstæður. Í Grikklandi voru um þrjú þúsund börn, flest 

frá Albaníu, látin vinna erfiðisvinnu, til dæmis við gluggahreinsun og svipuð störf. Þar kemur 

einnig fram að börn eru seld mansali og látin vinna fyrir skipulögð glæpasamtök við að betla, 

stela og stunda vasaþjófnað. Þetta er á sér stað um alla Evrópu og oftast eru börnin frá 

Austur-Evrópu en einnig er mikið um sígaunabörn (Lethi, 2003: 33). Taka skal fram að vinna 

barna við slæmar aðstæður og mansal er ekki það sama. 

 Á Íslandi voru börn áður fyrr send í fóstur og þá sérstaklega börn úr sveit. Það var álitið 

eðlilegt að sex til sjö ára börn væru farin að vinna og þau voru talin vera mikilvægt vinnuafl 

(Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993: 352). Þetta myndi jaðra við barnaþrælkun í dag samkvæmt 

ýmsum alþjóðlegum skilgreiningum en áður fyrr var þetta talið hollt og gott fyrir börnin.  

 Mannfræðingar vilja halda því fram að barnæskan sé ekki eins einföld og saklaus og 

alþjóðlegar skilgreiningar sýna og að börn geti aðeins haft áhrif og borið ábyrgð á sjálfum sér 

eftir átján ára aldur. Því er haldið fram af mannfræðingum að börn hafi eigin vilja sem 

einstaklingar og geti verið fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Þeir reyna að láta raddir 

barnanna heyrast varðandi þeirra eigin skoðanir og stöðu þeirra í samfélaginu (Terrio, 2008: 

876). Ekki má gera lítið úr mansali á börnum þrátt fyrir það sem hefur verið sagt hér að 
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framan. Það verður að kanna vel aðstæður barna í félagslegu og menningarlegu samhengi 

áður en farið er að reyna bjarga þeim frá því sem talið er vera mansal.  

 Börn eru oftast sett í flokk með konum þegar talað er um mansal. Aðstæður og þarfir 

barna og kvenna geta þó verið mjög ólíkar (Gozdziak, 2008: 908). Eins og hefur komið fram 

í þessum kafla þá eru börn í mansali helst tengd betli, þrifum, verkamannavinnu og mörgu 

fleira en konur eru helst bendlaðar við kynlífsþrælkun.   

  

2.3 Kynlífsþrælkun 
 

Kynlífsþrælkun er sá hluti mansals sem fær mesta athygli í flestum löndum og hjá frjálsum 

félagasamtökum sem berjast gegn mansali (Davidson, 2006: 11). Heimildir frá 

Alþjóðastofnun um fólksflutninga sýna að mansali á konum er gjarnan skipt í þrennt. Í fyrsta 

lagi eru það konur sem eru heima fyrir í götuvændi, í öðru lagi konur sem vinna hjá 

vændishúsum og í þriðja lagi þær sem eru fluttar á milli landa til kynlífsþjónustu 

(Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 284).  

Með hnattvæðingunni er orðið auðveldara og fljótlegra að ferðast á milli landa. 

Nútímasamgöngur gera þeim sem standa að mansali kleift að flytja fólk, sem verið er að 

selja, langar vegalengdir fljótt og oft. Nútímatölvusamskipti hafa mikil áhrif þar sem auðvelt 

er að fá aðgang að alls kyns upplýsingum á veraldarvefnum. Þar eru netsíður sem auglýsa 

konur og jafnvel selja þær en slíkt getur haft áhrif á hugmyndir okkar um konur og útlit 

þeirra í vestrænum ríkjum (Long, 2004: 14-15). Ein ákveðin síða, sem heitir fast pass tv, 

inniheldur ávallt auglýsingar um ungar konur sem eru til sölu (fast pass tv, e.d.).  

Í flestum tilvikum kunna konur ekki tungumálið sem talað er í landinu sem þær eru 

seldar til og því er auðveldara að ráðskast með þær. Þeim er ávallt haldið í skuld, fyrir 

húsaleigu, fatnaði, fæði og fleira. Laun þeirra fyrir vændið fara í að borga upp í þessa skuld 

(Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 306). Til eru dæmi um það að þrátt fyrir 

að fórnarlömbin greiði upp skuldina séu þau síðar seld eitthvað annað og hneppt í nýtt 

skuldafangelsi (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 308).  

Kynlífsþrælkun einkennist af nauðung í kynlífsþjónustu. Fórnarlömbin hafa 

takmarkaða sjálfstjórn og lifa í algjörri ánauð. Í alvarlegustu málunum er konum rænt, þeim 
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nauðgað og þær lokaðar inni. Sumar konur kjósa sjálfviljugar að vera í vændi til að komast til 

Vesturlanda og fá húsnæði þegar þangað er komið. Þær komast yfirleitt að því of seint að þær 

hafa lítið sem ekkert vald yfir vinnuaðstæðum sínum (Long, 2004: 6).  

Karlmenn framkvæma nánast alltaf mansal á konum til kynferðislegrar misnotkunar 

og er það því mjög kynbundið. Það hefur áhrif á félagslegt og efnahagslegt öryggi allra ungra 

kvenna sem eiga á hættu á að vera misnotaðar (Long, 2004: 7). Hræðsla við mansal getur 

verið notað til að minna stúlkur og konur á að ef þær hagi sér ekki eftir almennum reglum 

tiltekins samfélags setji þær sig í mikla hættu og þá sérstaklega ef þær ferðast mikið á milli 

staða. (Long, 2004: 25). Ofbeldið, sem konurnar og stúlkurnar verða fyrir, svo sem nauðganir 

og fleira, er einnig mjög kynbundið. Þannig sýna þeir sem standa að mansalinu fram á það 

vald sem þeir hafa yfir konum (Long, 2004: 9). Mennirnir ráða yfir líkama kvenna í mansali 

og stjórna með ofbeldi og kúgun.  

Samkvæmt Haynes er líklegra að konur sem eru á skjön við samfélagið endi frekar í 

mansali en aðrar konur. Konur í minnihlutahópum, atvinnulausar eða þær sem hafa slæma 

atvinnumöguleika, svo og stúlkur án fjölskyldu og þær sem hafa litla menntun eru í 

sérstökum áhættuhópi. Þeim sem standa að mansali tekst að freista þeirra með 

atvinnutilboðum á Vesturlöndum sem dansara, fóstrur, í hótelvinnu og fleira. Þegar komið er 

á áfangastað kemur í ljós að um allt aðrar aðstæður er að ræða (Haynes, 2004: 226).   

Til að bera kennsl á fórnarlömb mansals í kynlífsþjónustu þurfa stjórnvöld að gera 

greinarmun á nauðungarvinnu og mjög slæmri vinnuaðstöðu og það er alls ekki auðvelt 

(Davidson, 2006: 11). Margar konur, sem eru fórnarlömb mansals, lenda í því að vera ekki 

teknar alvarlega vegna þess að þær hafa sjálfar samþykkt að vinna við vændi eða hafa unnið 

áður sem vændiskonur. Slæmu aðstæðurnar, sem konurnar þurfa að vinna við, og villandi 

upplýsingarnar, sem þær fengu í upphafi frá þeim sem standa að mansalinu, eru oft ekki næg 

sönnunargögn til að sanna glæpinn (Rijken, 2003: 63). Því er oft ekki trúað að þær séu 

fórnarlömb mansals ef þær hafa farið sjálfviljugar út í vændi.  

Það getur verið erfitt að fjalla um mansal í tengslum við kynlífsþrælkun vegna þess 

hversu falið það er. E.A. Bell skrifaði grein árið 1910 um þrælasölu á ungum hvítum 

stúlkum. Þar greinir hann frá því hvernig mansal sé í stórum stíl falið fyrir umheiminum og 

að það sé mjög hreyfanlegt. Enn er hægt að styðjast við þessar tilgátur þótt mansal sé enn 
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hreyfanlegra í dag en fyrir hundrað árum. Rubin (1975) skrifaði einnig um hvernig mansal 

getur verið undirliggjandi í mörgum hjónaböndum og samkvæmt fjölskylduhefðum 

(sérstaklega þar sem konan er notuð sem gjöf). Bell hefur sýnt fram á erfiðleika þess að gera 

mansal sýnilegt en Rubin hefur fært rök fyrir því að félagslegur og menningarlegur 

grundvöllur fyrir mansali eigi sér stað í mörgum ólíkum samfélögum og við mismunandi 

efnhagslegar aðstæður (Long, 2004: 10).  

 Í grein Lynellyn D. Long, Anthropological Perspectives on the Trafficking of Women 

for Sexual Exploitation, tekur hún undir kenningar Gayle Rubin mannfræðings um mansal. 

Skoðunum Rubin um mansal ber saman við skoðanir Mauss (1990) um gjöfina. Hún er 

sammála honum um að gjafir milli samfélaga leggi grundvöll að félagslegum samskiptum og 

telur konur vera dýrmætustu gjafirnar sem hægt er að gefa. Samkvæmt rannsóknum margra 

fræðimanna hafa þær verið gefnar til að ná sátt um frið í gegnum alla mannkynssöguna. 

Rubin tekur fram að það sé mikill munur á að vera gefin eða að vera gefandinn. Skilgreining 

hennar á gjöfinni og gefandanum undirstrikar kynjamismuninn í mansali (Long, 2004: 10). 

Ef konur eru gjafir þá eru það mennirnir sem skiptast á gjöfum og njóta afraksturs slíkra 

viðskipta (Rubin, 2006: 93). Hugsunarhátturinn er oft þannig að þeir sem hafa fengið gjöfina 

mega gera það sem þeir vilja við hana.  

 Andstæðan við það að gefa konur sem gjöf til að stilla til friðar er að gera lítið úr 

óvinum sínum með því að nauðga konum þeirra og niðurlægja þær. Þetta var aðferð sem 

notuð var í stríðinu í fyrrum Júgóslavíu. Stríðsástandið gerði það að verkum að nauðganir og 

önnur ódæðisverk voru talin sjálfsögð í stað þess að vera talin ómannúðleg. Eftir þetta varð 

til sá hugsunarháttur að það væri siðferðislega í lagi að selja konur óvina sinna í 

kynlífsþrælkun (Long, 2004: 12).  

 Ólíkar hliðar mansals sýna okkur að allt mansal, hvernig sem það er, byggist á valdi 

yfir öðrum einstaklingi. Það er þvingun einstaklinga (barna sem fullorðinna) til að gera 

eitthvað gegn vilja sínum.  

 Í Evrópu hefur mansal aukist mikið á síðustu tíu árum (Lethi, 2003: 8) og konur og 

börn í mansali eru í miklum meirihluta í tengslum við vændi og kynferðislega misnotkun. 

Samkvæmt skýrslu Martti Lethi (2003) um mansal á konum og börnum í Evrópu eru löndin í 

Evrópusambandinu notuð sem áfangastaður (e. destination area) og Austur- og Mið-Evrópa, 
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Eystrasaltslöndin og fyrrum Sovétríkin eru upphafs- og millilendingarsvæði (Lethi, 2003: 7). 

Í næsta kafla verður fjallað um mansal í Eystrasaltslöndunum. 

    

3. Eystrasaltslöndin 
 

Í Evrópu hefur mansal á konum breyst mikið á síðasta áratug en flest fórnarlömb í Vestur-

Evrópu komu áður fyrr frá Asíu, Afríku og löndum í Karíbahafinu. Eftir fall Sovétríkjanna og 

vegna pólitískra, félagslegra og efnahagslegra breytinga, sem hafa átt sér stað þar, hefur 

hlutfall kvenna sem seldar eru þaðan farið hækkandi (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga 

(IOM), 2001: 15).  

Í dag eru fórnarlömb frá Mið- og Austur-Evrópu aðallega konur sem eru að leita sér 

að vinnu í Vestur-Evrópu. Þær eru einstaklega varnarlausar gagnvart þeim sem standa fyrir 

mansali. Þær eru annaðhvort blekktar um vinnuaðstæður eða hafa vitneskju um að þær muni 

vinna við kynlífsþjónustu en sviknar í sambandi við laun og tíma. Í báðum tilvikum skulda 

þessar konur þeim sem standa fyrir mansalinu peninga fyrir kaupin á þeim og þurfa að vinna 

upp í þá skuld. Þær verða fyrir ofbeldi og misnotkun og oft eru vegabréfin tekin af þeim svo 

að það er erfiðara fyrir þær að flýja. Þær eru neyddar til að vinna við vændi, klám eða annað í 

kynlífsiðnaðinum við ómannúðlegar aðstæður. Konurnar eru yfirleitt ólöglegar í löndum sem 

þær fara til og eru oftast í ólöglegri starfsemi sem gerir þeim erfiðara fyrir að leita sér hjálpar 

hjá yfirvöldum (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 16).  

Öll löndin sem voru áður Sovétríkin eiga það sameiginlegt að þar er mikill skortur á 

atvinnu og þá sérstaklega fyrir konur. Í Eystrasaltslöndunum eru það aðallega vændiskonur í 

etnískum minnihluta sem verða fórnarlömb mansals. Á seinustu árum hefur eftirspurn eftir 

konum í kynlífsgeiranum aukist til muna í Eystrasaltslöndunum og á Norðurlöndunum. Af 

Eystrasaltslöndunum er hlutfall kvenna í mansali hæst í Litháen (Alþjóðastofnunin um 

fólksflutninga (IOM), 2001: 9-10).   

Vændi og mansal er alls ekki það sama þótt það geti skarast á marga vegu. Innsýn í 

vændi í Eystrasaltslöndunum getur samt sem áður verið hjálplegt við að skilja mansal á 

konum í þeim ríkjum vegna þess að hvort tveggja er afleiðing sama félagslega veruleika og 

efnahagslegra erfiðleika (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 349). 
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Alþjóðastofnun um fólksflutninga telur að almenningur hafi mismunandi skoðanir á vændi 

og mansali. Annars vegar geti vændi verið val hjá konum, það er valið af frjálsum vilja, og 

hins vegar geti það verið efnahagslega nauðsynlegt og ekkert annað í boði. Mansal er hins 

vegar þar sem fórnarlambinu er haldið með valdi eða blekkingum og því eigi það ekki 

annarra kosta völ (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 204). Sum femínísk 

fræði og aðgerðasinnar halda því fram að allir þeir sem vinna við kynlífsþjónustu séu 

fórnarlömb. Ekki eru allir sammála því þar sem aðrir fræðimenn hafa sýnt fram á dæmi um 

val kvenna að fara í vændi (Constable, 2009: 57). 

Mannfræðingar hafa meðal annars gagnrýnt aðferðafræðina sem er notuð við 

rannsóknir á mansali og hvernig mansal og vændi eru oft sett undir sama hatt. Þeir gagnrýna 

hvernig konur, sem flytja frá fátækum löndum til þeirra ríku og vinna við þjónustu eða 

vændi, eru stimplaðar sem varnarlaus fórnarlömb mansals. Það eru ekki allar konur sem 

flytja á milli landa til að vinna við vændi varnarlaus fórnarlömb (Constable, 2009: 57) eða 

enda í mansali. Bandarísk yfirvöld halda því hins vegar fram að þar sem vændi sé löglegt eða 

umborið sé meiri eftirspurn eftir mansalsfórnarlömbum og nánast alltaf fjölgi konum og 

börnum sem séu seld í kynlífsþrælkun (Guinn, 2008: 126).  

 Samkvæmt Alþjóðastofnun um fólksflutninga (IOM) var talið að árið 2003 færu um 

hundrað og tuttugu þúsund konur og börn í mansal til landa í Evrópusambandinu frá 

Eystrasaltslöndunum og gegnum þau. Frá allri Austur-Evrópu var fjöldinn talinn vera um tvö 

hundruð þúsund konur og börn. Tvær meginástæður eru taldar vera fyrir þessari aukningu. Í 

fyrsta lagi hefur eftirspurn eftir vændi og hvers konar kynlífsþjónustu aukist í Vestur-Evrópu. 

Í öðru lagi hafa skapast kjöraðstæður fyrir mansal eftir fall Sovétríkjanna þar sem 

efnahagurinn hefur versnað og mikil félagsleg vandamál hafa komið í kjölfarið. Það er því 

orðið auðveldara að stjórna mansali þar og gróðinn er orðinn meiri en í löndum Suðaustur-

Asíu, Vestur-Afríku og Suður-Ameríku. Talið er að hagnaður af mansali geti verið allt frá 

hundrað milljónum evra til nokkurra milljarða evra árlega (Lehti, 2003: 8). Eins og komið 

hefur fram þá er hið mikla atvinnuleysi eitt stærsta vandamálið eftir fall Sovétríkjanna. Konur 

reyna að finna sér vinnu við hvað sem er og fellur kynlífsþjónusta þar undir. Þeir sem standa 

fyrir mansalinu reyna að notfæra sér þessar aðstæður og selja konur sem ódýrt vinnuafl í 
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Litháen eða í öðrum löndum og ýta þeim út í nútímaþrældóm (Alþjóðastofnunin um 

fólksflutninga (IOM), 2001: 279).  

 

3.1 Eistland 

 

Í skýrslu Alþjóðastofnunar um fólksflutninga (IOM) frá 2001, um mansal og vændi í 

Eystrasaltslöndunum, kemur fram að í Eistlandi voru engar ráðstafanir gerðar gegn mansali í 

lögum (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 350), nema gagnvart 

fórnarlömbum sem eru undir lögaldri (Lehti, 2003: 12). Af þessum sökum fellur mansal 

undir smygl á fólki inn í land, almenna glæpastarfsemi, gíslatöku, frelsissviptingu, nauðgun 

og fleira. Í skýrslunni kemur einnig fram að við gerð hennar hafi fengist staðfestingar á 

nokkrum mansalsmálum en lögreglan í Eistlandi hafði enn ekki rannsakað neitt af þeim 

(Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 350). Lögin í Eistlandi banna ekki allt 

mansal en í lögunum stendur að þrældómur, mannrán, liðssöfnun í vændi, blekking á 

vinnuaðstæðum og fleiri glæpir, sem tengjast mansali á einhvern hátt, séu ólöglegir. 

Refsingin fyrir þessa glæpi eru fimm til fimmtán ár í fangelsi (U.S. Department of State, 

2009: 131).   

Ef vitað er um mansal, hvað er þá gert fyrir fórnarlömbin? Í Eistlandi eiga erlend 

fórnarlömb rétt á að sækja um tímabundna búsetu á meðan rannsókn á máli þeirra fer fram og 

réttarhöld standa yfir. Fórnarlömb mansals eru hvött til að taka þátt í rannsókn á málum 

sínum og ákærum (U.S. Department of State, 2009: 131). Það getur verið erfitt að kæra 

glæpamennina ef fórnarlömbin hjálpa ekki yfirvöldum.    

Í janúar 2009 hófst starfsemi í Eistlandi sem var ætlað að hjálpa fórnarlömbum 

mansals og fóru sjötíu og fimm prósent af styrkjum, sem ætlaðir eru til að berjast gegn 

mansali, í aðstoð við fórnarlömb (U.S. Department of State, 2009: 130). Mikilvægt er að 

hugsa um velferð fórnarlambanna og sést á þessum styrkjum að það er reynt að hugsa um 

þau. Oftar en ekki eru fórnarlömbin (oftast konur) handtekin en ekki þeir sem standa fyrir 

mansalinu. Konurnar eru handteknar fyrir að vera ólöglegir innflytjendur og fyrir vændi og 

þar af leiðandi sendar úr landi. Með því að vera sendar úr landi verða þær enn á ný 

varnarlausar gagnvart þeim sem standa fyrir mansalinu, nema þess sé vandlega gætt hvert 
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fórnarlömbin eru send. Þegar þær koma aftur til heimalands síns hafa þær fengið á sig stimpil 

vegna reynslu sinnar og auðvelt er að hóta þeim og misnota þær áfram (Alþjóðastofnunin um 

fólksflutninga (IOM), 2001: 16). Vítahringur mansals heldur áfram þó að konunum hafi verið 

bjargað og þær sendar aftur til síns heima.   

Það hafa ekki fundist nein tengsl við mansal meðal vændiskvenna í Eistlandi en það 

er hins vegar upprunaland (e. source country) fyrir konur í mansali sem eru seldar til Noregs, 

Bretlands og Finnlands í vændi (U.S. Department of State, 2009: 130). Í Finnlandi stjórna 

eistnesk og rússnesk glæpasamtök markaðnum á skipulögðu vændi. Finnar taka einnig þátt í 

þessu en gegna minna hlutverki og eru neðstir í valdastiganum en glæpamenn frá Eistlandi og 

Rússlandi sjá um að ná í konur fyrir vændið og stjórna öllu fjármagni (Viuhko og Jokinen, 

2009: 31).  

Karlmenn frá Eistlandi eru einnig fórnarlömb mansals en lenda oft í nauðungarvinnu í 

heimalandi sínu og eru gjarnan þvingaðir í glæpastarfsemi. Þeir eru líka sendir til Úkraínu til 

að vinna í byggingarvinnu (U.S. Department of State, 2009: 130).  

 
3.2 Lettland 

 

Þeir sem selja konur frá Lettlandi eru taldir fá á milli eitt og sjö þúsund bandaríska dollara 

fyrir hvert fórnarlamb sem verður helst að vera ung og falleg kona. Rannsókn, sem var gerð 

af Alþjóðlegu mannréttindastofnuninni í DePaul-háskóla í Bandaríkjunum, sýnir að venjulegt 

verð fyrir konu eða barn, sem hefur verið smyglað til annars lands til kynferðislegrar 

misnotkunar, er á milli tólf og átján þúsund dollarar. Starfsmenn við landamæravörslu hafa 

sagt að það sé nær ómögulegt að fara frá Lettlandi án þess að vilja það. Vel sé fylgst með 

ungu fólki og það þýðir að fórnarlömb mansals fara oft sjálfviljug úr landinu 

(Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 231). Flest fórnarlömb mansals fara því 

sjálfviljug yfir landamærin með þeim sem standa að mansalinu, að sögn lettneskra yfirvalda.   

Nú á dögum er mansal hnattræn glæpastarfsemi sem veltir miklum fjárhæðum. 

Mansal á konum er orðið hluti af starfsemi hjá glæpasamtökum vegna mikils gróða. Ef 

glæpamenn eru handteknir fyrir mansal, sem er ekki oft, eru þeir sjaldan ákærðir og fara enn 
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sjaldnar í fangelsi. Þetta er því mikill hagnaður og áhættan er nánast engin fyrir 

glæpamennina (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 17).  

Konur sem eru í mansali hafa flestar átt erfitt líf og ósjaldan hafa þær verið 

misnotaðar í æsku, byrjað snemma að drekka eða hafa ánetjast eiturlyfjum, fengið lélega eða 

enga menntun, verið vændiskonur, átt við fjölskylduvandamál að stríða og lifað í fátækt. Þeir 

sem standa fyrir mansali leita að slíkum konum til að selja í mansal. Þessar konur hafa oft 

takmarkaða vitneskju um lög og rétt, eiga enga fjölskyldu eða fá litla fjölskylduhjálp og eru 

taldar vera jaðarmanneskjur (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 143).  

Konur frá Lettlandi eru sérstaklega seldar í kynlífsánauð til Tyrklands, Ísraels og 

Vestur-Evrópu (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 262).  Í maí árið 2000 

voru sett lög sem banna mansal í Lettlandi en áætlað er að konur seldar í mansal frá Lettlandi 

séu frá nokkrum hundruðum upp í allt að eitt þúsund á mánuði (Alþjóðastofnunin um 

fólksflutninga (IOM), 2001: 71). Þær eru á aldrinum nítján til tuttugu og tveggja ára og búa 

við mikla fátækt. Oftast koma konurnar frá suðurhluta Lettlands þar sem líkurnar á að fá 

góða vinnu eru ekki miklar. Margar tilheyra rússneskumælandi minnihluta (Lehti, 2003: 13). 

Í Lettlandi og Litháen eru lög um mansal en með tímanum mun koma í ljós hvort þau leiða til 

einhvers árangurs í lögsókn gegn glæpamönnum (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 

2001: 350).  

 
3.3 Litháen 

 

Konur frá Litháen eru einkum seldar til Englands og Þýskalands en einnig til Norðurlandanna 

og Hollands (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 289). Litháískar konur 

tengjast fjórtán prósentum allra mansalsmála í Þýskalandi, næst á eftir Rússlandi, Úkraínu og 

Póllandi. Ef horft er á íbúafjölda Litháens þá eru fórnarlömbin flest þaðan (Alþjóðastofnunin 

um fólksflutninga (IOM), 2001: 292).  

 Það hafa komið upp mörg mál þar sem Rússar og Úkraínubúar hafa verið með fölsuð 

litháísk vegabréf. Ástæða þess er sú að einstaklingur með falsað litháískt vegabréf getur 

ferðast á milli landa í Evrópusambandinu og verið þar löglega. Vegabréfin eru líka ódýr og 
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auðvelt að falsa þau (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 293). Það er því í 

raun mjög erfitt að segja til um hversu margir Litháar eru í raun í mansali.   

Miðað við önnur lönd þá eru konur frá Litháen mjög eftirsóttar vegna þess að þær eru 

ódýrar, þekkja oft ekki réttindi sín og geta ekki varið sig (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga 

(IOM), 2001: 300). Oftast eru stelpur frá Litháen seldar til Þýskalands og Spánar 

(Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 314). Talið er að árlega séu yfir þúsund 

konur og börn seld mansali frá Litháen. Á seinustu árum hefur Litháen orðið einn af 

mikilvægustu upphafsstöðunum fyrir mansal á konum til Norður-Evrópu. Konurnar fara 

aðallega til Þýskalands í vændi en litháískar konur eru stærsti etníski hópurinn meðal 

erlendra vændiskvenna þar. Einnig eru þær stærsti hópurinn, eða átján prósent, af 

fórnarlömbum mansals út frá tilkynntum mansalsmálum. Önnur lönd, sem konurnar frá 

Litháen fara til, eru til dæmis Danmörk, Svíþjóð, Holland og Austurlönd nær, Ísrael og 

Arabaríkin (Lehti, 2003: 13). Þýskaland er aðaláfangaland fyrir mansal í Evrópu. 

Fórnarlömbin eru flest átján til tuttugu og fimm ára og flest frá Litháen, eða um átján prósent, 

frá Rússlandi eru fimmtán prósent og Úkraínu tólf prósent. Um áttatíu prósent af öllum 

fórnarlömbum í Þýskalandi eru frá Austur-Evrópu og frá Eystrasaltslöndunum (Lethi. 2003: 

17).  

Í Litháen er engin sérstök vitnavernd fyrir fórnarlömb mansals eins og í hinum 

Eystrasaltslöndunum en þó eru þar frjáls félagasamtök sem berjast gegn mansali og bjóða 

fram hjálp, vernd og stuðning fyrir fórnarlömbin (Lehti, 2003: 14). Í þessum löndum eru 

fórnarlömbin oftast tekin af einhverjum sem þau þekkja (Lethi, 2003: 32). Liðssöfnun á 

fórnarlömbum til mansals eru oft atvinnuauglýsingar í dagblöðum þar sem meðal annars er 

verið að auglýsa eftir hjúkrunarkonum og dönsurum. Oft er hægt að sjá á auglýsingum að 

eitthvað er athugavert við þær, til dæmis þegar auglýst er eftir dönsurum til útlanda en hvorki 

þarf að sýna fram á hæfni né reynslu (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 

307).   

 Í greinargerð um mansal í Eystrasaltslöndunum kemur fram að það er sérstaklega 

ofbeldisfullt þar. Eftir að hópar þaðan hafa rutt sér inn á vændismarkaðinn í Vestur-Evrópu 

hefur ofbeldi aukist gífurlega (Lethi, 2003: 32). Það þarf augljóslega að brúa bilið á milli 

efnahagslegra lífskjara í iðnvæddum löndum og fyrrverandi Sovétríkjunum 
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(Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 279). Til að sporna við mansali í 

Eystrasaltslöndunum er mikilvægt að koma efnahagslífinu aftur af stað en það hefur gengið 

illa eftir fall Sovétríkjanna. Konur þurfa að fá tækifæri til að vinna sér inn mannsæmandi laun 

til þess að geta séð fyrir sér án þess að þurfa að stunda vændi. 

Út frá þessari umfjöllum er greinilegt að konur eru í meirihluta sem fórnarlömb 

mansals í Eystrasaltslöndunum en einnig eru börn og karlar seld í mansal. Konurnar fara 

flestar sjálfviljugar með þeim sem standa að mansalinu þar sem þær þekkja þá. Erfitt er fyrir 

þær að flýja og leita sér hjálpar þar sem þær eru oftast ólöglegar í landinu sem þær eru sendar 

til og þekkja ekki vel réttindi sín.  

 

4. Lög og reglugerðir um mansal 

Samkvæmt grein Davidson (2006) hafa fjölmargar alþjóðlegar stofnanir og ríkisstjórnir haft 

það sem forgangsverkefni að berjast gegn mansali á síðustu fimm árum og hafa margar og 

víðtækar lausnir verið settar fram í þeirri baráttu. Þrátt fyrir það hefur enn ekki tekist að bera 

kennsl á nema örlítið hlutfall fórnarlamba og aðeins lítill hluti þeirra fengið aðstoð við hæfi 

(Davidson, 2006: 5).  

 Alþjóðlegar stofnanir og ríkisstjórnir hafa mismunandi mikinn áhuga á mansali. 

Áhugi ríkisstjórna snýst aðallega um ólöglega innflytjendur og skipulagða glæpastarfsemi 

sem starfar á milli landa. Mannréttindafélög og frjáls félagasamtök hafa áhyggjur af því að 

það sé verið að brjóta á almennum mannréttindum. Einnig eru femínísk samtök, eins og 

Bandalag gegn mansali á konum (CATW), sem sjá mansal aðallega sem aukna hnattvæðingu 

á kynferðislegri misnotkun á konum (Davidson, 2006: 7-8). Þó að Palermó-samningurinn 

hafi komið með alþjóðlega skilgreiningu á mansali þá eru mismunandi áherslur í baráttunni 

gegn því.          

 Löndin í Evrópusambandinu hafa undanfarin ár verið að setja strangari reglur og 

harðari refsingar gagnvart mansali. Lögin í Þýskalandi eru með þeim strangari í 

Evrópusambandinu. Þar er refsing fyrir mansal ekki minni en fimm ár í fangelsi eða sekt. Ef 

það tengist kynferðislegri misnotkun og ef fórnarlambið er erlent eða undir tuttugu og eins 

árs aldri skal refsingin ekki vera minni en sex mánuðir til tíu ár í fangelsi (Alþjóðastofnunin 
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um fólksflutninga (IOM), 2001: 68-69).  

 Í Hollandi er refsing fyrir mansal í tengslum við kynlífsþrælkun allt að sex árum í 

fangelsi. Í lögunum eru ákvæði um að refsing sé ákveðin í fyrsta lagi vegna manneskju sem 

haldið er í vændi og þar sem henni hefur verið hótað ofbeldi, hún verið misnotuð eða fengið 

villandi upplýsingar frá þeim sem standa að mansalinu. Í öðru lagi er það þegar liðssöfnun (e. 

recruitment) hefur verið framkvæmd eða mannrán til að þvinga manneskju í vændi í öðru 

landi og að síðustu þegar ólögráða einstaklingur er neyddur í vændi. Refsingin fyrir 

kynlífsþrælkun er harðari ef brotið er á manneskju sem er yngri en 16 ára og ef glæpurinn 

verður til þess að einstaklingur verður fyrir alvarlegu líkamstjóni (Alþjóðastofnunin um 

fólksflutninga (IOM), 2001: 69-70).  

Árið 1999 voru sett refsilög á Ítalíu um mansal og hljóðaði refsingin upp á fimm til 

fimmtán ár í fangelsi. Þessi lög gilda ekki einungis um mansal vegna kynlífsþrælkunar heldur 

allt mansal og á það líka við í Þýskalandi (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 

69-70). Það er mikilvægt að hafa ekki einungis kynlífsþrælkun í skilgreiningu um mansal því 

að þá eiga fórnarlömb annars konar mansals til að gleymast og erfiðara er fyrir þau að fá 

réttindi sín viðurkennd.  

Oft vill það gleymast að það er fleira sem fellur undir mansal, eins og til dæmis vinna 

við heimilishjálp, vinna í verksmiðjum og sýndarhjónabönd (Rijken, 2003: 64). Það er því 

mikilvægt að hafa víða skilgreiningu og skilning á mansali. 

Árið 1998 voru sett refsilög í Litháen þar sem mansal er skilgreint sem sala eða kaup 

á manneskju til að misnota kynferðislega, til að þvinga til vændis eða til að fá einhvers konar 

efnahagslegan eða persónulegan ágóða. Refsivert er að svipta einstakling frelsi og fellur það 

einnig undir mansalslögin. Refsing fyrir það er fjögurra til átta ára fangelsisvist, að því 

undanskildu ef manneskjan er undir lögaldri. Þá er refsingin sex til tólf ár í fangelsi 

(Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 71). Af þessum dæmum má sjá hvað 

refsingar fyrir mansal eru mismunandi.  

 Þrátt fyrir þessi lög eru fáir dæmdir fyrir mansal og ótrúlega fá mál fara fyrir dómara. 

Það er afar sjaldgæft að konur sem tekst að flýja þori að fara fram á réttarhöld. Þær skammast 

sín oftast fyrir það sem gerðist og eru ávallt hræddar þar sem þeim er oft hótað. Það tekur 

langan tíma að fara fyrir dómstóla og þeir sem standa fyrir mansalinu ná oft að flýja og láta 

sig hverfa (Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 301). Þar með er ekki mikil 
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hætta á fangelsisdómi. Til þess að lögreglan geti tekið á mansalsmálum verður að bæta 

félagslega, efnahagslega og menningarlega þætti sem spila inn í aðstæðurnar því að þeir 

skipta miklu máli til að ná einhverjum árangri í að stöðva mansal (Long, 2004: 8). 

 Mansalsfórnarlömbin eru oft hrædd við að ákæra og bera vitni gegn glæpamönnum af 

ótta við ofbeldi í garð þeirra eða fjölskyldna þeirra. Einstaka mál uppræta mjög sjaldan 

starfsemi mansals í heild sinni (Long, 2004: 22). Ef þeir sem standa fyrir mansalinu fengju 

harðari refsingu gætu fórnarlömbin öðlast meiri kjark til að kæra. Það er mikilvægt að 

ríkisstjórnir taki þátt í að berjast gegn mansali og vændi. Lagaleg, félagsleg, siðferðisleg og 

heilsufarsleg aðstoð verður að vera fyrir fórnarlömb mansals (Alþjóðastofnunin um 

fólksflutninga (IOM), 2001: 335). Til að ná fram réttlæti og skaðabótum fyrir fórnarlömbin 

er mikilvægt að aðstoða þau og ekki síst þau sem eru erlend. Það er ekki hægt að gera ráð 

fyrir því að þau þekki lög landsins og réttindi sín í landinu sem þau eru seld til (U.S. 

Department of State, 2009: 39).       

 Sérfræðingar frá Alþjóðastofnuninni um fólksflutninga (IOM) hafa sett fram tilllögur 

um hvernig best sé að vinna gegn mansali. Í fyrsta lagi þarf að setja af stað viðamikla herferð 

með upplýsingum um mansal. Í öðru lagi verður að vera fyrir hendi félagsleg aðstoð fyrir 

fórnarlömb mansals sem eru þvinguð í vændi. Einnig verður að styrkja tengslin á milli 

ríkisstjórna og frjálsra félagasamtaka. Í þriðja lagi eiga að vera harðari refsingar fyrir mansal, 

auk sekta. Í fjórða lagi er nauðsyn á að auka ábyrgð kaupandans á vændi, og í fimmta lagi er 

þörf á að efla upplýsingar um mannréttindi með fræðslu í skólum. Í sjötta og síðasta lagi er 

nauðsynlegt að almenningsálit um mansal og ofbeldi gegn konum breytist (Alþjóðastofnunin 

um fólksflutninga (IOM, 2001: 334).       

 Þrátt fyrir mikla umræðu um mansal í heiminum í dag vantar raunverulegar 

reynslusögur frá fórnarlömbum svo að þeir sem eru að berjast gegn mansali vinni ekki 

einungis eftir skýrslum heldur einnig raunverulegum atburðum og viðhorfum fórnarlambanna 

(Long, 2004: 8). Hins vegar er skiljanlegt að erfitt sé fyrir fórnarlömbin að segja frá raunum 

sínum.             

 Löndin sem fórnarlömbin koma frá eru oft í efnahagslegum erfiðleikum og hafa verið 

í eða eru í einhvers konar átökum. Hins vegar eru ekki öll lönd þar sem fólk er selt í mansal 

stríðshrjáð eða fátæk. Það er því hægt að sjá að ákveðin menning hefur áhrif á mansal. 

Samfélög, þar sem konur hafa bág réttindi og eru notaðar sem hver önnur vara til að efla 
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efnahaginn, eru líklegri til að nota fólk sem söluvöru. Svo eru lönd þar sem viðskiptavinir 

hafa efni á að kaupa sér þjónustu kvenna. Mansal getur aðeins þrifist þar sem stór markaður 

er fyrir það og þar sem viðskiptavinir geta borgað fyrir þjónustuna. Það þarfnast góðrar 

skipulagningar að flytja konur auðveldlega og hratt á milli staða (Long, 2004: 19). 

 Mannfræðingar hafa sýnt fram á að frjáls félagasamtök, sem reyna að hjálpa og bjarga 

fórnarlömbum mansals í tengslum við kynlífsþrælkun, hafa stundum ekki hjálpað (Constable, 

2009: 57). Verkefnin, sem vinna að því að hjálpa fórnarlömbum, beinast oft að því að geta 

sent þau aftur til síns heima. Það verður að taka með í reikninginn að þau eru oft að flýja 

heimili sín þegar þau lenda í mansali. Þrátt fyrir að hafa lifað við ömurlegar aðstæður og vera 

fegin að hafa sloppið úr klóm glæpamanna eru þau ekkert sérstaklega hrifin af því að vera 

send heim og eiga það á hættu að vera misnotuð aftur (Long, 2004: 24). Það þarf því að 

vanda vel til hjálparstarfsins ef það á að koma fórnarlömbunum að haldi.    

 Að mati sérfræðinga Alþjóðastofnunarinnar um fólksflutninga er aðalástæðan fyrir 

mansali sú að þeir sem standa fyrir því græða mikla peninga. Peningagræðgin fær fólk til að 

gleyma siðferðiskröfum og þeim skaða sem það veldur fólki og þar með samfélaginu 

(Alþjóðastofnunin um fólksflutninga (IOM), 2001: 300).   

 

5. Lokaorð 
 

Mansal er vaxandi vandamál í heiminum í dag. Þó að vitneskjan um mansal sé til staðar er oft 

erfitt að gera sér grein fyrir því vegna þess hversu falið það er. Mikið hefur verið gert til að 

berjast gegn mansali og ýmislegt hefur áunnist. Má þar nefna sérstaklega undirritun Palermó-

samningsins árið 2000 sem var mikilvægur í baráttu gegn mansali en áttatíu ríki komu sér 

saman um sameiginlegan skilning og skýringu á því. Skilgreiningar á mansali samkvæmt 

samningnum hafa nú verið settar í lög í yfir eitt hundrað löndum. Almennar skilgreiningar á 

því verða að vera fyrir hendi svo að hægt sé að koma í veg fyrir mansal. Mikilvægt er að 

skilgreina það rétt svo að hægt sé að greina það frá því sem ekki er mansal, eins og smygl á 

fólki milli landa, vændi eða ákveðin störf sem börn vinna.  

 Mansal hefur aukist í Evrópu á seinasta áratug og þó sérstaklega í Austur- og Mið- 

Evrópu. Það er meðal annars vegna þess hversu auðvelt það er orðið að ferðast á milli landa í 
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Evrópusambandinu, vegna falls Sovétríkjanna sálugu og bágs efnahagsástands og fátæktar í 

Austur-Evrópu.  

 Hér hafa verið sýndar ólíkar hliðar mansals og hvernig þær tengjast. Mansal snýst um 

vald yfir einstaklingum og valdbeitingin er byggð á aldri, þjóðerni, kyni og öðrum þáttum. 

Með þessu valdi er hægt að nýta sér slæmar aðstæður fólks til að hagnast. Glæpamenn græða 

mikið á þessari iðju og þeir fá væga refsingu, ef nokkra, fyrir þennan glæp. Það þarf því að 

herða mansalslög til að fórnarlömbin þori að ákæra glæpamennina.  

 Menningarumhverfi hefur áhrif á mansal, hvaðan fórnarlömbin koma og hvar 

viðskiptavinirnir eru. Í Eystrasaltslöndunum eru það helst vændiskonur sem fara sjálfviljugar 

með þeim sem standa að mansali, þar sem þær þekkja oftast glæpamennina. Þar er mikið 

atvinnuleysi og fórnarlömb vilja fara til Vesturlanda til að fá ný tækifæri, afla sér fjármuna 

og framfleyta sér, en það endar oft á versta veg. Mansal er mjög kynbundið og meirihluti 

fórnarlamba eru konur. Oftast eru það karlar sem hafa vald yfir þeim og þvinga þær til að 

nýta líkama sinn til kynferðislegrar þjónustu. Mikilvægt er hins vegar að taka fram að mansal 

tengist ekki aðeins konum og kynlífsþrælkun. Fórnarlömb annars konar mansals, svo sem 

nauðungarvinnu eða barnaþrælkunar, eiga það á hættu að gleymast.     

 Fleiri félagslegar rannsóknir um mansal, skoðanir fórnarlamba og sögur þeirra þurfa 

að koma fram því að það er ekki nóg að hafa einungis skýrslur frá alþjóðlegum samtökum til 

að vinna með. Það þarf því að skoða mansal út frá mismunandi menningu og 

menningarsvæðum og er mannfræðin tilvalin til þess þar sem það hefur lengi verið 

aðalviðfangsefni hennar. Mannfræðin gæti aukið rannsóknir á barnamansali, hvort vinna 

barna er hluti af menningu þjóða eða þvinguð barnaþrælkun. Einnig má rannsaka betur 

fjölskylduhefðir og hvernig þær blandast saman við mansal, eins og til dæmis fóstur á 

börnum, en margir vilja halda því fram að það sé byrjunarstig mansals. Mannfræðin gefur 

okkur tækifæri til að skilja betur slíkar hefðir og það samfélag sem þær tilheyra.   

  Baráttan heldur áfram en til að árangur náist þarf að gera miklu fleiri rannsóknir á 

þessu sviði og auka alla upplýsingagjöf og kynningu til almennings þar sem aðstæður 

fórnarlamba mansals eru hvað verstar. 
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