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Útdráttur 

Mansal stefnir hratt í að vera ábatasamasta glæpastarfsemi heims og kemur fast á hælana á 

vopna- og fíkniefnasölu. Afleiðingar fyrir fórnarlömb mansals eru margvíslegar og gríðarlegar 

alvarlegar, bæði andlegar og líkamlegar og óvissa er um að fórnarlömb jafni sig nokkurn 

tímann að fullu eftir slíka lífsreynslu. Það er því ljóst að uppræta þarf þetta sívaxandi 

samfélagsmein sem allra fyrst. Í þessari heimildaritgerð er sjónum beint að umfangi og eðli 

mansals og hvað er gert í baráttunni gegn slíkri glæpastarfsemi. Hér á landi er notast við 

víðtæka aðgerðaáætlun gegn mansali sem íslensk stjórnvöld samþykktu árið 2009 auk þess 

sem verið að vinna í að fullgilda Palermo bókun Sameinuðu þjóðanna. Mikil áhersla er lögð á 

að veita fórnarlömbum mansals mikla vernd og aðstoð og því er mikilvægt að hafa öfluga 

samvinnu milli félagsráðgjafa, lögreglu og viðeigandi stofnana. Auk þess er fjallað um starf 

félagsráðgjafa sem nýtist vel sem talsmaður fórnarlamba mansals og getur aðstoðað þau við 

að byggja upp líf sitt að nýju í kjölfar slíks harmleiks sem mansal er. 
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Inngangur 

Stutt er síðan farið var að tala um mansal sem vandamál á Íslandi en það þýðir þó ekki að 

mansal hafi ekki þrifist hér á landi, til dæmis í skjóli nektarstaða og annarra slíkra staða. 

Engar upplýsingar liggja fyrir um hversu lengi mansal hefur viðgengist hér á landi. Mansal er 

alþjóðlegt vandamál og er nauðsynlegt að allar þjóðir heims sameinist til að sporna gegn því 

þar sem talið er að fórnarlömb mansals séu árlega um ein til fjórar milljónir. Tölulegar 

upplýsingar eru þó mikið á reiki vegna þess hversu vel vandamálið er falið (Nordic Baltic, 

2002; United Nations Office on Drugs and Crime, 2008-b). Mansal er gríðarlega gróðavæn 

glæpastarfsemi og er árlegur hagnaður af mansali talinn vera allt að 32 milljarðar 

bandaríkjadollara. Því er ljóst að umfang þessarar starfsemi er gríðarlega mikil. Ástæða þess 

er væntanlega sú að þessi tegund glæpastarfsemi er talin tiltölulega áhættulaus fyrir 

gerendur (International Labour Organization, 2005). Árið 2009 samþykktu stjórnvöld á Íslandi 

aðgerðaáætlun gegn mansali sem mun nýtast vel hér á landi í baráttunni gegn þessu 

sívaxandi samfélagsmeini sem herjar á allan heiminn (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

2009). Ýmis félagasamtök hafa tekið málið upp á sína arma og berjast gegn mansali. Auk þess 

hafa ýmis lönd tekið höndum saman og sett af stað herferðir, til dæmis Norðurlöndin og 

Eystrasaltsríkin sem stóðu fyrir þriggja ára átaki (Nordic Baltic, 2002).  

Eitt af því mikilvægasta sem gert hefur verið í baráttu gegn mansali er viðauki við sjöttu grein 

samnings Sameinuðu þjóðanna sem kallast Palermo bókunin. Í bókuninni er góð skilgreining 

á mansali auk þess sem farið er skilmerkilega yfir þau atriði sem nauðsynleg eru til að hefta 

útbreiðslu mansals. Í bókuninni er aðaláherslan lögð á fórnarlömb mansals og er ítarlega 

farið í þá vernd sem þarf að tryggja þeim, svo sem heilbrigðisþjónustu og félagslega aðstoð 

(United Nations, 2000). Ísland skrifaði undir bókunina fljótlega eftir að hún var lögð fram en 

hefur ekki enn fullgilt hana. Það mun þó vera í vinnslu (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

2009). 

Í þessari heimildaritgerð verður sjónum aðallega beint að konum sem hafa verið seldar 

mansali í kynlífsiðnað. Farið verður yfir eðli og umfang mansals ásamt tengingu þess við 

vændisiðnaðinn og hvers vegna það er mikilvægt að koma í veg fyrir lögleiðingu vændis. Auk 

þess verður litið á þau mansalsmál sem nýlega hafa komið upp á Íslandi og ákvæði almennu 
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hegningarlaganna um mansal, auk alþjóðasamninga gegn mansali sem Ísland er aðili að. 

Aðgerðaáætlun stjórnvalda gegn mansali verður gerð ítarleg skil og farið yfir baráttu hinna 

ýmsu félagasamtaka gegn mansali. Mikil áhersla er lögð á fórnarlömb mansals og skoðað 

verður hvaða líkamlegu og andlegu afleiðingar mansal hefur í för með sér. Að lokum verður 

starf félagsráðgjafa skoðað og hvernig það getur nýst í vinnu með fórnarlömbum mansals. 

Jafnframt er mikilvægi öflugrar samvinnu skoðað, milli félagsráðgjafa, lögreglu, 

heilbrigðisstarfsmanna, flugvallastarfsmanna og fjölda annarra til að tryggja fórnarlömbum 

bestu mögulegu aðstoð þegar þau hafa lent í slíkum harmleik sem mansal er.  

Rannsóknarspurningar í þessari ritgerð eru: Hvert er eðli og umfang mansals í heiminum í 

dag? Hvaða líkamlegu og andlegu afleiðingar hefur mansal á fórnarlömb þess? Og hvernig 

getur vinna félagsráðgjafa nýst með fórnarlömbum mansals? 
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1. Hvað er mansal? 

Mansal (e. human trafficking) er íslenska orðið yfir nútíma þrælasölu og er notað um 

skipulagða glæpastarfsemi sem verslar með fólk. Markmið þessarar ólöglegu starfsemi er að 

græða sem mest og svara þeirri eftirspurn sem er í heiminum eftir fólki, hvort sem er eftir 

konum, körlum eða börnum til að starfa í nauðungarvinnu, við hvers konar glæpastarfsemi, á 

kynlífsmarkaði eða jafnvel til að selja úr þeim líffæri. Ólöglegar ættleiðingar falla sömuleiðis 

undir þessa skilgreiningu. Starfsemi þessi er sú glæpastarfsemi sem er á hvað hröðustu 

uppleið í heiminum. Gerendurnir starfa yfirleitt í hópnum og þá oft í alþjóðlegum 

glæphringjum en sumir starfa einir. Á hverju ári eru fórnarlömb mansals hundruð þúsunda 

og eru konur og stúlkubörn þar í meirihluta. Mansal á sér stað út um allan heim og fellur 

undir gróft mannréttindabrot sem virðir ekki landamæri. Mikilvægt er að þjóðir heims taki 

höndum saman og vinni að því að uppræta mansal. Hafa til þess verið gerðir hinir ýmsir 

samningar og mörgum herferðum hleypt af stokkunum. Meðal annars hafa Sameinuðu 

þjóðirnar barist hart gegn mansali sem og Evrópusambandið, Öryggis- og samvinnustofnun 

Evrópu, Evrópuráð og Norðurlandaráð. Þá hefur verið hafin vinna gegn mansali hér á landi en 

mikil vinna er þó fyrir höndum (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009).  

1.1 Umfang og eðli mansals 

Erfitt er að áætla nákvæmlega umfang mansals og fjölda fórnarlamba þess, þar sem mansal 

er yfirleitt mjög vel falið vandamál (United Nations Office on Drugs and Crime, 2008-b). 

Sameinuðu þjóðirnar áætla þó að fórnarlömb þess, aðallega konur og stúlkubörn, séu um ein 

til fjórar milljónir árlega. Talið er að um 500.000 af þeim séu send til Evrópu til að starfa í 

kynlífsiðnaði (Nordic Baltic, 2002). Flest fórnarlömb mansals eru fátækar stúlkur sem seldar 

eru í kynlífsþrælkun (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006).  

Alþjóðavinnumálastofnunin (Ilo) telur að fjöldi fórnarlamba mansals séu um 2,5 milljónir 

hverju sinni, þar af séu 1,4 milljónir í Asíu og Kyrrahafinu og 270.000 í iðnríkjunum. Af þeim 

telur stofnunin að 43% starfi í kynlífsiðnaði, 32% í nauðungarvinnu á borð við landbúnað og 

verksmiðjuvinnu og 25% í hernaði og öðrum störfum. Talið er að karlmenn og drengir séu 

44% fórnarlamba mansals almennt og 56% séu konur og stúlkubörn. Það er þó sláandi að 
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þegar litið er til kynjahlutfalls fórnarlamba sem seld eru í kynlífsiðnað er hlutfallið 98% konur 

og stúlkubörn á móti 2% karla og drengja. Börn eru talin vera 40-50% allra fórnarlamba 

mansals (International Labour Organization, 2005).  

Þessi umfangsmikla glæpastarfsemi veltir gríðarlegum fjárhæðum og oftar en ekki eru 

fórnarlömb mansals flutt til auðugra ríkja þar sem meiri peninga er að hafa fyrir þau. Má þar 

nefna lönd á borð við Bandaríkin, Kanada, Þýskaland, Holland, Grikkland, Belgíu, Ítalíu og 

Frakkland (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006). Auðvelt er að flytja fórnarlömb 

til þessara landa þar sem litlar lagalegar hömlur eru á kaup og sölu á vændi. Í Þýskalandi og 

Hollandi er vændi til dæmis löglegt og eru þau lönd talin vera helstu áfangastaðir fyrir 

fórnarlömb mansals (Silja Bára Ómarsdóttir, 2007). Talið er að um 50.000 konur og börn séu 

seld til Bandaríkjanna árlega og í Hollandi séu 80% vændiskvenna fórnarlömb mansals. Í 

Tékklandi eru rúmlega 860 vændishús og á Spáni eru glæpasamtök að hala inn daglega um 

600 dollurum á hverja vændiskonu (Holman, 2008). Þess má geta að skráð hafa verið 127 

lönd sem upprunalönd og 137 sem áfangastaðir fyrir fórnarlömb mansals (United Nations 

Office on Drugs and Crime, 2006). Af þessum dæmum sem nefnd eru hér að framan er ljóst 

að umfang þessarar glæpastarfsemi er gríðarlega mikil. Talið er að fórnarlömb mansals á 

Íslandi séu á bilinu 59 til 128 miðað við þrjú síðustu ár. Fórnarlömbin koma frá 16 löndum, 

frá Norður- og Vestur-Afríku, Suður-Ameríku, Austur- og Mið-Asíu og Austur- og Vestur-

Evrópu (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).  

 

1.2 Birtingarmyndir mansals 

Mansal fer fram á mismunandi hátt en fylgir yfirleitt sama munstrinu. Í sumum tilvikum er 

fórnarlömbum rænt en í öðrum tilvikum eru þau lokkuð með gylliboðum um betri störf og 

betra líf. Oft er um að ræða störf erlendis, til dæmis störf á börum, kaffihúsum, við 

módelstörf eða jafnvel við barnapössun. Manseljendur einbeita sér yfirleitt að fólki, 

sérstaklega börnum og ungum konum, sem búa við bágan efnahag og veika félagslega stöðu 

og koma tíðum frá nauðstöddum og brotnum heimilum. Því virðist oft vera auðvelt að lokka 

fórnarlömbin með gylliboðum um betra líf í nýju landi. Manseljendur þurfa þó oft að 

sannfæra fórnarlömbin um að ferðast með þeim og með því yfirgefa uppruna sinn en aðrir 

neyða fórnarlömbin til þess. Sumir manseljendur reyna að lokka fórnarlömbin til sín með því 
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að auglýsa nám eða ferðalög í öðrum löndum, blekkja með hjónabandi eða jafnvel kaupa 

börn frá forráðamönnum þeirra. Það er því ljóst að mansal snýst að miklu leyti um blekkingar 

í garð fórnarlambanna og hótanir og valdbeitingu sem beinast einnig oft að fjölskyldum 

þeirra (United Nations Office on Drugs and Crime, 2008-b; Holman, 2008; Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). Talið er að helmingur fórnarlamba mansals þekki þann sem 

fyrst selur þau til kynlífsþrælkunar (International Labour Organization, 2005). Algengt er að 

fórnarlömb mansals í kynlífsiðnaði séu seld til milliliða af kærustum, ættingjum eða jafnvel 

ráðningaskrifstofum og séu síðan seld til vændishúsa sem oft eru rekin af skipulögðum 

glæpahringjum (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

 

1.3 Hagnaður af mansali 

International Labour Organization (2005) áætlar að árlegur hagnaður af mansali í heiminum 

sé um 32 milljarðar bandaríkjadollara. Um helmingur þess hagnaðar, eða 15,5 milljarðar 

koma frá iðnríkjum og 9,7 milljarðar frá Asíu. Stofnunin telur að fyrir hvert fórnarlamb 

mansals fáist árlega að meðaltali um 13.000 dollarar. Mismunandi er þó eftir löndum hver 

hagnaðurinn er fyrir hvert fórnarlamb. Til dæmis er talið að það fáist um 67.200 dollarar fyrir 

fórnarlamb í iðnríkjum og 45.000 dollarar í Miðausturlöndum en einungis 10.000 dollarar í 

Asíu. Aðrar heimildir telja að hagnaðurinn af mansali sé um 9,5 milljarðar bandaríkjadala og 

þar af megi rekja fjóra milljarða til vændishúsa. Hagnaður af mansali er talinn koma fast á 

hælana á vopnasölu og fíkniefnasölu en sumir telja að innan 10 ára verði mansal komið í 

fyrsta sæti yfir ábatasömustu glæpastarfsemi heims (Holman, 2008).  

 

1.4 Tengslin milli mansals og vændis 

Vændi er skilgreint sem sala einstaklings á líkama sínum til annars aðila til kynferðislegra 

afnota þar sem engar tilfinningar eru til staðar. Þeir sem stunda vændi eru af báðum kynjum 

og hafa mismunandi kynhneigðir. Vændi fer þannig fram að vændiskaupandi borgar 

vændiskonu og/eða -manni fyrir kynferðislega þjónustu. Mikilvægt er að átta sig á því af 

hverju fólk fer út í vændi. Í könnun sem gerð var í Bandaríkjunum á bakgrunni kvenna sem 

selja sig á götu úti kom í ljós að menntun þeirra var ekki mikil, barnæska þeirra hafði 

einkennst af kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi og foreldrar þeirra áttu við 
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vímuefnavandamál að etja. Kannanir í öðrum löndum segja svipaða sögu auk þess sem 

vændiskonurnar hafi búið við mikla fátækt. Sá hópur sem er í hvað mestri áhættu að leiðast 

út í vændi eru ungar stúlkur sem nota vímuefni reglulega. Ástæða þess er talin sú að þær 

leiðist út í vændi til að fjármagna vímuefnaneysluna (Siegel, 2009). 

Í Bandaríkjunum er talið að árlega séu um 85.000 manns handteknir fyrir aðkomu að vændi 

að einhverju leyti, þar af um 1.200 einstaklingar sem eru yngri en 18 ára. Augljóst er að 

eftirspurn eftir vændi er gríðarlega mikil. Þá er mikil eftirspurn eftir annarri tengdri starfsemi, 

svo sem strippklúbbum, kjöltudansi, klámi, símakynlífi og fylgdarþjónustu. Þessa eftirspurn 

hafa glæpamenn komið auga á og sótt ungar stúlkur sem búa í fátækum og fjárhagslega illa 

stöddum löndum til að starfa í kynlífsiðnaði (Siegel, 2009). Ýmsir fræðimenn telja að 

vændiskonur séu ávallt þvingaðar eða neyddar út í vændi enda eru konur og börn sem starfa 

í kynlífsiðnaði stærstur hluti fórnarlamba mansals í heiminum. Það verður þó að varast að 

alhæfa um að þvingun liggi ávallt að baki og að allir sem ferðast milli landa til að starfa í 

kynlífsiðnaði séu fórnarlömb mansals (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). 

 

1.5 Af hverju er mikilvægt að koma í veg fyrir að vændi verði löglegt? 

Löggjöf um vændi er mismunandi eftir löndum. Vændi er til dæmis ólöglegt í flestum ríkjum 

Bandaríkjanna og getur brot varðað fangelsi eða sekt, hvort sem brot varðar kaup eða sölu á 

vændi. Til að sporna gegn vændi notast lögreglan oft við þá aðferð að dulbúast og handtaka 

melludólga og vændiskonur og -menn, bæði á hótelum og á götunni. Í múslimalöndum 

varðar vændi dauðadómi en í Hollandi borga vændiskonur og –menn skatta af tekjum sínum 

og eru í stéttarfélagi. Í Ástralíu er vændi löglegt en er háð því skilyrði að sá sem það stundar 

fari reglulega í læknisskoðun og í Brasilíu er vændi löglegt svo fremi sem laun fari til þess sem 

selur sig en ekki til melludólgs (Siegel, 2009).  

Í löndum þar sem vændi er löglegt eru meiri líkur á mansali í kynlífsiðnaði því eftirspurnin 

verður jafnvel meiri en í þeim löndum þar sem vændi er ekki löglegt. Auk þess vilja 

vændiskaupendur geta valið úr fjölbreytilegum hóp kvenna, bæði af mismunandi þjóðerni og 

menningu og vilja hafa óheftan aðgang að þeim. Þessi krafa ýtir enn frekar undir mansal 

vegna þess hve mikil hreyfing verður að vera á fórnarlömbunum. Í Svíþjóð er talið að mansal 

myndi ekki blómstra eins mikið og raun ber vitni um ef ekki væri fyrir vændismarkaði þar 
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sem karlar selja og kaupa konur og börn til kynferðislegrar notkunar. Eins og áður segir er 

vændi löglegt í Hollandi og því voru sett lög þar um að konur frá ákveðnum ríkjum þyrftu að 

sanna að þær störfuðu einar til að fá leyfi til að starfa sem vændiskonur. Þetta var gert í því 

skyni að sporna við mansali þar í landi. Manseljendur hafa þó náð að fara í kringum þessi lög 

með þeim afleiðingum að mansal hefur aukist í stað þess að minnka eins og stefnt var að 

(Holman, 2008).  

Niðurstöður kannana hafa einnig leitt í ljós að vændi og ofbeldi haldast í hendur. Í könnun 

sem gerð var í Hollandi kom í ljós að 60% vændiskvenna höfðu lent í líkamlegu ofbeldi, 40% í 

kynferðislegu ofbeldi, 70% fengið hótanir um líkamlegt ofbeldi og 40% höfðu verið neyddar 

af kunningjum í vændi. Sambærileg könnun í Bandaríkjunum sýndi að 86% vændiskvenna 

höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. Oft verða vændiskonur jafnframt fyrir ofbeldi af hendi 

dólga og stjórnenda vændishúsa og sögðu 76% vændiskvenna í Bandaríkjunum að dólgarnir 

þeirra hefðu lamið þær. Ljóst er að þó að hægt væri að sporna við því að vændiskonur verði 

fyrir ofbeldi og kynsjúkdómum verður aldrei hægt að vernda andlega heilsu þeirra (Holman, 

2008). 

Erfitt getur reynst að greina á milli kláms, vændis og mansals og því er mikilvægast að 

uppræta eftirspurnina. Ef ekki væri fyrir alla þá eftirspurn eftir klámi og vændi eins og raun 

ber vitni væri engin grundvöllur fyrir mansali. Með öðrum orðum þá eru vændiskaupendur 

ástæðan fyrir mansali. Ef enginn myndi kaupa kynlífsþjónustu þá kæmi mansal ekki fast á 

hæla á fíkniefna- og vopnasölu í heiminum (Sóley Tómasdóttir, 2009).  

 

2. Lög og sáttmálar 

Ísland er aðili að nokkrum alþjóðasamningum sem gerðir hafa verið í því skyni að vinna gegn 

mansali. Má þar helstan nefna samning Sameinuðu þjóðanna (SÞ) gegn alþjóðlegri og 

skipulagðri glæpastarfsemi og Palermo bókunina sem er viðbót við samning SÞ en þar er að 

finna ítarlegar útskýringar á mansali og baráttunni gegn því. Auk þess er Ísland aðili að 

samningi Evrópuráðsins en í honum er einnig að finna aðgerðir gegn mansali. Ísland hefur þó 

ekki enn fullgilt þessa samninga (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). Í almennu 

hegningarlögunum nr.19/1940 er að finna ákvæði er leggja refsingu við mansali. 
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2.1 Almennu hegningarlögin  

Mansal er ekki sérstaklega skilgreint í íslenskum lögum en fellur undir 25. kafla 

hegningarlaganna nr. 19/1940 sem snýst um brot á frjálsræði manna. Í 225. gr. laganna segir 

meðal annars að ef maður neyðir einhvern annan til að gera eitthvað eða hótar að beita 

viðkomandi eða hans nánustu frelsissviptingu eða líkamlegu ofbeldi geti það varðað allt að 

tveimur árum í fangelsi. Í 226. gr. sömu laga segir jafnframt að hver sá sem sviptir annan 

mann frelsi, til dæmis í ávinningsskyni, flytur milli landa eða fær viðkomandi í hendur 

einhverjum sem ekki hefur rétt á því, skuli sæta allt að fjórum árum í fangelsi. Í 227. gr. 

laganna segir að hver sá sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, hvort sem er einn eða fleiri í 

þeim tilgangi að misnota einhvern kynferðislega, nota í nauðungarvinnu eða fjarlægja líffæri 

úr honum skuli refsa fyrir mansal og varðar þessi háttsemi allt að átta ára fangelsi. Skal nú 

gerð nánari grein fyrir hvaða háttsemi fellur þar undir 227.gr. laganna: 

1. Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi með beitingu ólögmætrar 

nauðungar samkvæmt 225. gr. hegningarlaga, frelsissviptingu samkvæmt 226. gr. sömu 

laga, hótun samkvæmt 233. gr. sömu laga, með ólögmætum blekkingum með því að 

vekja, styrkja eða nýta sér villu viðkomandi um aðstæður eða nýta sér bága stöðu 

viðkomandi. 

 

2.   Að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við einstaklingi sem er yngri en 18 ára. 

 

3.   Að afhenda greiðslu eða annan ávinning til að fá samþykki til misnotkunarinnar hjá 

manni sem ræður gerðum einhvers annars. 

 Sá sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í því skyni að greiða fyrir 

mansali skal sæta sömu refsingu: 

1. Að falsa ferða- eða persónuskilríki. 

2. Að sjá um milligöngu um slík skilríki eða útvega þau. 

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

einstaklings. 
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2.1.1 Mansalsmál á Íslandi 

Nýlega féllu tveir dómar í mansalsmálum hér á landi en þetta eru fyrstu málin sem komið 

hafa til kasta dómstóla á Íslandi. Í fyrra málinu, nr. S-676/2009, sem féll í Héraðsdómi 

Reykjaness 1. desember 2009 var erlend kona ákærð fyrir mansal. Henni var gefið að sök að 

hafa beitt hótunum um líkamlegt ofbeldi og líflát auk ólögmætar nauðungar í því skyni að 

neyða fórnarlambið til að stunda vændi.  Auk þess var hún í sama máli ákærð fyrir að hafa 

haft milligöngu um vændi fjölda kvenna á árunum 2008 - 2009. Konan var sýknuð af fyrri 

ákæruliðnum um mansal vegna óstöðugs framburðar hjá fórnarlambinu og vegna skorts á 

sönnunargögnum. Hún var þó sakfelld fyrir umfangsmikla vændisstarfsemi og var dæmd til 

að sæta fangelsi í tvö ár og sex mánuði (Héraðsdómur Reykjaness, 2009).  

Þann 8. mars 2010 féll annar dómur í Héraðsdómi Reykjaness, í máli nr. S-1064/2009. Um var 

að ræða mansalsmál þar sem fimm litháenskir karlmenn voru ákærðir fyrir mansal á 

litháenskri stúlku þann 9. október 2009. Stúlkan, sem er um tvítugt, hafði áður verið látin 

stunda vændi í Litháen en var send þaðan þennan örlagaríka dag með fölsuð skilríki. Auk 

þess hafði útliti hennar verið breytt með því að lita og klippa hár hennar. Ákærðu áttu að 

taka á móti henni á Keflavíkurflugvelli en lögreglan handtók stúlkuna við komu til landsins 

vegna þess hve illa hún lét í flugvélinni á leiðinni. Fram kom í málinu að stúlkan hafði kynnst 

karlmanni í Litháen sem bauðst til að útvega henni vinnu hér á landi en á leiðinni til landsins 

greip hana mikil hræðsla. Eftir komuna hingað til landsins dvaldi stúlkan undir eftirliti 

lögreglu, var síðan flutt í annað húsnæði en hvarf þaðan nokkrum dögum síðar. Lýst var eftir 

stúlkunni og ákærðu í fjölmiðlum og tveimur dögum síðar fannst hún á ráfi hjá hóteli í 

Reykjavík eftir að hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi af ákærðu. Stúlkan gaf margar 

skýrslur hjá lögreglu og þótti framburður hennar mjög ruglingslegur en þegar hún fór að 

treysta lögreglunni tók framburður hennar að skýrast. Í dómnum var tekið tillit til þess 

sálræna áfalls sem fórnarlömb mansals verða fyrir eftir miklar hótanir. Voru allir ákærðu 

dæmdir í fimm ára fangelsi fyrir hlutdeild sína í mansalsmálinu auk annarra brota sem þeir 

voru jafnframt dæmdir fyrir í sama máli (Héraðsdómur Reykjaness, 2010). 
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2.2 Palermo bókunin 

Palermo bókunin er viðbót við sjöttu grein sáttmála Sameinuðu Þjóðanna. Palermo bókunin 

var undirrituð í desember árið 2000 í Palermo á Ítalíu en hægt var að skrifa undir samninginn 

allt til 12. desember 2002 í New York þar sem höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna eru 

(United Nations, 2000). Þann 13. desember árið 2000 var bókunin undirrituð af Íslands hálfu 

en hún hefur þó ekki enn verið fullgild hér á landi. Með þessari bókun urðu stór þáttaskil 

alþjóðasamfélagsins í baráttunni gegn mansali og var viðurkennt að mansal væri orðið stórt 

og alvarlegt vandamál (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). Palermo bókunin skiptist í 

fjóra kafla og hefur hver kafli að geyma greinar með aðgerðum: 

1. Almennar ráðstafanir. 

2. Vernd fórnarlamba mansals.  

3. Hindranir, samvinna og önnur úrræði. 

4. Endanlegar ráðstafanir (United Nations, 2000). 

Markmið Palermo bókunarinnar er að berjast gegn mansali og reyna að koma í veg fyrir það 

og eru konur og börn í fyrirrúmi. Auk þess er áhersla lögð á að aðstoða og vernda fórnarlömb 

mansals, virða mannréttindi þeirra og stuðla að alþjóðlegri samvinnu til að þessi markmið 

náist. Í bókun þessari er lögð áhersla á eftirfarandi fjögur atriði um skilgreiningu á mansali 

(United Nations, 2000).  

1. Undir mansal fellur að útvega og flytja fólk, halda því, taka á móti því með því að hóta 

því, notfæra sér það eða beita valdi. Auk heldur að blekkja viðkomandi eða svíkja, 

nema á brott, notfæra sér valdastöðu sína og viðkvæma stöðu fórnarlambs og taka 

við greiðslu eða öðru slíku fyrir að einhver sé háður öðrum. Að notfæra sér aðra fellur 

undir að hagnast á vændi og annars konar kynferðislegri misnotkun, nauðungarvinnu, 

brottnámi líffæra og þrælahaldi.  

2. Áhersla er lögð á að samþykki fórnarlamba skiptir ekki máli í mansalsmálum ef atriði 

sem nefnd voru í a-lið hér að framan hefur verið beitt með það að markmiði að 

notfæra sér þau. 
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3. Útvegun, flutningur, hýsing og móttaka á börnum með það að markmiði að notfæra 

sér þau fellur jafnframt undir mansal, óháð hvort aðferðum úr framangreindum a-lið 

hafi verið beitt. 

4. Einstaklingar undir 18 ára teljast vera börn (United Nations, 2000). 

Öllum ríkjum sem undir Palermo bókunina skrifa ber að setja lög og reglur sem taka til 

þessara atriða til að berjast gegn mansali og tryggja að fórnarlömbum mansals verði veitt sú 

vernd sem þau þurfa. Í öðrum kafla er fjallað um fórnarlömbin og þá aðstoð og vernd sem 

þau eiga rétt á. Þar kemur fram að mikilvægt sé að gæta fyllsta trúnaðar við fórnarlömbin, 

meðal annars með því að virða einkalíf þeirra, auðkenni og nafnleynd. Mikilvægt er að 

fórnarlömbum sé tryggð ráðgjöf, aðstoð og upplýsingar um réttarstöðu þeirra á tungumáli 

sem þau skilja. Ríki í samstarfi við frjáls félagasamtök og samskonar viðeigandi stofnanir, eiga 

auk þess að veita fórnarlömbum læknisaðstoð og sálfræðihjálp auk félagslegrar aðstoðar til 

að gera þeim kleift að komast inn í samfélagið á ný. Jafnframt skulu fórnarlömb mansals fá 

húsnæði við hæfi og eiga kost á starfsþjálfun, menntun og þess háttar. Mikilvægt er að taka 

tillit til fórnarlambanna varðandi þarfir þeirra og hafa tiltæk sérstök úrræði sem snúa að 

umönnun, húsnæði og menntun þegar börn eiga í hlut. Sérstök áhersla er lögð á öryggi 

fórnarlamba mansals innan þess ríkis sem þau eru stödd og veita skal fórnarlömbum 

skaðabætur í kjölfar mansals. Ríkin skulu auk þess reyna að sporna við fátækt og auka 

jafnrétti til að minnka líkur á að konur og börn verði seld mansali en þetta eru þættir sem 

auka líkur á mansali. Ríkjunum ber einnig að efla samvinnu sín á milli varðandi 

útlendingaeftirlit til að geta betur komið auga á hvort að ferðalangur, með fölsuð eða engin 

skilríki, sé annaðhvort fórnarlamb mansals eða mansali. Auk þess er áherslan lögð á forvarnir 

og rannsóknir á mansali ásamt því að vinna í nánu samstarfi við frjáls félagasamtök og þær 

stofnanir er málið varðar (United Nations, 2000). 

 
2.3 Samningur við Evrópuráð um aðgerðir gegn mansali 

Ísland er aðili að samningi Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali sem lagður var fram 16. 

maí 2005. Ísland skrifaði undir sama dag og tók samningurinn gildi 1. febrúar 2008. 

Samningurinn byggir á enn meiri vernd fyrir fórnarlömb mansals en áður hafði verið gert 

ásamt því að tryggja að gerendur í mansalsmálum séu sóttir til saka fyrir afbrot sín. Mansal er 

gríðarlegt mannréttindabrot og ógn við mannlega reisn og er tilgangurinn með samningnum 
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að staðfesta það. Samningurinn leggur áherslu mannréttindi og á jafnrétti kynjanna og tekur 

til allra mansalsmála er varða kynlífsþrælkun og nauðungarvinnu, hvort sem er innan eins 

lands eða fleiri (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009).  

 

3. Aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda  

Í desember árið 2007 ákvað ríkisstjórn Íslands að hefja vinnu við gerð aðgerðaáætlunar gegn 

mansali. Í kjölfarið var skipaður starfshópur sem fékk það verkefni að ákvarða hvernig hægt 

væri að standa að slíkri áætlun og framkvæma hana. Þann 17. mars 2009 samþykkti 

ríkisstjórnin aðgerðaáætlunina (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar skiptist í níu kafla sem hver um sig hefur markmið og 

lýsingu á hvernig ná á þeim markmiðum: 

1. Fullgilding alþjóðasáttmála og aðlögun íslenskrar löggjafar. 

2. Sérfræði- og samhæfingarteymi og yfirumsjón mansalsmála. 

3. Fræðsla fagstétta og opinberra starfsmanna. 

4. Vernd fórnarlamba og aðstoð. 

5. Viðbúnaður lögreglu og rannsókn ætlaðra mansalsmála. 

6. Aðgerðir gegn eftirspurn á vændis- og klámmarkaði. 

7. Alþjóðlegt samstarf. 

8. Virk númer og neyðarnúmer. 

9. Skráning upplýsinga og þekkingaröflun (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Markmið áætlunarinnar í heild eru að bæta skipulag á aðgerðum sem þörf er á til að 

fyrirbyggja mansal á Íslandi og auka rannsóknir á þessum brotum. Þá er lögð áhersla á 

forvarnir og fræðslu um mansal og að tryggja að fórnarlömb mansals fái þá aðstoð og vernd 

sem þeir þurfa og að gerendur séu lögsóttir. Aðgerðaáætlunin leggur jafnframt áherslu á að 

lagabreytingar verði gerðar til hægt sé að fullgilda samning sem Sameinuðu þjóðirnar gerðu 
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árið 2000. Sá samningur miðar að því að vinna gegn alþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi 

og var við hann bætt fyrrgreindri Palermo bókun sem snýr einungis að mansali. Þá er að því 

stefnt í aðgerðaáætluninni að fullgilda samning sem Evrópuráðið gerði árið 2005 um aðgerðir 

gegn mansali. Jafnframt gerir áætlunin ráð fyrir að gera kaup á vændi refsiverð og fella niður 

undanþáguheimild sem veitti nektarstöðum rétt til starfa (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). Hefur það skref verið stigið og vændiskaup gerð refsiverð 

með breytingu á 206. gr. almennra hegningarlaga nr.19/1940. Jafnframt var með breytingu á 

4. gr. laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald lagt bann við 

nektarsýningum og nekt starfsmanna. 

Með frumvarpi til breytinga á lögum um útlendinga nr.96/2002 er gert ráð fyrir breytingum í 

samræmi við Palermo bókunina. Er í frumvarpinu gert ráð fyrir að ef grunur leikur á að 

einstaklingur sé fórnarlamb mansals megi veita honum sex mánaða tímabundið dvalarleyfi. 

Jafnframt er gert ráð fyrir að fórnarlamb mansals geti fengið endurnýjanlegt dvalarleyfi í eitt 

ár þegar um er að ræða persónulegar aðstæður, vegna aðstoðar við rannsókn máls og/eða 

vegna meðferðar sakamáls (Þingskjal 896, 2009-2010). 

Lagt var til í fyrrgreindri aðgerðaáætlun að stofnað verði sérfræði- og samhæfingarteymi sem 

fara eigi með umsjón mansalsmála hér á landi. Teymið var skipað sama ár af Rögnu 

Árnadóttur dómsmála- og mannréttindaráðherra. Í teyminu sitja fulltrúar frá dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytinu, utanríkisráðuneytinu, heilbrigðisráðuneytinu, félags- og 

tryggingamálaráðuneytinu, Kvennaathvarfinu, Stígamótum, lögreglu, Ríkislögreglustjóra og 

Útlendingastofnun (Dómsmála- og mannréttindaráðuneyti, 2009). 

Mikilvægt er að sérfræði- og samhæfingarteymið sé vel að sér í mansalsmálum til að geta 

farið eftir vísbendingum sem benda til að um mansal sé að ræða, geti þekkt fórnarlömb 

mansals eftir gátlistum ásamt því að tryggja fórnarlömbum alla þá aðstoð sem þörf er á auk 

verndar og öruggs skjóls. Jafnframt er lagt til að neyðarteymi verði starfrækt innan 

fyrrnefnds teymis og verður hlutverk þess að aðstoða fórnarlömb mansals innan sólarhrings 

(Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). Slíkt neyðarteymi hefur verið stofnað og er það 

kallað til þegar grunur leikur á að um mansal sé að ræða (Dómsmála- og 

mannréttindaráðuneyti, 2009). Sérfræði- og samhæfingarteymið hefur yfirumsjón með 

fræðslu til fagstétta og opinberra starfsmanna sem koma að mansalsmálum, um einkenni 
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málanna og greiningaraðgerðir og hefur teymið umsjón með skráningu og rannsókn 

mansalsmála. Opinberir starfsmenn sem þurfa fræðslu á þessu sviði eru lögregla, tollverðir, 

landamæraverðir, dómarar, ákærendur, starfsfólk Útlendingastofnunar og 

Vinnumálastofnunar, starfsfólk sem starfar í heilbrigðis- og félagsþjónustu og starfsmenn 

ráðuneyta. Samkvæmt áætluninni skal útbúa þverfaglega fræðsluáætlun fyrir þessa aðila 

meðal annars vegna þess að lögreglan og tollverðir eru oft þeir fyrstu sem hitta fórnarlömbin 

svo sem vegna falsaðra skilríkja. Þá er mikilvægt að þessir starfsmenn átti sig á hvað er að 

gerast og geti upplýst fórnarlömb mansals um þau úrræði sem í boði eru til að þau geti stígið 

fram og sagt frá aðstöðu sinni. Fórnarlömbin geta í kjölfarið fengið tímabundið dvalarleyfi, 

réttargæslumann, vitnavernd, fjárhags- og félagslega aðstoð ásamt læknishjálp og 

sálfræðiaðstoð. Auk þess ber að tryggja þeim örugga heimferð og endurhæfingu þegar 

þangað er komið. Mikilvægt að bæta aðferðir og verkferla sem snúa að fórnarlömbum 

mansals sem eru yngri en 18 ára. Teymi þetta er tilraunaverkefni sem meta á eftir þrjú ár og 

jafnframt hvort ástæða er til að setja lög um slíkt teymi (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

2009).  

Það er hlutverk lögreglunnar samkvæmt áætluninni að hafa viðbúnað og annast rannsókn 

mansalsmála og skal hún setja sér verklagsreglur um hvernig nálgast skal fórnarlömb 

mansals. Mikilvægt er að efla samvinnu milli lögreglu og viðeigandi aðila varðandi aðstoð 

fyrir fórnarlömbin til að tryggja að þau verði reiðubúin til að aðstoða lögreglu við rannsókn 

mansalsmála. Áhersla skal lögð á að nýta rannsóknarheimildir lögreglu og beita forvirkum 

rannsóknum til að gera lögreglu kleift að kortleggja umfang mansalsmála og að gerendur 

verði lögsóttir. Auk þess skal sérhæft lögregluteymi sjá um rannsókn slíkra mála og 

vettvangseftirlit sem tengjast mansali og vændi. Mikilvægt er að tryggja að fórnarlömb 

mansals fái réttargæslumann, nafnleynd og vitnavernd (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

2009). 

Samkvæmt áætluninni skal fara í fræðsluherferð sem beint verður gegn þeim sem kaupa 

vændi og klám. Skal lögð áhersla á að upplýsa þessa aðila um þau tengsl sem talin eru vera á 

milli kláms, vændis og mansals þar sem margir kaupendur vændis telja að vændiskonur og 

nektardansmeyjar séu sjálfsviljugar í sínu starfi. Auk þess er áhersla lögð á að efla baráttu 

gegn útbreiðslu á barnaklámi. Mansal, vændi og barnaklám myndi ekki ganga jafnvel og raun 

ber vitni ef engin væri eftirspurnin. Það er því ljóst að svo lengi sem eftirspurn er eftir 
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kynlífstengdri starfsemi, þá verður framboð. Þennan vítahring þarf að rjúfa og til þess þarf að 

framfylgja lögum og lögsækja þá sem gerast sekir um að stuðla að, útvega og/eða kaupa 

vændi. Alþjóðlegt samstarf er mikilvægt til að sporna við þessu og því skulu íslensk stjórnvöld 

taka þátt í því samstarfi. Það er gert meðal annars til að sporna við því að fórnarlömb verði 

háð þeim sem selja þau. Að lokum er mikilvægt að þeir sem starfa hjá neyðarlínunni séu vel 

að sér í að taka við símtölum sem borist geta frá fórnarlömbum mansal. Auk þess þarf að 

setja upp skráningarkerfi um mansalsmál og auka rannsóknir á einkennum og umfangi 

mansals hér á landi. Aðgerðaáætlun þessi gildir út árið 2012 (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

 

3.1 Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum 

Þann 1. janúar 2007 tók til starfa greiningardeild ríkislögreglustjóra sem hefur það hlutverk 

að vinna stefnumiðaða greiningu er varðar skipulagða glæpastarfsemi og ógn af 

hryðjuverkum til langs tíma. Mið skal tekið af þróun mála bæði hér á landi og erlendis. 

Markmið með matinu er að allir aðilar séu vel upplýstir um hvernig málin standa, öryggi 

borgaranna sé tryggt og hægt sé að vinna gegn slíkri starfsemi. Mikilvægt er að slíkt mat sé 

gert í kjölfar hruns á fjármálamarkaði árið 2008 sem gerði það að verkum að efnahagsástand 

hér á landi er og mun vera erfitt í náinni framtíð og atvinnuleysi mikið. Í slíku ástandi skapast 

jarðvegur fyrir öfluga glæpastarfsemi og nýir möguleikar opnast fyrir þá sem stunda afbrot. Í 

mati ríkislögreglustjóra er stiklað á stóru um mansal og vændi og kemur fram að slíkt muni 

aukast hér á landi þar sem fjárhagslegur ábati sé mikill og er þar stuðst við alvarleg 

mansalsmál sem komu til kasta lögreglu árið 2009. Lögreglan hefur vísbendingar um að hér 

búi menn, erlendir sem innlendir, sem stunda vændisinnflutning bæði einir og í samvinnu við 

glæpahópa erlendis. Þessir hópar telja að starfsemi á borð við slíka glæpi sé nánast 

áhættulaus og því má búast við að hún eigi eftir að aukast. Þessi starfsemi tengist iðulega 

fíkniefnaverslun og jafnvel skjalafalsi. Lögreglan telur mikilvægt að herða alþjóðlegt samstarf 

til að hefta mansal (Ríkislögreglustjóri, 2010). 
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4. Baráttan gegn mansali 

Eins og fram hefur komið er mansal gríðarlega umfangsmikið um heim allan og hefur mikil 

vakning orðið síðustu ár í baráttunni gegn því. Ýmis félög og grasrótarsamtök hafa sprottið 

upp víða um heim til að reyna að sporna við þessu sívaxandi alþjóðlega vandamáli og 

rótgróin félög hafa tekið baráttuna upp á sína arma. Að auki hafa ýmsar herferðir verið settar 

í gang og hafa mörg ríki tekið sig saman til að vinna gegn mansali eins og áður greinir.  

 
4.1 Ísland 

Hér á landi hafa menn í auknum mæli beint sjónum sínum að þessu vaxandi vandamáli. Má 

þar nefna Stígamót sem er grasrótarhreyfing sem berst gegn kynferðisofbeldi. Stígamót eru 

jafnframt stuðnings- og ráðgjafarmiðstöð fyrir 18 ára og eldri sem hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi eða þekkja einhvern sem hefur orðið fyrir því. Auk þess taka samtökin á 

móti einstaklingum sem hafa unnið eða vinna í kynlífsiðnaði þar sem samtökin telja að 

samhengi sé mikið á milli mansals, vændis og kynferðisofbeldis. Jafnframt hafa leitað til 

Stígamóta konur sem hafa unnið á nektarstöðum á Íslandi. Stígamót veitir ráðgjöf og 

stuðning á staðnum en auk þess veita samtökin ráðgjöf í gegnum síma og með tölvupósti. 

Stígamót sinna ráðgjöf til brotaþola, aðstandenda þeirra sem og ýmissa fagaðila (Stígamót, 

e.d.-a). Stígamót bjóða upp á einstaklingsráðgjöf og kynjaskipta sjálfshjálparhópa sem fólk 

getur sjálft valið að fara í (Stígamót, e.d.-b). 

Stígamót á einnig aðild að ýmsum alþjóðasamtökum og þar af nokkrum sem berjast gegn    

mansali og ofbeldi gegn konum. Má þar nefna félagið European Network Against  

Trafficking in Women þar sem eru þrír fulltrúar frá Stígamótum, Norsk nettverk mot  

prostitusjon og trafficking og International Abolitionist Federation sem vinna gegn vændi.  

Auk þess eru Stígamót í samstarfi við European´s Womens Lobby og Coalition Against 

Trafficking of Women sem eru sérleg samtök gegn kynlífsþrælkun kvenna (Stígamót, 2008). 

Stígamót eru ekki einu samtökin á Íslandi sem vinna gegn kynbundnu ofbeldi og mansali. 

Árlega er haldið hér á landi 16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi á vegum 

Mannréttindaskrifstofu Íslands og árið 2007 var sjónum beint að mansali. Átakið þótti 

heppnast vel og tóku yfir 30 samtök hér á landi þátt í því. Má þar nefna Alþjóðahús, Amnesty 

International á Íslandi, Femínistafélag Íslands, Rauða Kross Íslands, Kvennaathvarfið, 



19 
 

Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa, Stígamót og Rannsóknarstofu í kvenna- og 

kynjafræðum. Mannréttindaskrifstofa Íslands gerði í kjölfarið drög að aðgerðaáætlun gegn 

mansali sem sniðið var að þörfum fórnarlamba mansals sem starfað hafa í kynlífsiðnaði. Auk 

þess var áhersla lögð á fræðslu, forvarnir, tengslin milli vændis og mansals ásamt 

rannsóknarvinnu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2007). 

Árið 2003 var haldin ráðstefnan átak gegn verslun með konur þar sem ýmsir sérfræðingar í 

mansalsmálum voru á mælendaskrá. Árið 2008 var haldin ráðstefna um mansal þar sem 

áherslan var lögð á fórnarlömb mansals. Ýmis félög og einstaklingar stóðu fyrir ráðstefnunni, 

þar á meðal Rauði kross Íslands, Alþjóðahús, Mannréttindaskrifstofa Íslands og fulltrúar 

stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). 

 

4.2 Bandaríkin 

Í Bandaríkjunum er fjöldinn allur af samtökum sem berjast gegn mansali. Fyrst má nefna 

Coalition Against Trafficking of Women sem eru frjáls félagasamtök sem einbeita sér að 

mannréttindum kvenna út um allan heim. Auk þess berjast samtökin ötullega gegn mansali 

og vændi kvenna og stúlkubarna og leggja mikla áherslu á fræðslu um mansal í skólum til 

nemenda og kennara út um allan heim. Þá leggja samtökin áherslu á að fræða almenning, 

lögreglu og ríkisstjórnir um afleiðingar mansals og hvernig hægt sé að berjast á móti mansali. 

Meðlimir samtakanna vinna jafnframt að nýjum lögum með bandarísku ríkisstjórninni til að 

berjast gegn kynlífsiðnaði ásamt því að hjálpa konum sem hafa orðið fórnarlömb mansals í 

kynlífsiðnaði (Coalition Against Trafficking of Women, e.d.). 

 

UN.GIFT (the United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking) starfar undir 

UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) og var stofnað í  

mars árið 2007 eftir að hafa fengið stóran styrk frá Arabísku stórveldunum. Félagið hefur  

það aðalmarkmið að vinna gegn mansali þar sem félagið telur að um sé að ræða gríðarlega 

alvarlegan glæp sem ekkert ríki geti eitt og óstutt unnið gegn. Því sé nauðsynlegt  að 

heimurinn taki höndum saman og vinni gegn vandamálinu með sameinuðu átaki (UN.GIFT, 

2010-a).  UN.GIFT stóð einnig fyrir mansalsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Vín í Austurríki í 

febrúar 2008 og mættu þangað 1600 manns, meðal annars fulltrúi Stígamóta. Markmið 

UN.GIFT er að vinna að því að útrýma mansali og hefur að markmiði orðin: varnarleysi, áhrif 
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og aðgerðir. UN.GIFT vill reyna að vinna gegn varnarleysi þeirra sem líklegir eru til að verða 

fórnarlömb mansals og minnka eftirspurnina eftir mansali. Auk þess vill UN.GIFT tryggja 

vernd og stuðning fyrir fórnarlömb þess, berjast fyrir því að glæpamenn verði saksóttir og 

stuðla að því að mannréttindi séu virt. Til þess leggur UN.GIFT áherslu á að bæta þekkingu 

um mansal, stuðla að aukinni getu allra sem þátt taka hvort sem um ræðir félagasamtök og 

ríkisstjórnir og bæta samvinnu allra sem að mansalsmálum koma (UN.GIFT, 2010-b; 

Stígamót, 2008). 

 

4.3 Danmörk 

Í Danmörku er að finna samtök sem vinna gegn mansali kvenna. Samtökin heita Reden 

International á dönsku en The Nest International á ensku. Samtökin eru stærstu slíku 

samtökin í Danmörku og þangað geta fórnarlömb mansals leitað allan sólarhringinn. Vel er 

séð um konur sem þangað leita og er þeim boðið upp á læknishjálp, lögfræðiþjónustu, 

félagsþjónustu, húsaskjól og handleiðslu (Reden International, e.d.). Ekki virðist vera þörf á 

slíku úrræði hér á landi eins og staðan er í dag en ekki er ólíklegt að þeirra verði þörf síðar 

meir ef mansalsiðnaðurinn heldur áfram að blómstra eins og hann gerir í dag. 

 

4.4 Noregur  

Í Noregi er einnig að finna samtök sem vinna gegn mansali kvenna. Samtökin heita Rosa hjelp 

og hafa verið starfandi frá því í janúar 2005. Samtökin eru hluti af norskri aðgerðaáætlun 

gegn mansali kvenna og barna. Rosa hjelp er opið allan sólarhringinn allan ársins hring og 

gefa upplýsingar um hvers konar vernd og aðstoð fórnarlömb mansals þar í landi eiga rétt á. 

Samtökin vinna í samstarfi við norsku ríkisstjórnina, lögfræðinga og fleiri og veita þeim 

upplýsingar og aðstoð. Auk þess getur almenningur leitað eftir aðstoð, hvort sem um er að 

ræða fórnarlömb, nema, blaðamenn eða fjölskyldumeðlimi. Fórnarlömb mansals í Noregi fá 

að dvelja löglega þar í landi í sex mánuði með vinnuleyfi, meðan þau taka ákvörðun um hvort 

þau aðstoði við rannsókn málsins og leggi fram kæru. Á meðan hafa þau öruggt húsaskjól þar 

og fá ráðgjöf ásamt allri nauðsynlegri þjónustu sem ríkisstjórnin hefur tryggt þeim (Rosa 

hjelp, e.d.). 
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4.5 Svíþjóð 

Svíar hafa náð hvað mestum árangri af öllum Norðurlöndunum og innan Evrópusambandsins 

í baráttu gegn mansali.  Árið 1999 voru sett lög þar í landi sem áttu að koma í veg fyrir vændi. 

Á einungis tveimur árum fækkaði vændiskonum um 50% og kaupendum um 75%. Í dag er 

talið að í Stokkhólmi séu starfandi á milli 105 og 130 vændiskonur. Á sama tíma minnkaði 

mansal þar mjög mikið og er talið að um 400-600 fórnarlömb mansals komi þangað árlega til 

starfa í kynlífsiðnaði. Á sama tíma er talið að 10.000-15.000 fórnarlömb mansals séu flutt til 

Finnlands árlega. Þetta sýnir glögglega hversu vel lög geta nýst sem forvörn gegn mansali. 

Finnar og Skotar hafa sýnt sænsku lögunum mikinn áhuga og hafa jafnframt í huga að koma á 

samskonar löggjöf (Holman, 2008).  

4.6 Samvinnuverkefni Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna 

Í maí árið 2002 var haldin í Eistlandi þriggja daga ráðstefna þar sem Norðurlöndin og 

Eystrasaltsríkin hrintu af stað sameiginlegri herferð gegn mansali. Markmiðið með 

herferðinni var að fræða almenning um mansal og auka umræður um vandamálið til að vinna 

gegn mansali. Auk þess var sjónum beint að erfiðum aðstæðum sem fórnarlömb mansals búa 

við. Umrædd ráðstefna var ein af þremur ráðstefnum sem haldnar voru árið 2002 á vegum 

þessara átta landa. Eins og áður segir var sú fyrsta haldin í Eistlandi og var þema hennar 

mansal almennt. Næsta ráðstefna var haldin í október sama ár í Litháen og var þema hennar 

vernd og stuðningur við fórnarlömb mansals. Sú þriðja og síðasta var haldin í Lettlandi í enda 

nóvember og var þema hennar framtíðaraðgerðir. Ráðstefnurnar þrjár voru opnar 

ríkisstjórnum, rannsóknarmönnum, útlendingaeftirliti, frjálsum félagasamtökum, lögreglu, 

fjölmiðlum og almenningi frá löndunum átta (Nordic Baltic, 2002). Eitt helsta markmið 

herferðarinnar var að efla samstarf landanna átta ásamt því að koma á fót samstarfsneti í 

hverju landi fyrir sig. Auk þess að tryggja að fórnarlömbin fái alla þá aðstoð sem völ er á, 

hvort sem er lögfræðiaðstoð, læknishjálp, sálfræðihjálp og/eða félagslega aðstoð, var lögð 

áhersla á að fórnarlömbin geti snúið til heimalandsins með stuðning á bakinu. Árið 2006 var 

stofnað viðbragðsteymi Eystrasaltsráðsins til að berjast gegn mansali og mun það teymi 

starfa til ársins 2011 (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Í kjölfar þessa átaks var komið upp sérstöku tengslaneti hér á Íslandi sem samanstóð af 

starfsmönnum dómsmálaráðuneytisins, félags- og tryggingamálaráðuneytisins, 

Félagsþjónustunnar í Reykjavík, Stígamóta, Kvennaathvarfsins, Alþjóðahúss, Samtökum 
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kvenna af erlendum uppruna, Útlendingastofnunnar, Vinnumálastofnunnar, 

ríkislögreglustjóra, ríkissaksóknara og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Með þessu komst 

á góð samvinna meðal ólíkra stofnana í samræmi við það sem Palermo samningurinn leggur 

upp með (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). 

4.7 Alþjóðleg samtök 

UNIFEM er þróunarsjóður fyrir konur sem starfar í nafni Sameinuðu þjóðanna. Árlegur 

baráttudagur UNIFEM til að vinna gegn og uppræta ofbeldi gegn konum er 26. Nóvember. 

Þann dag árið 2008 afhenti sendiherra UNIFEM framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna 

undirskriftalista sem fimm milljón manns höfðu skrifað undir. Meðal annars höfðu fulltrúar 

60 ríkisstjórna skrifað undir og 600 þingmenn frá um 70 ríkjum. Tilgangurinn með þessum 

undirskriftum var að ýta undir að lögum verði framfylgt, menntun beggja kynja verði aukin, 

heilsugæsla efld og vernd tryggð sem og þau úrræði sem mikilvæg eru í baráttunni. Talið er 

að þriðja hver kona verði fyrir ofbeldi á ævinni, hvort sem er heimilisofbeldi, mansal eða 

kynferðislegt ofbeldi í stríðum (Félag sameinuðu þjóðanna á Íslandi, 2008).  

 

5. Fórnarlömb mansals 

Mikið hefur verið skoðað hvaða afleiðingar mansal hefur á fórnarlömb þess. Ljóst er að 

líkamlegar og andlegar afleiðingar mansals eru miklar og alvarlegar fyrir fórnarlömbin. Flest 

fórnarlömbin þurfa að þola mikið ofbeldi, hvort sem er líkamlegt, andlegt og/eða 

kynferðislegt, auk þess sem kynsjúkdómar og alnæmi eru mjög algengar afleiðingar. Mörg 

fórnarlömb mansals nota áfengi og/eða eiturlyf til að deyfa sig vegna aðstæðna sinna. Í 

mörgum tilvikum hefur slíkum efnum verið þvingað upp á þau í byrjun þar til þau ánetjast 

þeim og því halda mörg þeirra því áfram sjálfsviljug vegna áhrifanna sem efnin veita þeim. 

Fæst fórnarlömb mansals hafa aðgang að læknisþjónustu og fá því ekki hjálp þegar á þarf að 

halda, til dæmis þegar um þunganir og/eða þvingaðar fóstureyðingar er að ræða. Aðstæður 

fórnarlamba eru þó mismunandi. Sum fórnarlömb eru lokuð inni en öðrum er stjórnað með 

ofbeldi og hótunum. Algengar hótanir eru að siga útlendingaeftirliti og lögreglu á 

fórnarlömbin sem hræðir þau. Sumum fórnarlömbum er síðan sleppt þegar þau hafa greitt 

svokallaðar skuldir sem manseljendur telja þeim trú um að þau skuldi þeim (Pan American 

Health Organization, e.d.). 
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5.1 Líkamlegt ástand fórnarlamba 

Líkamlegt ástand fórnarlamba sem lent hafa í klónum á manseljendum er mismunandi en 

ljóst er að mansali fylgir mikil grimmd. Mikið vinnuálag er á fórnarlömbum mansals og 

algengt er að þau séu látin vinna 10 til 18 tíma á sólarhring auk þess sem þau eru svelt, barin, 

pínd og nauðgað (Yen, 2008). Fórnarlömbin bera því oft sýnileg ummerki eftir líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi, til dæmis ör og skurði (United Nations Office on Drugs and Crime, 

2008-a). 

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á vændisiðnaði og mansali kom í ljós að 

fórnarlömbum mansals og vændiskonum er oft nauðgað, jafnvel af hópum karlmanna. 

Margar af þeim konum sem tóku þátt í þessari rannsókn voru með brotin bein til dæmis 

hryggjaliði og rifbein auk tá- og fingurbrota. Barsmíðar eru einnig dagleg brauð hvort sem er 

frá dólgum eða vændiskaupendum. Lenda konurnar oft í að vera barðar í höfuð og andlit 

með hlutum sem valda miklum meiðslum og hefur komið fyrir að meðvitundarleysi fylgi í 

kjölfarið. Nokkrar konur hafa einnig orðið fyrir morðtilraunum, til dæmis kyrkingu og árásum 

með hnífum, byssum, reipum og sverðum. Sumum hefur jafnvel verið hent út úr bíl á ferð og 

aðrar verið hýddar með beltum. Algengt er að konur verði þungaðar í kynlífsiðnaði vegna 

lítillar notkunar á getnaðarvörnum (Raymond og Hughes, 2001). Notkun eiturlyfja og áfengis 

hefur einnig slæm áhrif á heilsu þessara kvenna. Slík efni eru í flestum tilvikum mjög 

ávanabindandi og geta valdið vannæringu, bilun á líffærum, sýkingum og jafnvel dauða af 

völdum ofskammts (United Nations Office on Drugs and Crime, 2008-a). 

 

5.2 Andlegt ástand fórnarlamba 

Geðrænir kvillar eru algengir hjá fórnarlömbum mansals. Oft eru þau óörugg, þjást af 

svefntruflunum, kvíða, hræðslu, einbeitingarskorti og þunglyndi. Fórnarlömbin eru oft haldin 

vonleysi, árásargirni, minnistapi og sýna sjálfskaðandi hegðun og reyna oft að taka líf sitt  

(United Nations Office on Drugs and Crime, 2008-a). Fórnarlömbin upplifa sig oftar en ekki 

hjálparlaus þar sem margbrotið hefur verið á mannréttindum þeirra, þeim er talin trú um að 

þau skuldi manseljendunum pening og þeim er hótað að ef ekki er farið að vilja manseljenda 

þá ráðist þeir á fjölskyldu og/eða vini fórnarlambsins (International Organization for 

Migration, e.d). Það er þó sorgleg staðreynd að jafnvel þótt hægt væri að vernda konur fyrir 

kynsjúkdómum og ofbeldisfullum vændiskaupendum og dólgum þá er ekki hægt að vernda 
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andlegt ástand þessara kvenna. Mörg fórnarlömb mansals þurfa að glíma við kvíða, 

svefnleysi og endurupplifanir til langs tíma. Mörg fórnarlömb mansals glíma auk þess við 

áfallastreituröskun í kjölfarið af þessum hremmingum (Holman, 2008). 

Þegar fórnarlamb mansals er yfirheyrt af yfirvöldum má búast við að framburðurinn sé 

ruglingslegur vegna þess að fórnarlömbin vita ekki alltaf hvernig bregðast á við spurningum. 

Sum fórnarlömb eru allt að því fjandsamleg og árásargjörn í yfirheyrslum, ófús að gefa 

upplýsingar og jafnvel segja ósatt. Því kemur fyrir að þau eru send til síns heima án þess að 

hafa verið greind sem fórnarlömb mansals og fá því ekki þá aðstoð sem þau þurfa í kjölfarið. 

Talið er að bataferli fórnarlamba mansals sé langt og strangt og ekki er öruggt að fullur bati 

náist eftir slíka lífsreynslu vegna þess sálræna skaða og ítrekaðra áfalla sem fylgir mansali. Þá 

getur verið erfitt fyrir fórnarlömbin að haldast í vinnu og falla aftur inn í sitt fyrra umhverfi 

þegar þau hafa fengið frelsi (United Nations Office on Drugs and Crime, 2008-a). Þegar 

dómur litháensku stúlkunnar sem hingað kom í október 2009 er lesinn er ljóst að lýsingar á 

andlegum afleiðingum mansals eiga vel við sögu hennar (Héraðsdómur Reykjaness, 2010). 

 

5.3 Lífsreynsla sem aldrei gleymist  

Eins og áður segir eru fórnarlömb mansals mörg hver mjög skemmd á líkama og sál vegna 

alls þess ofbeldis sem þau hafa verið beitt. Tekin voru viðtöl við stúlkur sem staddar voru í 

flóttamannabúðum í Bari á Ítalíu í kringum aldamótin 1999 - 2000 þar sem fram fór ráðstefna 

á vegum jafnréttisnefndar Evrópuráðsþingsins. Stúlkurnar, sem voru allt niður í 15 ára 

gamlar, sögðu að þeim hafi verið lofað góðri vinnu með góðum launum sem þær tóku 

fagnandi enda bjuggu þær við gríðarlega fátækt. Fram kom í frásögn þeirra að fyrstu tvo 

dagana hafi verið mjög vel hugsað um þær en um leið og þær áttu að hefja störf hafi þær 

verið afklæddar, öll skilríki tekin af þeim, þær sprautaðar með fíkniefnum og síðan nauðgað 

ítrekað. Á meðan á nauðgun stóð hafi verið teknar ljósmyndir sem manseljendurnir hótuðu 

að senda heim til fjölskyldna þeirra ef þær hlýddu ekki. Í kjölfarið hafi þær þurft að þola 

nauðganir þangað til búið var að brjóta þær alveg niður andlega. Á þeim tíma hafi þær verið 

þvingaðar til að nota fíkniefni. Því næst hafi þær verið boðnar upp á markaði og seldar þeim 

sem hæst bauð. Stúlkurnar voru allar mjög illa haldnar andlega og líkamlega enda búið að 

ræna miklu frá þeim og líf þeirra verður aldrei samt. Líkamar þeirra báru einnig merki mikillar 
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illsku og mikils og grófs ofbeldis. Kynfæri þeirra voru sködduð, geirvörtur brenndar og þá 

báru þær merki sprautufara og hnífstungna auk annarra áverka eftir miklar barsmíðar. 

Sjálfsmynd þeirra var brotin og vel þurfti að gæta þeirra til að þær tækju ekki líf sitt (Margrét 

Frímannsdóttir, 2000). 

Í flóttamannabúðunum fengu þessar stúlkur alla þá hjálp sem hægt var að veita þeim en þar 

vinna meðal annars sálfræðingur og læknir við aðhlynningu ásamt starfsmönnum kirkjunnar 

sem flóttamannabúðirnar eru staðsettar í. Vikulega koma í flóttamannabúðirnar um 20 til 60 

stúlkur sem seldar hafa verið mansali og þrátt fyrir alla þá aðstoð sem þær fá þar verða þær 

sennilega aldrei samar. Margar af þeim stúlkum sem lenda í mansali hafa verið seldar ítrekað 

og jafnvel lokaðar inni í vændishúsum vikum eða mánuðum saman. Sumar hafa þurft að 

horfa upp á vinkonur sínar fyrirfara sér eða drepnar, annaðhvort af völdum misþyrminga eða 

vegna of stórs skammts af eiturlyfjum (Margrét Frímannsdóttir, 2000). 

 

6. Félagsráðgjöf  

Félagsráðgjöf hefur verið til sem starfsgrein allt frá aldamótunum 1900 og er almennt fag 

sem spannar mikla breidd. Hefur það verið talið bæði styrkur og veikleiki fagsins (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). Aðaláherslan í félagsráðgjöf hefur ávallt verið heildarsýnin, það er að 

skoða einstaklinginn, hegðun hans og umhverfi sem eina heild (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Auk þess er mikilvægt að skoða einstaklinga og aðstæður þeirra í tengslum við samfélagið, 

fjölskyldu og vini. Félagsráðgjafar þurfa að vera jafnvígir á mörgum sviðum vegna þessarar 

heildarsýnar því hver einstaklingur er sérstakur (Lára Björnsdóttir, 2006). Félagsráðgjöf er 

þekkt fyrir starfsaðferðir sínar og fjölbreytileika þar sem þekking félagsráðgjafar er 

yfirgripsmikil og breið vegna vinnu með heildarsýn (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Félagsráðgjafar vinna út frá þremur forsendum. Í fyrsta lagi þeirri að hver og einn 

einstaklingur sé mikilvægur. Í öðru lagi að á baki samskiptaörðugleika liggi vandamál, hvort 

sem er persónuleg eða félagsleg og í þriðja lagi að mögulegt sé að bæta líf einstaklinga með 

því að leysa þessi vandamál. Megináhersla félagsráðgjafar er að hafa góð samskipti við 

skjólstæðingana og hvetja þá til að líta í eigin barm og leysa sín vandamál. Innan greinarinnar 

er áhersla lögð á gagnrýna hugsun og að unnið sé faglega og að notuð sé öll sú þekking sem 
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til staðar er. Mikilvægt er að virða alla einstaklinga og mismuna ekki fólki vegna aldurs, 

litarháttar, menningar, sambandsstöðu, fjölskyldugerðar, trúar og svo framvegis. 

Félagsráðgjafa ber einnig að berjast gegn félagslegu ranglæti og vera málsvari gegn 

mismunun og kúgun ásamt því að reyna að hafa áhrif á félagslegar stefnur með greiningu og 

kynningu. Félagsráðgjöf snýst jafnframt um rannsóknavinnu og að nýta niðurstöður 

rannsókna við faglega vinnu (Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Félagsráðgjafar vinna út frá því að hver og einn einstaklingur geti leyst sín vandamál með 

aðstoð sem er fólgin í því að einstaklingurinn þurfi að skilja sjálfan sig og þá sem eru í 

kringum hann. Því má segja að félagsráðgjafar hjálpi fólki og samfélögum til sjálfshjálpar. 

Hefðbundin félagsráðgjöf einbeitir sér að einstaklingsvinnu, hópavinnu og samfélagsvinnu. 

Auk þess er boðið upp á meðferðir og þjónustu fyrir fjölskyldur (Farley, Smith og Boyle, 

2006).  

Félagsráðgjafar hér á landi vinna eftir siðareglum íslenskra félagsráðgjafa. Áhersla er lögð á 

virðingu fyrir fólki og sérstöðu hvers og eins ásamt þeirri trú að fólk geti nýtt hæfileika sína til 

hins ýtrasta. Félagsráðgjafar vinna gegn mannréttindabrotum og reyna að leysa vandamál, 

bæði persónuleg og félagsleg. Félagsráðgjafar skulu vera heiðarlegir í sinni vinnu og leggja 

áherslu á gagnkvæmt traust milli sín og skjólstæðinga. Þeir skulu virða sjálfsákvörðunarrétt 

fólks upp að vissu marki og upplýsa skjólstæðinga sína um réttindi og skyldur sem og 

bjargráðin sem fyrir hendi eru. Trúnaður félagsráðgjafa skiptir höfuðmáli, bæði gagnvart 

skjólstæðingum sem og öðru sem hann kemst að í starfi sínu. Félagsráðgjafar skulu hafa 

faglega heildarsýn sem leiðarljós í vinnu og viðhalda og endurnýja þekkingu sína. Þeir skulu 

jafnframt hlusta á sannfæringu sína og samvisku og hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. 

Mikilvægt er að félagsráðgjafi sé nákvæmur og málefnalegur í allri vinnu sinni til að koma í 

veg fyrir misskilning sem getur skaðað aðra. Þá skulu félagsráðgjafar koma þekkingu sinni á 

framfæri til samstarfsmanna og annarra félagsráðgjafa auk almennings og gera allt sem í 

þeirra valdi stendur til að auka traust hinna almennu borgara á félagsráðgjöf 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 
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6.1 Félagsráðgjöf fyrir fórnarlömb mansals  

Með þann faglega bakgrunn sem félagsráðgjafar hafa eru þeir vel til þess fallnir að vera 

talsmenn fórnarlamba mansals og til að halda utan um öll þeirra mál (Farley, Smith og Boyle, 

2006). Félagsráðgjafar geta tekið fórnarlömb í einstaklingsmeðferð og beitt 

valdeflingarkenningunni í meðferðinni. Með því geta félagsráðgjafar hjálpað 

fórnarlömbunum að færa valdið úr höndum manseljenda í hendur fórnarlambanna að nýju 

og leggja þannig grunn að því að fórnarlömbin gæti farið að takast á við líf sitt að nýju 

(Warren, 2007). Félagsráðgjafar koma fram við alla af virðingu og trúa því að fólk sé andlega 

nógu sterkt til að leysa sín vandamál sjálf og takast á við lífið. Þar sem félagsráðgjafar leggja 

mikið upp úr trausti og að skapa traust við skjólstæðinga sína er heppilegt að þeir komi að 

málum fórnarlamba mansals þar sem fórnarlömbin þurfa að geta treyst einhverjum fyrir 

sögu sinni og treyst á aðstoð. Félagsráðgjafarnir gætu auk þess útvegað aðstoð á borð við 

læknishjálp, lögfræðiaðstoð og sálfræðihjálp (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Félagsráðgjafar geta hvatt fórnarlömbin til að segja lögreglu frá sinni sögu til að aðstoða við 

rannsókn málsins, auk þess að vera fórnarlömbunum innan handar við kæru og ef/þegar 

málið kæmi fyrir dómstóla. Félagsráðgjafar geta jafnframt í samvinnu við neyðarteymið og 

sérfræði- og samhæfingarteymið aðstoðað við að tryggja öryggi fórnarlamba hér á landi og 

útvega öruggt skjól, föt og aðrar nauðsynjar til að tryggja að fórnarlömbunum líði sem best. 

Jafnframt geta þeir aðstoðað við að útvega vinnu og húsaskjól í heimalandi fórnarlambsins 

(Farley, Smith og Boyle, 2006; Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009).  

 

6.1.1 Valdefling 

Valdefling (e. empowerment) er kenning sem vel gæti nýst í vinnu með fórnarlömbum 

mansals. Markmiðið með valdeflingu er að fólk hvort sem er einstaklingar, hópar eða 

samfélög fái tækifæri til að sjá sig og upplifa sem mikilvægt afl sem getur haft áhrif á líf sitt 

og þannig náð markmiðum sínum og bætt lífsgæði sín. Andstæðan við valdeflingu er 

valdaleysi og er mjög líklegt að fórnarlömb mansals upplifi það á meðan þau þurfa að starfa í 

kynlífsiðnaði og eins eftir að þau losna þaðan. Vald er styrkur og í valdi felst að finna að 

maður sé metinn og tekinn alvarlega, virðing sé borin fyrir manni, sjálfsmyndin sé góð og  

möguleikar séu á sömu tækifærum og aðrir hafa. Í valdaleysi felst að vera veikburða, 
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vanmetinn, stjórnað af öðrum, með lélegt sjálfsmat og skorta sjálfsvirðingu. Það er því ljóst 

að valdið skiptir gríðarlegu máli fyrir líðan fólks og nauðsynlegt er að vinna sig upp úr 

valdaleysinu til þess að ná valdi yfir eigin aðstæðum (Neville, 2004).  

 

Valdefling er talin byggjast á hugsunum fólks frekar en að það sé íhlutun eða stefna. 

Valdefling miðar að því að bæta og efla sjálfsmynd einstaklinga. Ef valdefling er notuð í 

meðferð með fólk er líklegra að fólk telji sig vera við stjórn í lífi sínu og umhverfi. Auk þess 

gerir það fólk meðvitaðra og sýnilegra og gerir fólki kleift að nýta sína persónulegu krafta til 

að bregðast við hvers kyns kúgun og misrétti sem geta komið upp í lífinu. Valdefling miðar að 

því að einstaklingar séu sérfræðingar í sínu eigin lífi og nýti sér styrkleika sína og að hlustað 

sé á þá þegar þeir segja frá sínum sjónarmiðum. Valdefling snýst um jákvætt vald 

einstaklinganna, að þeir leggi traust á sjálfa sig og geti aukið möguleikana sína í lífinu og 

orðið sjálfstæðari. Í vinnu félagsráðgjafa með valdeflingu er miðað að því að breyta 

valdajafnvæginu milli félagsráðgjafa og skjólstæðings þar sem valdið er fært yfir til 

skjólstæðingsins. Því er nokkuð ljóst að valdefling gæti hentað vel í vinnu félagsráðgjafa með 

fórnarlömbum mansals þar sem mikilvægt er að byggja fórnarlambið upp þannig að það 

brjótist út úr vítahringnum sem manseljendurnir hafa komið þeim í og nái valdi yfir eigin lífi á 

ný (Warren, 2007).  

 

6.2 Samvinna opinberra aðila   

Samvinna milli fagaðila, frjálsra félagasamtaka og opinberra stofnana er gríðarlega mikilvægt 

þegar um er að ræða fórnarlömb mansals. Allir aðilar þurfa að vera meðvitaðir um hvar 

fórnarlömbum getur skotið upp og komið auga á þau með hjálp gátlista sem sérfræði- og 

samhæfingarteymi aðgerðaáætlunarinnar ber að sjá um. Auk þess auðveldar það vinnu 

félagsráðgjafa með fórnarlambi ef samvinnan er góð og allir vita hvert þeirra hlutverk er 

(Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

Mikilvægt er að félagsráðgjafi leitist við að fá fórnarlömb til að treysta lögreglunni og þeim 

sem eru boðnir og búnir til að aðstoða, því fórnarlömb mansals eiga það til að einangra sig 

og treysta fáum í kringum sig. Það stafar oft af því að á meðan á mansali stendur koma 

manseljendur oft inn hjá fórnarlömbum þeirri hugmynd að lögreglu sé ekki treystandi og 
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tryggja þannig að fórnarlömbin treysti einungis á manseljandann (Rosa hjelp, e.d.). Því er 

mikilvægt að starfsmenn á flugvöllum og útlendingaeftirlit ásamt lögreglu og jafnvel 

hótelstarfsmenn séu meðvitaðir og taki eftir óvenjulegri hegðun hjá fólki sem kemur í 

gegnum flugvelli hér á landi og viti nákvæmlega hvert næsta skref er varðandi aðstoð ef þeir 

koma auga á fórnarlamb mansals.  
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7. Lokaorð  

Ljóst er að mansal er sívaxandi samfélagsmein og nálgast hratt að vera ábatasamasta 

glæpastarfsemi heimsins. Í dag er talið að það sé þriðja ábatasamasta glæpastarfsemin á eftir 

fíkniefna- og vopnasölu en talið er að glæpastarfsemi tengd mansali velti árlega um 32 

milljörðum bandaríkjadala. Talið er að árlega séu um ein til fjórar milljónir manns seld 

mansali og þá aðallega konur og börn. Erfitt er þó að fá nákvæmar tölur sökum þess hve 

vandamálið er vel falið. Jafnframt er talið að eftirspurnin á vændis- og kynlífsmarkaði ýti 

undir mansal og því er mikilvægt að banna vændi með lögum alls staðar. Ef ekki væri 

eftirspurn eftir vændi, þá væri ekki markaður fyrir slíka verslun með fólk. Á Íslandi var nýlega 

lagt bann við nektardansi og kaup á vændi sem vonandi verður til þess að minnka líkur á 

mansali hér á landi. 

Þjóðir heims hafa áttað sig á alvarleika verslunar með fólk og tekið höndum saman um að 

berjast gegn mansali. Palermo bókunin sem bætt var við samning Sameinuðu þjóðanna frá 

árinu 2000 ber þess merki. Þar var mansal í fyrsta sinn skilgreint nákvæmlega og farið yfir þá 

vernd og aðstoð sem veita verður fórnarlömbum mansals. Ísland er aðili að þessum samningi 

en hefur þó ekki enn fullgilt bókunina og er nauðsynlegt að það verði gert án frekari tafa. Auk 

þess er tímabært að löggjafinn skýri nánar mansal í almennu hegningarlögunum og þyngi 

refsingu við slíkum brotum. Ekki verður þó annað sagt en að refsiramminn hafi verið vel 

nýttur í mars 2010 þegar fimm manns voru dæmdir í fimm ára fangelsi hver fyrir mansal og 

önnur brot. 

Stórt skref var stigið hér á landi árið 2009 þegar aðgerðaáætlun stjórnvalda í baráttunni gegn 

mansali kom út. Aðgerðaáætlunin er mjög nákvæm og lýsir vel því sem gera þarf í baráttunni 

gegn þessu böli auk þess að tryggja fórnarlömbum mikla aðstoð og vernd. Ekki er komin mikil 

reynsla á þessa áætlun þar sem fá mansalsmál hafa komið til kasta yfirvalda hér á landi. Þó er 

ekki ólíklegt að litháenska stúlkan geti þakkað góðri aðgerðaáætlun því að það uppgötvaðist 

að hún væri fórnarlamb mansals. Samvinna fagfólks sem að þessum málum koma er eitt af 

því helsta sem treysta verður á í baráttunni og er þá ekki einungis átt við samvinnu innan 

hvers lands heldur meðal allra þjóða heims. Mikilvægt er að þjálfa fagfólk í að þekkja 

fórnarlömb mansals þegar þau koma til landsins eða leita sér hjálpar, til að geta upplýst þau 

um þá aðstoð sem í boði er. Jafnframt er mikilvægt að fræða almenning meira um mansal, 
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bæði varðandi kynlífsiðnað og fórnarlömb, til að almenningur geti verið á varðbergi þegar 

um slíka glæpastarfsemi er að ræða. 

Varðandi fórnarlömb mansals er ljóst að mansali fylgir mikill skaði, ekki einungis líkamlegur 

heldur líka andlegur sem er sennilega versti skaðinn. Ekki er þó einungis um að ræða skaða 

fyrir þann einstakling sem í þessu lendir heldur fyrir samfélag heimsins. Talið er að fæst 

fórnarlömb nái sér að fullu og glími við áfallastreituröskun í kjölfarið. Jafnframt geta þau 

glímt við svefntruflanir, kvíða, árásargirni, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og margt fleira. 

Líkamlegar afleiðingar eru sömuleiðis margvíslegar, til dæmis beinbrot, ör, skurðir, þunganir, 

kynsjúkdómar og alnæmi. Mikið ofbeldi fylgir mansali og bera flest fórnarlömb þess merki. 

Mikilvægt er að einn aðili haldi utan um mál fórnarlambanna og er félagsráðgjafi tilvalinn í 

það hlutverk vegna þeirrar heildarsýnar sem hann hefur. Félagsráðgjafinn getur séð um að 

fórnarlambið fái alla þá aðstoð og vernd sem því er ætlað ásamt því að taka fórnarlambið í 

einstaklingsráðgjöf. Í ráðgjöfinni er upplagt að nýta valdeflingarkenninguna til að hjálpa 

fórnarlambinu við að færa valdið úr höndum manseljendanna og aftur í hendur 

fórnarlambsins. Það gæti stuðlað að því að hjálpa fórnarlambinu að takast á við þessa 

skelfilegu lífsreynslu og ná taki á lífi sínu á ný. Viðbragðsteymi, sem aðgerðaáætlunin gerir 

ráð fyrir, er einnig mjög mikilvægt og þarf helst að samanstanda af félagsráðgjafa, lækni, 

lögfræðingi, sálfræðingi, iðjuþjálfa, lögreglu og geðlækni. Þannig væri fórnarlömbum hér á 

landi tryggð öll sú nauðsynlega aðstoð sem þau þurfa á að halda til að takast á við lífsreynslu 

sína og komast á ný út í samfélagið.  

Heimurinn sem við búum í er sífellt að verða grimmari og Ísland er ekki lengur örugga landið 

sem við töldum okkur búa í. Í dag er mansal raunveruleiki á Íslandi og eru glæpasamtök 

komin hingað með starfsemi sína. Á slíkum óvissutímum sem við nú lifum og við þær miklu 

efnahagslegu þrengingar sem landið er nú í fer hættan á mansali sívaxandi. Varast ber þó að 

lifa í ótta, heldur lifa í voninni um að hægt verði að sporna við þessari vá og að mansal verði 

aldrei raunveruleiki íslenskra stúlkna.    

 

________________________________________ 

                                    Sigrún Helgadóttir 
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