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Útdráttur 

Mansal er skipulögð glæpastarfsemi sem lýtur að því að kaupa og selja konur til 

kynlífsþrælkunar. Starfsemin teygir anga sína víða og veltir miklum fjármunum ár hvert. 

Mikill fjöldi kvenna verður manseljendum að bráð á hverju ári en tölur um fórnarlömb 

eru á reiki.   

 Alþjóðasamfélagið hefur samþykkt samninga sem gerðir hafa verið um aðgerðir 

gegn mansali sem þjóðir heimsins hafa ýmist skrifað undir eða fullgilt. Þessir samningar 

eru Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna og samningur Evrópuráðsins um aðgerðir 

gegn mansali.           

 Mansal á Íslandi er nýtilkomið fyrirbæri en samt sem áður staðreynd. Gripið 

hefur verið til aðgerða gegn því með það að leiðarljósi að vernda fórnarlömbin. 

Ríkisstjórnin setti fram ítarlega aðgerðaáætlun um mansal árið 2009 og skipaði 

sérfræði- og samhæfingarteymi. Vinna teymisins og vinna við aðgerðaáætlunina er 

þegar hafin.          

 Starf félagsráðgjafa með mansalsfórnarlömbum á Íslandi er á byrjunarstigi og 

því margt sem huga þarf að til að veita þessum fórnarlömbum sem bestu félagslegu, 

andlegu og líkamlegu aðstoð sem völ er á hverju sinni. Það tekst einungis ef allir aðilar 

samþætta aðstoð sína og samvinna yfirvalda og frjálsra félagasamtaka er náin.  
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Formáli 

Ritgerð þessi var skrifuð á vorönn 2010 sem lokaverkefni í B.A.-námi við félagsráðgjöf í 

Háskóla Íslands. Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum Eddu Ólafsdóttur fyrir 

innblástur og hvatningu við skriftir. Þá vil ég þakka Chien Tai Shill fyrir umsjón 

verkefnisins. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum úr sérfræði- og 

samhæfingarteyminu um mansal hér á landi fyrir þann tíma sem þau gáfu mér til 

viðtals, þeim Berglindi Eyjólfsdóttur, Guðrúnu Jónsdóttur, Ingibjörgu Broddadóttur, 

Sigþrúði Guðmundsdóttur og Sveini Magnússyni. Að lokum vil ég þakka Kristu S. Hall 

fyrir yfirlestur og leiðbeiningar auk Eyrúnar Ellýjar Valsdóttur fyrir yfirlestur. 
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Inngangur 

Mansal er talin þriðja ábátasamasta ólöglega glæpastarfsemin í heiminum í dag og er 

alþjóðlegt vandamál. Mansal hefur verið skilgreint á ólíkan hátt milli landa en þó er til 

heildræn skilgreining á því í Palermó-bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn 

fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi. Vegna þess hve lítið mansal er á 

yfirborðinu hefur reynst erfitt að rannsaka það og tölur um umfang þess eru á reiki. 

Gróðinn af mansali veltir milljörðum ár hvert vegna þess hve varan er vel nýtt; konur 

eru seldar ítrekað og mansal er ólíkt annarri neysluvöru sem klárast.    

 Manseljendur og þeir sem koma að mansali geta verið margir og oft á tíðum 

tengjast þeir fórnarlambinu á einn eða annan hátt. Fórnarlömbin eiga það á hinn 

bóginn oftast sameiginlegt að koma frá brotnum félitlum fjölskyldum og þrá betra líf. 

Þannig eru þær lokkaðar út í mansal með gylliboðum um ýmis þjónustustörf. Þeim er 

talið trú um að þær geti þénað mun meiri peninga en nokkru sinni í heimabæ sínum. 

Þegar þær hafa svo verið seldar flækjast þær oft á tíðum lengi um í heimi mansals, eru 

seldar á milli landa og bæja þar sem þær eru kúgaðar og beittar ýmsu ofbeldi.  

 Mansal á Íslandi er staðreynd og þegar hefur verið dæmt í fyrsta 

mansalsmálinu. Til aðgerða hefur verið gripið til þess að koma til móts við fórnarlömb 

og til þess að stemma stigu við mansali sem alþjóðlegu vandamáli. Ráðist var í gerð 

aðgerðaáætlunar stjórnvalda um mansal hér á landi þar sem kveðið var meðal annars á 

um skipun sérfræði- og samhæfingarteymis. Slíkt hefur verið gert og teymið þegar 

hafist handa og unnið töluverða vinnu bæði vegna einstakra mála sem komið hafa upp 

sem og til lengri tíma litið. Undanfarin ár hefur lagaumhverfið verið að breytast og 

þokast Ísland sífellt nær því lagaumhverfi að hægt sé að fullgilda Palermó-bókun 

Sameinuðu þjóðanna. Mansal er bannað með lögum hér á landi og í mars 2010 var í 

fyrsta sinn sakfellt í slíku máli á Íslandi.       

Vitneskja fagfólks og almennings um mansal fer sífellt vaxandi sem gerir það að 

verkum að auðveldara verður að draga þennan glæp upp á yfirborðið og kortleggja 

hann nánar. Við nánari skoðun hafa fræðimenn fjallað um mansal í sömu andrá og 

vændi og tengjast þessir tveir þættir vissulega. Sett hefur verið fram sú fullyrðing að ef 

eftirspurn sé eftir vændi og skipulögð glæpastarfsemi fyrirfinnist í landinu sé nánast 

öruggt að fórnarlömb mansals séu til staðar.      
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Eins og staðan er í dag eru fórnarlömbin fá sem unnið hefur verið með hér á 

landi en í þeirri vinnu hafa félagsráðgjafar komið við sögu. Helsti kostur þess að hafa 

félagsráðgjafa með í vinnu með fórnarlömbunum er sá að þekking, nám og reynsla 

félagsráðgjafa hentar mjög vel í vinnu með slíkum fórnarlömbum, hvort tveggja vegna 

heildarsýnarinnar og vegna nálgunarinnar á fórnarlömbin en félagsráðgjafar leitast við 

að vinna á jafnréttisgrundvelli og með notendasamráð ofarlega í huga.  

 Í þessari ritgerð verður fjallað almennt um mansal út frá alþjóðlegum 

samningum. Varpað verður ljósi á umfang þess, gróða, fórnarlömbin og 

manseljendurna, bæði hérlendis og erlendis. Þá verður áhersla lögð á að fjalla um þær 

aðgerðir sem hefur verið hrint af stað hér á landi og úrvinnslu mála og hvað framtíðin 

muni bera í skauti sér. Að lokum mun vera fjallað um starf félagsráðgjafa og hvernig 

aðkoma þeirra er í málefnum útlendinga og mansalsfórnarlamba. Umfjöllun mín mun 

beinast að því að varpa ljósi á alvarleika mansals og hversu algengt það er að konur séu 

hnepptar í kynlífsþrælkun.        

 Þar sem lítið hefur verið fjallað um mansal hér á landi var ákveðið að dýpka 

skilning á efninu með því að taka viðtal við fimm einstaklinga sem sitja í sérfræði- og 

samhæfingarteyminu um mansal hér á landi. Tveir viðmælenda, þær Ingibjörg 

Broddadóttir frá félags- og tryggingamálaráðuneytinu og Guðrún Jónsdóttir frá 

Stígamótum, eru félagsráðgjafar og því einstaklega áhugavert að fá þeirra sjónarhorn á 

félagsráðgjöf og mansal. Auk þeirra Ingibjargar og Guðrúnar var tekið viðtal við Svein 

Magnússon lækni frá heilbrigðisráðuneytinu, Berglindi Eyjólfsdóttur 

rannsóknarlögreglukonu frá Ríkislögreglustjóra og Sigþrúði Guðmundsdóttur frá 

Samtökum um kvennaathvarf. Þess að auki var ítrekað en án árangurs reynt að ná í 

Hildi Jónsdóttur sem er yfir teyminu. 
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1. Hvað er mansal? 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið setti fram skilgreiningu á mansali og birtist hún í 

skýrslu ráðuneytisins um aðgerðaáætlun gegn mansali frá árinu 2009. Í skýrslunni er 

skilgreiningin á glæpnum eftirfarandi: 

Mansal er verslun með fólk með ábata að markmiði til að svara eftirspurn eftir 

konum, körlum og börnum til starfa á kynlífsmarkaði, í nauðungarvinnu, við 

glæpastarfsemi og hernað og einnig í þeim tilgangi að nema úr því líffæri sem seld 

eru á ólöglegum markaði (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b, bls. 13). 

Fórnarlömb mansals í heiminum skipta hundruðum þúsunda en tölurnar um 

fórnarlömb eru á reiki. Fórnarlömbin eru í miklum meirihluta ungar konur og börn sem 

eru meðal annars neydd út í störf sem snúast um kynlíf, vændisstarfsemi eða annars 

konar kynlífsþrælkun (Þingskjal 80, 2006–2007).    

Mansal getur einnig verið önnur nauðungarvinna og eru þá karlmenn oftast 

seldir mansali í slíka þrælavinnu (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Mansal hefur víða 

verið nefnt þrælasala nútímans þar sem fólk gengur kaupum og sölum eftir eftirspurn 

(Þingskjal 80, 2006–2007). Þessi þrælasala nútímans er glæpsamlegt athæfi og brot á 

mannréttindum þeirra sem seldir eru.       

 Í skýrslu félags- og tryggingamálaráðuneytisins (2009b) kemur fram að sala á 

fólki er vandamál sem teygir anga sína víða og er stór hlutur af skipulagðri 

glæpastarfsemi á alþjóðamarkaði. Tengist hún verslun með eiturlyf og vopn, 

peningaþvotti auk fjármögnunar hryðjuverka. Mansal er glæpur þar sem gerendurnir 

eru vel skipulagðir, tæknivæddir og nýjungagjarnir í aðferðum sínum við kaup og sölu á 

fólki.            

 Fórnarlömb mansals eru seld landa á milli í skipulagðri starfsemi manna sem 

svífast einskis í því að hámarka hagnað sinn. Undanfarin ár hafa þjóðir heimsins gert 

sér grein fyrir því að mansal er ekki einkamál hvers lands fyrir sig heldur alvarlegt 

fjölþjóðlegt vandamál þar sem árangursríkast er fyrir þjóðir heims að taka höndum 

saman við úrlausn (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b).    

 Í baráttunni gegn mansali hafa þjóðir heims skrifað undir og fullgilt samninga 

sem eiga að hjálpa til við að uppræta vandann. Helstu samningar um aðgerðir gegn 
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mansali sem stuðst er við í alþjóðasamfélaginu er Palermó-bókunin við samning 

Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi og samningur 

Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. Ísland hefur einungis undirritað þessa tvo 

samninga en ekki fullgilt þá. Í skýrslu félags- og tryggingamálaráðherra (2009b) kemur 

fram að ein af aðgerðum ráðuneytanna í mansalsmálum sé að fullgilda Palermó-

bókunina og samning Evrópuráðsins. Nú verður fjallað nánar um þessa tvo mikilvægu 

samninga í baráttunni gegn mansali.  

1.1 Palermó-bókunin við samning Sameinuðu þjóðanna 

Skilgreining félags- og tryggingamálaráðuneytisins á mansali er byggð á skilgreiningu 

Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2000. Það ár settu Sameinuðu þjóðirnar fram samning 

gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi og við hann var gerð bókun, svokölluð 

Palermó-bókunin um mansal (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Palermó-

bókunin er stærsti alþjóðasamningur sem undirritaður hefur verið í baráttunni gegn 

mansali. Í honum kemur fram róttækari aðgerðalisti auk mun beinskeyttari 

skilgreiningar á mansali en nokkru sinni hefur verið notast við í fyrri samningum um 

verslun með manneskjur. Bókunin leggur sérstaklega áherslu á það að konur og börn sé 

helstu fórnarlömb mansals (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Palermó-bókunin er 

einnig fyrsta heildræna skilgreiningin á mansali sem fjölþjóðasamfélagið hefur orðið 

ásátt um og er viðurkennt að mansal er einn veigamesti þáttur skipulagðrar 

alþjóðlegrar glæpastarfsemi (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b).   

 Skilgreiningin á mansali sem fjallað er um í bókuninni er skipt upp í þrjá ólíka 

hluta, verknaðinn, aðferðina og tilgang mansalsins. Palermó-bókunin skilgreinir mansal 

á eftirfarandi hátt: 

 

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

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

annars konar nauðung, brottnámi, svikum, blekkingum, misnotkun á yfirburðarstöðu 

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 
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kynferðislegri misnotkun, nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu, þrælahaldi eða 

háttsemi áþekkri þrælahaldi, ánauð og brottnám 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 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 aðferðum sem tilgreindar eru í a-lið þessarar greinar; 

(d) merkir „barn“ hverja þá manneskju sem ekki hefur náð átján ára aldri (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b, bls. 3). 

Palermó-bókunin fjallar um ýmis atriði sem hjálpa til við að skilgreina hvað mansal 

stendur fyrir og allt er viðkemur glæpnum. Hér á eftir kemur stuttur útdráttur úr 

innihaldi bókunarinnar sem tekin er úr aðgerðaáætlun félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins (2009b) gegn mansali.   

 Mansalsbókunin greinir frá því að öll fórnarlömb eigi rétt á að njóta verndar, 

sama hvort þau geti sýnt fram á að hafa verið beitt þvingunum eða ofbeldi. Ef gerandi 

nýtir sér slæmar aðstæður fórnarlambsins skiptir ekki máli hvort það hafi samþykkt 

mansalið eða ekki. Lagt er upp úr fyrirbyggjandi aðgerðum, rannsóknum og saksóknum 

í mansalsmálum sem ná til fleiri en eins lands og skipulögð glæpastarfsemi stendur að 

baki. Eitt mikilvægasta atriði bókunarinnar er að vernda og aðstoða fórnarlömb 

mansals. Lagt er til að stjórnvöld hvers lands fyrir sig vinni í samstarfi við frjáls 

félagasamtök, aðrar stofnanir sem starfa við viðlíka málefni og einkaaðila er málið 

varðar. Með slíku samstarfi væri hægt að tryggja fórnarlömbum ráðgjöf og upplýsingar 

um réttarstöðu á tungumáli þeirra. Ríkin eru skyldug til þess að tryggja algert öryggi 

þolendanna, tryggja nafnleynd, sjá til þess að þeir fái þá læknisaðstoð sem þeir þurfa, 

bæði andlega og líkamlega aðstoð. Einnig þurfa ríkin að aðstoða fórnarlömb við að 

komast inn í samfélagið með húsnæði, vinnu eða til dæmis starfsþjálfun. Hafa ber í 

huga að taka tillit til þarfa þolendanna og beita sértækum úrræðum þegar börn eru 

fórnarlömb. Þá er tekið fram í bókuninni að fórnarlömb mansals eigi rétt á bótum. 

Viðtökuríki eiga að leyfa fórnarlömbum mansals að dveljast þar tímabundið eða til 

frambúðar ef svo ber undir og í slíkum tilfellum á alltaf að hafa mannúðarsjónarmið að 

leiðarljósi. Ríki sem fórnarlömbin koma frá eru skyldug til þess að taka aftur við 
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fórnarlömbum mansals. Þá skiptir engu hvort þau hafa ríkisborgararétt í því landi eða 

hafa haft þar dvalarleyfi. Upprunaríkin eiga að tryggja öryggi þeirra og veita þeim 

ferðaskilríki ef þess er óskað, til þess að þau geti snúið til baka.    

 Öll aðildarríkin eiga að móta heildarstefnu og beita þeim úrræðum sem eru í 

boði til að koma í veg fyrir og berjast gegn mansali. Þá ber ríkjunum að styðja við 

rannsóknir, upplýsingaöflun og fjölmiðlaumfjöllun og félagslegar og efnahagslegar 

aðgerðir til að koma í veg fyrir og berjast gegn sölu á fólki. Aðildarríkjunum ber að hafa 

löggjöf og önnur úrræði til að vinna gegn þeim aðstæðum, félagslegum og 

efnahagslegum sem stuðla sérstaklega að því að konur og börn verði fórnarlömb 

mansals. Í þeirri baráttu skal unnið í samvinnu við frjáls félagasamtök, stofnanir og 

einkaaðila. Þá skulu ríkin einnig beita sér með aðgerðum og löggjöfum gegn 

eftirspurninni eftir fólki til sölu.       

 Opinberar stofnanir, lögregla og innflytjendayfirvöld skulu deila upplýsingum 

sín á milli, þjálfa og mennta starfsfólk sitt til að fyrirbyggja mansals, sækja glæpamenn 

til saka, vernda fórnarlömb fyrir manseljendum og tryggja réttindi þeirra. Lögð er 

áhersla á mannréttindasjónarmið í þjálfun starfsmanna og að taka tillit til 

kynjasjónarmiða og þeirra séraðstæðna sem geta komið upp í mansalsmálum. Að 

lokum er lögð áhersla á að ríkin hafi öflugt eftirlit við landamæri, með það að markmiði 

að upplýsa mansalsmál. Auk þess ber þeim sem starfa við landamæragæslu að gefa út 

örugg ferðaskilríki sem erfitt er að falsa og nota í mansalsmálum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b).       

 Ísland undirritaði bæði samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri og 

skipulagðri glæpastarfsemi og Palermó-bókunina þann 13. desember 2000 en 

samningarnir bíða enn fullgildingar (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Hin 

Norðurlöndin hafa fullgilt bókunina og þar með gert ákvæðið í samningnum að lögum í 

landi sínu auk þess sem stjórnvöld landanna fara eftir þeim skuldbindingum sem kveðið 

er á um í samningnum. Undirritun samningsins af Íslands hálfu felur í sér að stjórnvöld 

hér á landi munu vinna að því að fullgilda samninginn. Til þess að fullgilding gangi í 

gegn hér á landi vantar ýmislegt upp á í lagaumhverfi og reglugerðum hérlendis. Því er 

lýst yfir í aðgerðaáætlun félags- og tryggingamálaráðherra frá 2009 að fullgilding 

samningsins sé ein af aðgerðunum gegn mansali sem ráðast skuli í (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009).       



10 

 Markmiðið með Palermó-bókuninni og samningnum er tvenns konar. Annars 

vegar á að brúa bilið milli ólíkra réttarkerfa þeirra ríkja sem eiga aðild að 

samningunum. Það er gert til að auðveldara sé að samræma aðgerðir, rannsaka og 

sækja mál sem eru fjölþjóðleg. Hins vegar er markmiðið að skapa alþjóðlegan lagalegan 

grundvöll fyrir mansal. Einnig er mikilvægur hluti samningsins og bókunarinnar sem 

nær til verndar fórnarlamba. Í fyrsta sinn í alþjóðlegum samningi er fjallað um 

eftirspurn eftir kynlífsþjónustu í sömu andrá og mansal og miðað er við að aðildarþjóðir 

skuli grípa til ráðstafana til að minnka eftirspurn eftir þeirri þjónustu (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b). 

1.2 Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali 

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali var samþykktur í Varsjá í Póllandi 

þann 16. maí 2005 á þriðja leiðtogafundi ráðsins. Ísland var eitt þeirra ríkja sem 

undirrituðu samninginn samdægurs. Samningurinn liggur til undirritunar fyrir þau ríki 

sem eiga aðild að Evrópuráðinu, ríkja sem eru utan ráðsins og tóku þátt í gerð 

samningsins auk þeirra ríkja sem eru í Evrópusambandinu. Tilefni samningsins var 

skortur á bindandi alþjóðasamningi um mansal þar sem áhersla væri lögð á vernd og 

mannréttindi fórnarlamba þess auk þess að mikilvægt væri að gerendur væru sóttir til 

saka (Þingskjal 80, 2006–2007).      

 Grunnatriði samningsins byggja á Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna. 

Aðalviðbótin felst í rauðum þræði samningsins sem er verndun fórnarlamba mansals 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Samningurinn er viðbót við aðra samninga sem 

gerðir hafa verið en honum er ekki ætlað að keppa við slíka samninga né leysa þá af 

hólmi heldur einungis að móta og auka þá vernd sem slíkir samningar veita 

fórnarlömbum mansals. Alþjóðlegir samningar eru hugsaðir sem sáttartæki á milli 

þjóða, sem er mjög mikilvægur þáttur sökum þess hve fjölþjóðlegt vandamál er glímt 

við (Þingskjal 80, 2006–2007).       

 Innihaldi Evrópusamningsins um aðgerðir gegn mansali er skipt í átta 

mismunandi kafla þar sem aðallega er gerð grein fyrir markmiðum hans. Einnig er 

ákvæði um fyrirbyggjandi aðgerðir og ráðstafanir sem aðildarþjóðir ættu að fylgja. Einn 

kafli fjallar ítarlega um verndun réttinda fórnarlamba mansals og þá er hugað 

sérstaklega að fórnarlömbum yngri en 18 ára. Samningurinn kemur einnig inn á 
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refsilöggjöf og þá þætti er snúa að mansali sem saknæmu athæfi innan hegningarlaga 

ríkjanna. Samningurinn inniheldur einnig ákvæði um að mansalsmál skuli rannsökuð, 

saksótt og hvernig réttarfar í kringum slík mál skuli vera. Sérstakri athygli er beint að 

fjölskyldu og vitnum mansalsfórnarlamba sem gætu verið í hefndarhug. Sjötti kafli 

samningsins tekur til eflingar alþjóðlegs samstarfs, sem bæði fyrirbyggjandi og 

verndandi aðgerða fyrir fórnarlömb mansals (Þingskjal 80, 2006–2007).   

 Ákvæði er um það í einum kaflanum að efla alþjóðlega samvinnu til þess að 

koma í veg fyrir mansal og vernda og aðstoða fórnarlömb. Að lokum er í samningnum 

fjallað um stöðu hans gagnvart öðrum fjölþjóðlegum samningum á sama sviði. Þar segir 

að þessi samningur hafi engin áhrif á þau réttindi og skyldur sem aðildarríkin hans hafa 

samþykkt með öðrum samningum (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b). 

 Höfundur samningsins er Evrópuráðið sem hefur það að markmiði sínu að 

standa vörð um hugsjónir aðildarríkja sinna um „mannréttindi, réttarríkið og lýðræði“. 

Mansal er brot á mannréttindum fólks og stangast á við það starf sem Evrópuráðið 

hefur unnið. Mannréttindamál hafa verið helsta baráttumál ráðsins og hefur mikil 

áhersla verið lögð á að vinna gegn mansali. Evrópuráðið hefur verið fremst í flokki á 

alþjóðavettvangi í baráttunni gegn mansali. Ráðið hefur gert sér fulla grein fyrir því að 

innan aðildarríkja þess er að finna upprunalönd fórnarlamba mansals og lönd þangað 

sem fórnarlömb eru seld eða ferðast í gegnum. Því telur ráðið að mansal varði öll 

aðildarríkin (Þingskjal 80, 2006–2007).       

 Báðir samningarnir, Palermó-bókunin og samningur Evrópuráðsins, fjalla um 

mansal og eru þar af leiðandi mjög líkir. Innihald þeirra er um margt líkt, og markmið 

hvors um sig er að vinna gegn því fjölþjóðlega vandamáli sem mansal er. 
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2. Mansal — Gróðastarfsemi og alþjóðlegt umfang 
 

2.1 Gróðastarfsemi 

Mansal er glæpsamlegt athæfi og brot á mannréttindum fórnarlamba en jafnframt eru 

miklir fjármunir í spilunum. Talið er að árlegur gróði af mansali sé um 32 milljarðar 

Bandaríkjadala, sem gerir mansal þriðju arðbærustu ólöglegu atvinnugrein í heiminum 

og fylgir hún fast á hæla ólöglegrar vopnasölu og fíkniefnasmygls. Vestræni 

markaðurinn telur um helming gróðans þó svo að fórnarlömb sem eru staðsett á 

Vesturlöndum séu einungis 10% af heildarprósentu fórnarlamba í heiminum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Komið hefur fram í skýrslu Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna að helmingur alls gróða af mansali í heiminum komi frá 

iðnvæddum ríkjum (UNHCR, 2008).       

 Sala einstaklinga gefur af sér mismikinn gróða og dæmi eru um að 

manseljendur hafi keypt fórnarlömb af fjölskyldum sínum fyrir 25 Bandaríkjadala 

(UNHCR, 2008), og sum fórnarlömb séu svo seld áfram á allt að 3000 Bandaríkjadala 

(Waugh, 2006). Þó er mismunandi hvaða verð fæst fyrir hvert fórnarlamb og engar 

upplýsingar liggja fyrir um verðskrá. 

 

2.2 Alþjóðlegt umfang  

Þegar hugsað er um þrælahald virðist það hugtak vera úrelt og eiga við um tíma sem 

eru löngu liðnir. Mansal er ekkert annað en nútímaþrælahald þar sem fólk gengur 

kaupum og sölum um allan heim. Sala á fólki er stórt vandamál sem á sér stað um allan 

heim. Ekki er með öllu ljóst hversu útbreitt mansal er né hversu mikið umfang þess er. 

Mönnum ber ekki saman um tölur um fórnarlömb mansals í heiminum, sérstaklega 

vegna þess að mansal er refsivert athæfi og þá er yfirleitt bara hluti þess uppi á 

yfirborðinu (UNHCR, 2008). Þar af leiðandi eru tölulegar niðurstöður ólíkra stofnana 

nokkuð mismunandi. Ekki er unnt að bera saman lönd og stofnanir sem rannsaka 

mansal þar sem notast er við mjög ólíkar forsendur. Til dæmis rannsaka sum lönd bara 

mansal milli landa meðan aðrar rannsóknir ná bæði til mansals innan einstakra landa 

og á milli landa. Þar að auki eru skilgreiningar ríkja á mansali nokkuð ólíkar þar sem 
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sum ríki styðjast við Palermó-bókunina á meðan önnur hafa sína eigin skilgreiningu 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).         

 Annað sem ber að hafa huga þegar reynt er að skýra frá umfangi mansals er sá 

raunveruleiki að fórnarlömb þess skilgreina sig ekki alltaf sem slík. Þar að auki er 

þekking á mansali ekki nægilega mikil, hvorki meðal almennings né þeirra sem gætu 

komið seldum einstaklingum til hjálpar. Þau lönd sem hafa beitt sér sérstaklega gegn 

mansali eru þar af leiðandi með tölfræðilega fleiri mansalsmál á sinni könnu. 

Upplýsingar sem slíkar eru mjög villandi í samanburði þar sem umfang mansals virðist 

meira í þeim löndum þar sem almenn vitneskja yfirvalda og almennings er orðin meiri 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).       

 Sameinuðu þjóðirnar hafa greint frá því um nokkurt skeið að árlega séu um 2,5 

milljónir manna fórnarlömb mansals í öllum heiminum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Fram hafa komið staðhæfingar um að umfang 

mansals sé í raun mun meira og að í kringum fjórar milljónir manna séu seldar ár hvert. 

Af þeim má áætla að um ein milljón fórnarlamba sé seld í kynlífsþrælkun (Farr, 2005). 

Samkvæmt skýrslum sem Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið út er talið að flest 

fórnarlömb mansals séu frá Asíu og Kyrrahafseyjum, eða um 1,4 milljónir manna. Um 

240 þúsund manns eru talin vera fórnarlömb mansals á Vesturlöndum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b).       

 Mansal hefur margar birtingarmyndir. Samkvæmt Alþjóðavinnumálastofnuninni 

er talið algengast að fórnarlömb mansals séu seld í kynlífsþrælkun, eða um 43% af 

heildarfjölda fórnarlamba, 32% heildarfjöldans eru seld til nauðungarvinnu í 

verksmiðjum, landbúnaði og heimilum og um 25% mansalsfórnarlamba eru neydd í 

hernað eða til að stunda glæpastarfsemi, eru seld til ólöglegrar ættleiðingar eða líffæri 

þeirra fjarlægð.         

Ólíkt Alþjóðavinnumálastofnuninni telja bandarísk stjórnvöld að nærri 55% 

fórnarlamba mansals séu seld til starfa á kynlífsmarkaði. Þeir aðilar og stofnanir sem 

hafa rannsakað mansal eru sammála um að sala á kynlífsmarkað er langveigamest af 

öllum sölum á mansalsmarkaðnum. Bandarísk stjórnvöld hafa haldið því fram að konur 

séu allt upp undir 80% allra fórnarlamba mansals og að helmingur fórnarlamba séu 

börn og þar af leiðandi einstaklingar undir 18 ára aldri (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b).         
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Ein ástæða þess að umfang sölu á konum og börnum á vestrænan 

kynlífsmarkað er svo mikið er sú að á Vesturlöndum er mikil eftirspurn eftir slíkum hópi 

fórnarlamba. Ung fórnarlömb mansals eru því að sinna eftirspurn eftir vændi og líkri 

kynlífsþjónustu eins og klámi og barnaklámi (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

2009b). Fastlega má gera ráð fyrir því að mansal sé að stærstum hluta kynbundið 

vandamál þar sem konur og stúlkubörn eru í miklum meirihluta fórnarlamba. Einnig er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því að vændi og mansal myndu ekki þrífast án 

eftirspurnar eftir ýmiskonar keyptu kynlífi með konum og börnum (Farley, 2003).  

 Vegna þess hve mikið umfang kynlífssölu kvenna og stúlkna er miðað við annað 

mansal, verður hér sagt skilið við umfjöllun um annars konar sölu á fólki og sjónum 

beint að kynlífssölu (e. sex trafficking) kvenna og stúlkna. 
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3. Manseljendur og fórnarlömb kynlífsþrælkunar 
 

3.1 Fórnarlömbin 

Fórnarlömb kynlífsþrælkunar eru að langstærstum hluta konur og ungar stúlkur. 

Algengast er að þær komi frá löndum fyrrum Sovétríkjanna, löndum í Mið- og 

Suðaustur-Evrópu, Vestur-Afríku og Suðaustur-Asíu. Móttökulöndin eru oftast lönd í 

Vestur-Evrópu, Norður-Ameríku og Vestur-Asíu. Þetta sýnir skýrt mynstur í 

mansalsmálum og hvernig fórnarlömb mansals eru seld frá suður til norðurs og austri 

til vesturs frá fátækari og óþróaðri löndum til ríkra og iðnvæddra þjóða. Móttökulöndin 

eiga það sameiginlegt að þar er mjög þróaður kynlífsmarkaður og oftar en ekki er 

vændi jafnvel löglegt eða þolað af yfirvöldum (UN.GIFT, 2008).   

 Fórnarlömb mansals eru oftar en ekki lokkuð frá heimahögum sínum með 

gylliboðum um betra líf og tækifæri til að afla meiri tekna. Þeir sem stunda mansal hafa 

í hyggju að festa fórnarlömbin í ánauð ýmist með hótunum, blekkingum og 

valdbeitingu. Birtingarmyndir slíkra ódæðisverka eru mismunandi og geta hvort tveggja 

verið gegn konunni og fjölskyldu hennar. Sorgleg staðreynd er að oft eru skyldmenni 

eða kunningjar með í spilinu þegar kona er seld í kynlífsþrælkun, líkt og segir í þessari 

frásögn mansalsfórnarlambs: 

Ég hafði verið send í burtu í nám í annað land þangað til ég var fimmtán ára, ég var í 

heimavistarskóla í Úganda. Þegar ég kláraði skólann og kom heim bauðst 

fjölskylduvinur til þess að fara með mig í burtu til þess að ég gæti unnið í einn 

mánuð. Forráðamenn mínir samþykktu það og ég hikaði heldur ekki yfir þessu 

tilboði. Ég hélt að ég yrði komin heim fyrir jól (Waugh, 2006, bls. 145). 

Frásögn þessa fórnarlambs er dæmigerð að því leyti að fjölskylduvinur sem talinn var 

traustsins verður tók stúlkuna af heimili sínu og seldi hana til annarra manna þar sem 

hún var í haldi í lengri tíma.        

 Fyrsta skrefið í sölu á manneskjum felst oftar en ekki í því að ættingjar, 

kærastar eða jafnvel starfsmannaskrifstofur afhenda konurnar til svokallaðra milliliða. 

Milliliðirnir selja þær áfram til vændishúsa sem eru hluti af skipulagðri glæpastarfsemi. 

Konur sem eru seldar þurfa einnig oft að vinna sem heimilisþrælar, súludansarar og 
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vændiskonur (UNHCR, 2008).      

 Langflestar kvennanna vita ekki hvað bíður þeirra handan gylliboðanna en þó 

benda rannsóknir til þess að sumar þeirra viti út í hvað þær eru að fara. Einhverjar 

þeirra hafa vitneskju um að þær séu að fara að stunda vændi, en það kemur ekki í veg 

fyrir að þær gefi óformlegt samþykki um að verða mansalsfórnarlömb (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Slíkt óformlegt samþykki er gefið með það í huga að 

konurnar fái mikla peninga í skiptum fyrir þjónustu sína (Waugh, 2006).  

 Evrópusambandið, Sameinuðu þjóðirnar og félagasamtök um allan heim hafa 

gert lista yfir þau atriði sem gefa til kynna hvort einstaklingur eigi að fá aðstoð sem 

fórnarlamb mansals, eins konar gátlista sem aðrir hafa svo stuðst við og þróað frekar 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Meðal annars hefur verið starfrækt verkefni í Noregi 

frá árinu 2005 sem heitir Rosa-help. Rosa-help eru samtök sem sjá um að taka á móti 

fórnarlömbum mansals, veita þeim þá þjónustu sem hvert þeirra þarfnast og vernda 

þau. Samtökin hafa búið til nytsamlegan gátlista sem hægt er að notast við þegar verið 

er að greina það hvort einstaklingur sé fórnarlamb mansals (Rosa-help, e.d.). 

 Margrét Steinarsdóttir fyrrum lögfræðingur hjá Alþjóðahúsi hefur þýtt 

gátlistann yfir á íslensku og listinn hefur verið notaður hér á landi. Hafa ber þó í huga 

að svona gátlistar eru ekki tæmandi heldur frekar hugsaðir til hliðsjónar við greiningu á 

aðstæðum þegar einstaklingar leita sér hjálpar (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). 

 Með því að setja fram gátlista er auðveldara að átta sig á því hvernig 

fórnarlömb haga sér og hvaða atriði ber að hafa í huga þegar grunur leikur á að um 

fórnarlamb mansals sé að ræða. Gátlisti sem slíkur gerir starf þeirra sem vinna með 

fórnarlömbum mansals auðveldara, til dæmis fyrir lögreglu, heilbrigðisstarfsmenn, 

tollverði, félagsráðgjafa, lögfræðinga og fleiri fagaðila. Hér á eftir verða gátlistanum 

gerð greinagóð skil.        

 Gátlistinn inniheldur fimm atriði sem ber að hafa í huga eða til hliðsjónar þegar 

bera á kennsl á eða skilgreina fórnarlömb mansals. Við gerð listans var notast við 

skilgreiningu Evrópusamningsins á mansali: 

1. Það skiptir ekki máli hvort konan hafi farið yfir landamæri vegna þess að mansal 

getur átt sér stað innan ríkja. 

2. Mansal er ekki alltaf skipulögð starfsemi, það getur líka verið einstakt tilvik. 
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3. Það skiptir ekki máli hvort viðkomandi hafi samþykkt þær aðstæður sem hann 

er í. 

4. Hversu mikil misnotkunin hefur verið skiptir ekki máli, heldur ekki hvort um hafi 

verið að ræða blekkingu/tælingu, hótanir eða þvingun. 

5. Veita ber fórnarlambi þjónustu þó að það vilji ekki benda á brotamennina eða 

vinna með yfirvöldum. 

Fjögur atriði eru talin upp á listanum sem talin eru geta bent til þess að viðkomandi 

kona sé fórnarlamb mansals. Í fyrsta lagi má þar nefna dvalarheimild og ferðir 

hugsanlegs fórnarlambs; til dæmis ef konan hefur ekki skipulagt ferðir sínar sjálf, 

kemur ólöglega inn í landið eða dvelur ólöglega í landinu. Einnig er það vísbending ef 

kona hefur ekki umráð yfir vegabréfi eða ferðaskilríkjum sínum, er með fölsuð skilríki 

eða ef að konan er ekki með ferðasögu sína á hreinu.      

 Annað atriði sem getur gefið vísbendingu um það að um mansalsfórnarlamb sé 

að ræða er heilsa konunnar. Helstu einkenni andlegra heilsubresta 

mansalsfórnarlamba eru ótti, einbeitingarörðugleikar, þunglyndi, árásargirni, almennt 

tillitsleysi, sjálfsmeiðingar og sjálfsmorðstilraunir. Líkamlegir áverkar eða ör eftir 

líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi geta verið ummerki. Þá eru kynsjúkdómar, verkir og 

lömun algengir kvillar og einnig er það talin vísbending ef aðgangur konunnar að 

heilbrigðisþjónustu er skertur eða hún fær ekki að vera ein með heilbrigðisstarfsfólki. 

 Þriðja atriðið er tengt hegðun konunnar. Helst ber að nefna að hún forðast 

samskipti við alla opinbera aðila svo sem lögreglu og hjálparstofnanir. Hún er fáskiptin, 

fráhrindandi og slítur skyndilega sambandi við fólk. Hún fær oft símhringingar eða 

smáskilaboð sem gefur til kynna að henni sé stjórnað af öðrum. Að lokum má nefna að 

frásögn konunnar lítur út fyrir að vera æfð eða lærð utan að.     

 Fjórði og síðasti liður gátlistans fjallar nokkuð ítarlega um einkenni, afleiðingar 

og virkni vændis og hvernig einstaklingar geta flækst inn í vændi sem fórnarlömb 

mansals. Þá er starfsemin skipulögð og notast við nauðungar, hótanir og blekkingar til 

að fá konuna til að sinna því sem hún á að gera. Þá er ferðafrelsi hennar skert og mikil 

stjórnun og eftirlit er haft með hvert hún fer og hvað hún viðhefst. Fjárhag konunnar er 

stjórnað af öðrum og hún fær lítið borgað fyrir vinnu sína og þarf að borga þeim sem 

komu henni í kynlífsþrælkunina (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). 
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3.2 Manseljendur 

Manseljendur vita upp á hár hvar í þjóðfélagsstiganum þeir eiga að leita fórnarlamba 

sinna. Konur og börn sem eru í veikri stöðu, efnahags- og fjárhagslega eru tilvalin 

fórnarlömb. Þeir velja sér einnig fórnarlömb sem koma frá brotnum heimilum eða 

fjölskyldum sem eru illa staddar. Rannsókn Alþjóðlegu fólksflutningastofnunarinnar 

(IOM) bendir til þess að 46% fórnarlamba þekki þann sem hneppir þau í mansal og 54% 

fórnarlambanna láta blekkjast af einstaklingi sem þau þekkja ekki (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b).       

 Manseljendur notast mjög oft við kunningja fórnarlambsins eða lokka konur til 

sín með auglýsingum gagngert til að selja þær á milli svæða, landa eða borga í þeim 

tilgangi að þær sinni kynlífsþjónustu á þeim stað sem þær eru seldar til. Manseljandinn 

beitir í starfi sínu svikum og prettum og hverju sem hann þarf til þess að fá sínu fram og 

til þess að salan gangi upp. Fórnarlömb mansals eru flutt á milli staða með fölsuðum 

skilríkjum en oft á tíðum hjálpa fórnarlömbin seljendunum að koma sér yfir landamæri 

og halda að þau séu að breyta lífi sínu til hins betra. Þegar áfangastað er náð kemur 

annað í ljós og konurnar eru seldar til kynlífsþrælkunar undir kúgun manseljandans 

(UNHCR, 2008). Gerendur í mansalsmálum hika ekki við að beita ofbeldi, falsa skjöl 

fórnarlamba sinna og hóta fjölskyldum þeirra. Þetta gera þeir til að fórnarlambið hlýði 

og sinni sínu starfi (Waugh, 2006).         

 Mansalskeðjan sem fórnarlambið fer eftir getur verið nokkuð löng og margir 

koma að sölu einnar manneskju. Konur og karlar eru bæði meðal manseljanda í fyrsta 

hlekk keðjunnar, þó að karlmenn séu aðeins fleiri. Eftir fyrstu sölu fórnarlambs getur 

það verið selt aftur og aftur á meðan það halar inn gróða. Fórnarlambið er valdalaust 

gagnvart manseljendum sínum og flækist bara meira og meira í vef mansalsins. Við 

hverja sölu fer kaupandinn fram á að fórnarlambið greiði sér bæði kaupverðið og 

flutningskostnaðinn. Þetta gerir það að verkum að konan verður miklum skuldum vafin 

sem enginn möguleiki er að losa sig úr. Gróðinn og ábatinn sem lofað er verður aðeins 

fjarlægur draumur (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b).   

 Manseljendur líta oftar en ekki á sjálfa sig sem viðskiptamenn og konurnar sem 

varning sem þeir geta selt á milli staða og haft gróða af. Louisa Waugh (2006) 

rannsakaði mansal meðal annars í löndum fyrrum Júgóslavíu og víðar. Hún komst að 
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ýmsu varðandi seljendur mansals, m.a. að þeir hafa byggt upp víðtækt tengsla- og 

viðskiptanet sín á milli þar sem þeir eiga meðal annars í bréfaskriftum um hvernig 

stúlkur þeir óska eftir að fá í þjónustu sína:  

Stelpurnar sem þú sendir mér verða að vera myndarlegar, mjög fallegar, með góðan 

persónuleika og á aldrinum 18–25 ára ... Stelpurnar verða að vita að starf þeirra felur 

í sér að fækka fötum, dansa einkadansa og stunda kynferðislegt athæfi ... Stelpurnar 

verða líka að skilja að meðan þær eru á Kýpur eru þær undir minni stjórn og ef þær 

eru með vandræði hika ég ekki að senda þær aftur til sinna heima á þeirra eigin 

kostnað (Waugh, 2006, bls. 40–41).      

  

Waugh (2006) fékk þetta bréf sent frá einum af starfsmönnum skrifstofu 

mansalsmála í Moldavíu og lýsir það vel hversu þróuð viðskipti þessir menn eiga á 

milli sín með konur sem varning.       

 Þrátt fyrir að vera gróft brot á mannréttindum fólks er mansal mjög 

útbreitt. Í 4. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna segir: „Engum skal 

haldið í þrældómi eða þrælkun. Hvers konar þrældómur og þrælaverslun skulu 

bönnuð“. Þessi samningur er einn af stærstu sáttmálum um mannrétti í samfélagi 

nútímans. Samningurinn gerir skýra grein fyrir því hver stefna ríkjanna, sem hafa 

undirritað eða fullgilt hann, eigi að vera í málum þar sem fólk gengur kaupum og 

sölum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). samt sem áður virðist fullgilding 

samningsins meðal þeirra ríkja sem eru í bandalaginu, ekki koma í veg fyrir þessa 

tegund skipulagðrar glæpastarfsemi. Sú staðreynd kemur því ekki á óvart að 

tæplega einn af hverjum 100.000 manseljendum eru dæmdir fyrir brot sín. Þetta 

hlutfall er mun lægri en hjá þeim sem fremja óalgengari brot líkt og mannrán 

(UNODC, 2008).      
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4. Ísland 
 

4.1 Lagaumgjörð og aðgerðir gegn mansali á Íslandi 

Hin skipulagða glæpastarfsemi mansals hefur teygt anga sína hingað til lands og 

„mansal er staðreynd hér landi líkt og í svo mörgum öðrum ríkjum heims.“ Þetta voru 

orð Rögnu Árnadóttur (2009) á fundi með ungum jafnaðarmönnum í Reykjavík í lok árs 

2009. Í sömu ræðu bendir Ragna á það að þrátt fyrir að Ísland sé nýtt sem 

gegnumstreymisland vegna landfræðilegar stöðu sinnar er ekki hægt að forðast þá 

staðreynd að hér á landi eru einnig fórnarlömb mansals. Engin staðfest tilvik eru þekkt 

um að Íslands sé upprunaland mansalsfórnarlamba, að konur séu sendar héðan til 

annarra landa í kynlífsþrælkun. Staðfest hefur verið í matskýrslum ríkislögreglustjóra 

um skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum frá árinu 2009 að hér á landi 

er haldið uppi skipulagðri vændisstarfsemi sem tengist mansali. Í skýrslunni kemur 

fram að hérlendis eru erlendar vændiskonur sem koma hingað til að starfa við vændi 

(Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b).      

 Síðustu ár hefur átt sér stað mikil vitundarvakning hjá yfirvöldum og almenningi 

um það að mansal sé staðreynd hér á landi. Ráðstafanir hafa verið gerðar af hálfu hins 

opinbera til að stemma stig við skipulagðri glæpastarfsemi og mansali hér á landi.  

 Fyrsta aðgerðin var framkvæmd árið 2003 þegar breyting var gerð á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 og nýju ákvæði bætt við. Þetta nýja ákvæði, 227. gr. a. 

lýsir mansali sem sjálfstæðu broti og í fyrsta sinn í íslenskri löggjöf er skilgreint hvað 

felst í mansali sem refsiverðri athöfn. Í maí 2009 var hegningarlögum breytt og kaup á 

vændi gerð refsiverð. Einnig er kveðið á um að refsingin verði þyngd ef greiðslu eða 

annars konar endurgjaldi er heitið fyrir vændi barns undir lögaldri (lög nr. 40/2003). 

 Önnur aðgerð sem gripið var til í vinnu gegn mansali voru breytingar á skipulagi 

lögreglunnar sem gerðar voru árið 2007. Breytingunum var ætlað að gera lögregluna 

betur undirbúna að kljást við skipulagða glæpastarfsemi hér á landi. Ein breytingin fólst 

í því að koma á laggirnar greiningardeild sem heyrir undir embætti 

ríkislögreglustjórans. Þeirri deild er ætlað að rannsaka landráð og önnur brot gegn 

stjórnskipan ríkisins og æðstu stjórnvöldum. Greiningardeildinni er einnig ætlað að 

leggja mat á hættu sem stafar af hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. 
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Mikilvægur liður í breytingunum á skipulagi lögreglunnar var samstarf lögreglunnar við 

önnur lönd í fjölþjóðlegum málefnum eins og skipulagðri glæpastarfsemi. Tekið var upp 

samstarf við Norðurlöndin, Shengen-ríkin og Bandaríkin á sviði löggæslu. Íslenskur 

tengifulltrúi ríkislögreglustjórans tók einnig til starfa í höfuðstöðvum Europol í Haag í 

Hollandi (Ragna Árnadóttir, 2009).       

 Þriðja ráðstöfunin sem gripið var til árið 2008 var samþykkt laga um meðferðir 

sakamála sem komu í staðinn fyrir lög um meðferð opinberra mála frá árinu 1991. Með 

nýju lögunum voru rannsóknarheimildir lögreglu í sakamálum styrktar og auðveldaði 

það henni rannsókn mála og aðgengi að þeim.     

Fjórða og síðasta ráðstöfunin var að leggja sérstaka áherslu á aðgerðir lögreglu 

gegn skipulagðri glæpastarfsemi í löggæsluáætlun fyrir árin 2007–2011 þar sem 

forgangsverkefni lögreglu var raðað (Ragna Árnadóttir, 2009).     

Að auki skipaði félags- og tryggingamálaráðherra starfshóp um gerð 

aðgerðaáætlunar gegn mansali í janúar 2008. Hópurinn skilaði skýrslu sinni í mars árið 

2009 og þann 17. mars sama ár samþykkti ríkisstjórnin fyrstu aðgerðaáætlun 

stjórnvalda gegn mansali hér á landi. Með aðgerðaáætluninni er staðfest hin skýra 

stefna stjórnvalda að berjast gegn mansali. Markmiðið með gerð áætlunarinnar var að 

koma á betra heildrænu skipulagi á þær aðgerðir sem eru nauðsynlegar til þess að 

koma í veg fyrir mansal hér á landi. Einnig var með áætluninni lagt til að mansal hér á 

landi yrði rannsakað nánar. Auk þess kveður áætlunin á um aðgerðir sem miða að 

forvörnum og fræðslu um sölu á fólki og um vernd og aðstoð fórnarlamba mansals hér 

á landi. Áhersla er lögð á aðgerðir sem miða að því að manseljendur verði sóttir til saka 

(Ragna Árnadóttir, 2009; Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b).    

Vinnu við aðgerðaáætlunina hefur þegar verið hrundið af stað. Sérfræði- og 

samhæfingarteymi hefur verið komið á laggirnar en því er ætlað að hafa yfirumsjón 

með mansalsmálum hér á landi og fórnarlömbum þess. Teymið á að tryggja 

mansalsfórnarlömbum að börnum meðaltöldum öruggt skjól, aðstoð og vernd. Aðilar 

teymisins eru úr röðum ráðuneyta, ýmissa opinberra stofnana auk frjálsra 

félagasamtaka. Verkefni teymisins er að fræða fagstéttir og opinbera starfsmenn sem 

hafa aðkomu að mansalsmálum. Einnig stendur teymið fyrir herferð í fræðslu um 

málefnið með það að markmiði að koma í veg fyrir að ungir menn verði neytendur á 

kynlífsmarkaði. Enn fremur ber teyminu að hafa aðalumsjón með skráningu og 
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rannsóknum mansalsmála hér á landi (Ragna Árnadóttir, 2009; Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b).  

    

4.2 Umfang á Íslandi  

Áður hefur verið rætt um erfiðleikana við það að greina umfang mansals, bæði vegna 

mismunandi skilgreininga og vegna þess að mansal er glæpsamlegt athæfi og þar af 

leiðandi einungis hluti þess sem er á yfirborðinu (UNHCR, 2008). Í skýrslu Fríðu Rósar 

Valdimarsdóttur (2009) kemur fram að fórnarlömb mansals á Íslandi síðustu þrjú árin 

fyrir gerð skýrslunnar væru að lágmarki 59 og að hámarki 128. Við útreikning notaði 

hún aðferðafræði sem notast hefur verið við í sambærilegum rannsóknum erlendis. 

Fríða bendir einnig á þann athyglisverða punkt að samkvæmt fjöldamörgum 

niðurstöðum er mansal í kynlífsiðnaði langmest og vegur um 70–80% af öllu mansali í 

Evrópu. Á hinn bóginn tengjast einungis um 30% af þeim 59 staðfestu tilvikum sem 

hafa komið upp hér á landi kynlífsiðnaðinum. Fórnarlömb mansals sem hafa komið 

hingað til lands eru frá 16 löndum víðsvegar að um heiminn; frá Suður-Ameríku, 

Norður- og Vestur-Afríku, Austur- og Vestur-Evrópu og Austur- og Mið-Asíu.   

 Í samanburði við rannsóknir frá Noregi má sjá mikinn mun þar á mansalsmálum 

eftir að þeir fullgiltu alþjóðasamningana. Þar í landi fjölgaði til muna þeim 

mansalmálum sem rötuðu upp á yfirborðið. Gera má ráð fyrir að slíkt hið sama myndi 

gerast hér á landi við fullgildingu Palermó-bókunarinnar og samning Evrópuráðsins. Því 

má áætla að hér á landi fyrirfinnist mun fleiri fórnarlömb en er gert ráð fyrir þar sem 

einungis eru talin þau fórnarlömb sem leita sér hjálpar (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 

2009; Rosa-help, e.d.). 

 

4.3 Mansal og vændi 

Mansal og vændi er mjög nátengt og oft nefnt í sömu andrá. Línan á milli þessara 

tveggja þátta er mjög óljós og erfitt getur verið að greina þarna á milli. Starfsemin er 

nátengd og í raun ógjörningur að skilja þetta tvennt algerlega að. Töluverður 

ágreiningur hefur verið meðal fræðimanna um hvort vændi sé í raun starf sem konan 

kýs sér sjálf eða hvort hún sé neydd til starfa.      



23 

 Fram hafa komið fræðimenn sem vilja aðgreina þær konur sem vinna í vændi af 

fúsum og frjálsum vilja frá þeim sem starfa við þetta án þess að vilja það. Í því 

samhengi hafa komið fram hugtök eins og kynlífsvinna (e. sex work), og vændi (e. 

prostitution). Munurinn er að annars vegar eru þetta konur sem hafa að starfi að 

stunda kynlífsvinnu en hins vegar eru aðrar sem gera þetta án samþykkis og eru í 

vændi (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).        

 Jafnframt hafa komið fram fræðimenn með ólíka sýn sem halda því fram að 

vændi sé aldrei val einstaklingsins heldur sé hann tilneyddur til að starfa við vændi og 

geri það því að hann er þvingaður. Þegar um þvingun til vændisstarfa er að ræða má 

setja það undir sama hatt og mansal sem gerir það að verkum að erfitt er að greina á 

milli mansals og vændis (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).     

 Vændismarkaðurinn á Íslandi er töluvert frábrugðinn því sem gengur og gerist 

erlendis en hér á landi finnast engar svokallaðar götuvændiskonur sem vinna við 

ákveðna götu eins og þekkist annars staðar. Ísland er samt ekki undanskilið 

vændisstarfsemi heldur er hún minna á yfirborðinu. Vændi er auglýst í blöðum og á 

Internetinu (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Auglýsingarnar eru oft undir fölskum 

formerkjum til að ekki sé borðliggjandi hvað sé verið að selja. Upp hefur komið grunur 

um vændisstarfsemi í tengslum við ákveðin húsnæði í Reykjavík og einnig er vitað til 

þess að árlega komi hingað til lands hundruð kvenna til að dansa á nektarstöðum sem 

hafa oft verið nefndir í sömu andrá og vændisstarfsemi (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 

2009; Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 23. mars 2010).   

 Þær stúlkur sem koma til starfa hér landi eru margar að vinna á 

nektardansstöðum en ekki allar. Fæstar þeirra hafa eitthvað upp úr starfinu annað en 

fjölbreyttan vinnufatnað sem nauðsynlegt þykir að uppfæra reglulega. Yfirmaður þeirra 

tekur yfirleitt allan gróðann en sér þeim fyrir húsnæði (Sigþrúður Guðmundsdóttir 

munnleg heimild, 15. mars 2010; Ingibjörg Broddadóttir munnleg heimild, 17. mars 

2010).          

 Staðalímynd vændiskonunnar er vafalítið tengd hinum vestræna 

kvikmyndaheimi. Hugmyndin um glæsilegt líf vændiskonunnar tengist bíómyndum á 

borð við Pretty Woman. Hugmyndir eru uppi um að vændiskonur séu bara einstaklega 

ánægðar með starfið sitt og séu í því af einskærum áhuga og vilja. Staðreyndin er samt 

sú að þær fá að sjá minnst af því sem þær þéna, þær eru kúgaðar og beittar ýmiss 
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konar ofbeldi, líkamlegu, andlegu og kynferðislegu. Val þeirra er ekkert og þær þurfa 

oft að verða við ógeðfelldum bónum viðskiptavina sinna sem þeir fá ekki fullnægt neins 

staðar annars staðar. Hinar kúguðu vændiskonur geta ekki bara valið sér kúnna og 

hvernig þær vilja þjónusta þá, heldur þurfa þær að gegna og geta ekki neitað 

(Sigþrúður Guðmundsdóttir munnleg heimild, 15. mars 2010; Sveinn Magnússon 

munnleg heimild, 16. mars 2010).        

 Kaupendur vændis eru ekki bara ein manngerð heldur fyrirfinnast kaupendur í 

allri flóru íslenskra karlmanna, ungra jafnt sem aldna, giftra og ógiftra (Berglind 

Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 16. mars 2010). Kaupendurnir hafa hins vegar oft ekki 

hugmynd um hver staða vændiskvennanna er og eru með hugmyndina um 

„hamingjusömu hóruna“ í kollinum sem græðir fullt af peningum í vasann. Aðrir 

viðskiptavinir hafa aftur á móti fulla vitneskju um hvað er í gangi og að þeir séu að 

kaupa sér aðgang að líkama konu. Margir hverjir eru einfaldlega „kaldrifjaðir“ og njóta 

þess til hins ýtrasta. Þeir vita að þeir eru í raun og veru að misþyrma konum sem þeir 

vita að geta ekki neitað þeim um bón þeirra (Sigþrúður Guðmundsdóttir munnleg 

heimild, 15. mars 2010).          

 Ljóst þykir að töluverður markaður er fyrir vændi á Íslandi og sérstaklega var 

mikið um að konur væru fluttar hingað til lands í vændi á gróðaárunum í kringum 

2005–2007. Dvöldust þær hér þá einungis í nokkra daga og voru fluttar út aftur jafn 

skjótt og þær komu (Berglind Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 16. mars 2010). Mikilvægt 

er að gera sér grein fyrir því að þær konur sem eru fluttar hingað lands þjónusta ekki 

bara einn karlmann heldur marga á hverju kvöldi. Miklir peningar eru í spilunum og því 

er hver stúlka nýtt til hins ýtrasta til að hámarka gróðann eins og mögulegt er (Guðrún 

Jónsdóttir munnleg heimild, 23. mars 2010).     

 Lögreglan hefur haft einhver afskipti af komum vændiskvenna til landsins án 

þess að ná að uppljóstra um milligöngumenn í tengslum við vændið, því að konurnar 

láta sig hverfa jafn skjótt og lögregla hefur rætt við þær. Með lokun nektarstaða sem 

samþykkt hefur verið á Alþingi er ekki einungis verið að stemma stigu við ólöglegri 

vændisstarfsemi hér á landi heldur einnig verið að koma í veg fyrir mansal á óbeinan 

hátt (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b; Þingskjal 21, 2009–2010). 
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4.4 Staðan í dag — Fyrsta sakfellingin í mansalsmáli 

Árið 2009 reyndi í fyrsta sinn á nýju grein almennu hegningarlaganna frá árinu 2003 

þegar ákært var fyrir brot gegn 227. gr. laganna. Þann 9. október 2009 barst 

lögreglunni tilkynning um litháíska stúlku sem hefði ærst um borð í flugvél sem var á 

leið hingað frá Varsjá í Póllandi. Binda þurfti stúlkuna niður til þess að ráða við hana. Á 

Keflavíkurflugvelli biðu hennar svo þrír Litháar sem áttu að sækja hana. Stúlkan var 

færð í varðhald lögreglunnar þar sem grunur lék á að ekki væri allt með felldu um 

ástæðu komu hennar til landsins. Meðan stúlkan var í vernd lögreglunnar náðu 

Litháarnir að koma til hennar skilaboðum og í kjölfarið að færa hana í íbúð þar sem þeir 

notuðust við hana í eins konar „prufukeyrslu“. Umfjöllun fjölmiðla um mál stúlkunnar 

varð svo til þess að Litháarnir komu henni fyrir á hóteli og skildu hana þar eftir. 

Lögreglan sótti stúlkuna svo þar sem hún fannst á ráfi við hótelið (Héraðsdómur 

Reykjaness, 2010).         

 Í kjölfarið upphófst viðamikil rannsókn á málinu þar sem íslenskir lögreglumenn 

fóru meðal annars utan til Litháen að safna sönnunargögnum er vörðuðu frásögn 

fórnarlambsins (Héraðsdómur Reykjaness, 2010). Mikill tími og vinna fór í gagnasöfnun 

og vinnslu málsins þar sem þverfaglegt samstarf var haft í forgrunni og lögreglan vann 

náið með mansalsteyminu að rannsókn málsins (Berglind Eyjólfsdóttir munnleg 

heimild, 16. mars 2010).        

 Við réttarhöldin kom í ljós að stúlkan sem var nítján ára hafði upprunalega verið 

seld í vændi í Litháen. Þar hafði henni verið haldin fanginni í áfengis- og 

vímuefnaneyslu og þurfti að sæta misþyrmingum. Stúlkan var svo ginnt hingað til lands 

með samvinnu mannanna sem voru dæmdir og annars manns sem komst í kynni við 

hana í Litháen. Þegar dómurinn féll vakti það mikla athygli að Litháarnir fimm reyndu 

ekki að hylja andlit sitt og glottu og hlógu framan í myndavélarnar. Viðbrögð þeirra eru 

ekki eins og venja er þegar dæmdir brotamenn eru leiddir fyrir rétt. Er það talið vera 

merki um hversu lítið þeir skeyta um verknaðinn sem þeir frömdu (Héraðsdómur 

Reykjaness, 2010; Sigþrúður Guðmundsdóttir munnleg heimild, 15. mars 2010).  

 Við yfirheyrslu og skýrslutöku breyttu þeir ítrekað framburði sínum eftir 

hentugleika. Þeir könnuðust ekki við að hafa farið upp á flugvöll að sækja fórnarlambið 

þó að vitni hefðu séð bíl þeirra á svæðinu. Í næstu skýrslutöku breyttu þeir framburði 
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sínum enn á ný og sögðust hafa lánað félaga sínum bílinn. Framburður þeirra 

stangaðist þó alltaf á og við nánari skoðun á símanotkun þeirra kom bersýnilega í ljós 

að tengsl voru á milli fimmmenninganna (Héraðsdómur Reykjaness, 2010). Málafærsla 

fimmmenninganna var þeim í óhag og þann 8. mars 2010 voru þeir dæmdir í 

Héraðsdómi Reykjaness fyrir brot gegn 227. gr. hegningarlaganna. Niðurstaðan í 

málinu var á þá leið að allir Litháarnir fimm fengu hver um sig fimm ára fangelsisdóm 

en Íslendingarnir þrír sem áttu aðild að málinu voru sýknaðir (Héraðsdómur 

Reykjaness, 2010). Hafa ber þó í huga að það á eftir að rekja málið fyrir Hæstarétt hér á 

landi. Engu að síður markar dómurinn í mansalsmálinu mikil tímamót í baráttu 

Íslendinga gegn þessari alþjóðlegu glæpastarfsemi. 

5. Aðgerðavinna hérlendis 
 

5.1 Mansalsteymið 

Skipun sérfræði- og samhæfingarteymis gegn mansali eða mansalsteymisins var hluti af 

aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar gegn mansali. Teymið kom saman árið 2009 og hafði 

því verið starfandi í nokkurn tíma þegar fyrsti dómur í mansalsmáli féll hér á landi í 

byrjun mars 2010. Ragna Árnadóttir dóms- og mannréttindamálaráðherra sá um að 

skipa teymið sem situr til 31. desember 2012. Í yfirlýsingu frá dómsmálaráðuneytinu 

kemur skýrt fram að hlutverk teymisins er: 

„Meðal annars að tryggja yfirsýn og þekkingu á mansalsmálum á Íslandi, fylgja eftir 

vísbendingum um mansal, bera kennsl á möguleg fórnarlömb þess og tryggja þeim 

vernd og aðstoð. Jafnframt sé teyminu ætlað að sinna skráningu ætlaðra 

mansalsmála, sinna fræðslu um mansalsmál, hafa eftirlit með framkvæmd 

aðgerðaáætlunar og vera stjórnvöldum til ráðgjafar í mansalsmálum.“ (Dómsmála- 

og mannréttindaráðuneyti, 2009). 

Aðilarnir sem skipa teymið eiga það sameiginlegt að hafa víðtæka reynslu á sínu sviði 

og búa að margra ára þekkingu. Þeir tíu aðilar sem sitja saman í sérfræði- og 

samhæfingarteymi um mansalsmál á Íslandi eru Hildur Jónsdóttir frá 

forsætisráðuneytinu sem er formaður teymisins, Guðlaug Jónasdóttir frá dómsmála- og 
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mannréttindaráðuneytinu, Sveinn Magnússon læknir frá heilbrigðisráðuneytinu, 

Ingibjörg Broddadóttir frá félags- og tryggingamálaráðuneytinu og Berglind 

Eyjólfsdóttir rannsóknarlögreglukona frá Ríkislögreglustjóra. Teymið er einnig skipað 

Guðrúnu Jónsdóttur frá Stígamótum, Sigþrúði Guðmundsdóttur frá Samtökum um 

kvennaathvarf, Ágústi Flygenring frá utanríkisráðuneytinu og Hreiðari Eiríkssyni frá 

Útlendingastofnun. (Dómsmála- og mannréttindaráðuneyti, 2009).   

 Teymið hittist á reglulegum fundum og þess á milli eru haldnir neyðarfundir 

þegar mikið liggur við. Tveir stórir starfsdagar hafa verið haldnir á þessu ári þar sem 

teymið sjálft hefur séð um skipulagningu (Sigþrúður Guðmundsdóttir munnleg heimild, 

15. mars 2010). Mjög mikilvægt er að teymið sé í viðbragðsstöðu þar sem bráðatilvik 

geta komið upp og þá þarf að hafa hraðar hendur. Þau mál sem teymið hefur fengið í 

hendurnar til þessa hafa komið upp fremur snögglega og hafa verið nokkuð þung. Þar 

að leiðandi hefur vinnulagið verið á þann hátt að unnið er með mál frá degi til dags. 

Þegar upp koma mál þar sem þarf að grípa til skjótra aðgerða eru aðilar teymisins 

þaulvanir enda hafa þeir allir sinnt bráðaverkefnum af ýmsum toga í starfi sínu (Sveinn 

Magnússon munnleg heimild, 16. mars 2010). Berglind Eyjólfsdóttir 

rannsóknarlögreglukona orðaði það þannig að: „Teymið er bara komið með brotabrot 

af reynslu en við höfum alveg komist að því að við getum á einum sólarhring unnið 

kraftaverk.“ (Berglind Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 16. mars 2010).  

 

5.2 Neyðarteymið 

Mansalsmál geta komið skjótt upp og þurfa viðbrögð yfirvalda að vera í takt við það. Í 

fyrsta mansalsmálinu sem dæmt var í hérlendis var í fyrsta skipti skipað svokallað 

neyðarteymi sem getið er um í aðgerðaáætluninni um mansal (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Í aðgerðaáætluninni kemur fram í 3. aðgerð að 

neyðarteymið starfi innan sérfræði- og samhæfingarteymisins og komi fórnarlömbum 

mansals til aðstoðar innan sólarhrings eftir að fórnarlambið kemur fram. Með 

aðstoðinni er verið að grípa til fyrstu aðgerða til stuðnings fórnarlambinu. Veitt er 

heilbrigðisþjónusta, öruggt skjól, túlkaþjónusta auk lögfræðiráðgjafar. Mikið er lagt upp 

úr því að aðilar innan sérfræði- og samhæfingarteymisins geti virkjað neyðarteymið 
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með skömmum fyrirvara. Yrðu þá kallaðir út aðilar til starfa við málið eftir því sem 

hentaði hverju sinni (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b).   

Hlutverk neyðarteymisins er að meðhöndla málin fyrst um sinn en sérfræði- og 

samhæfingarteymið fer með yfirumsjón allra mála og tekur stórar ákvarðanir er varða 

málefni fórnarlambanna og sér um að fylgja málunum eftir (Sigþrúður Guðmundsdóttir 

munnleg heimild, 15. mars 2010).         

  Mansalsteymið sem slíkt kemst ekki alltaf í tæri við fórnarlamið sjálft, heldur 

einungis sá aðili innan teymisins sem situr í neyðarteyminu. Það getur þó komið fyrir að 

aðilar teymisins, til dæmis þeir sem vinna hjá frjálsum félagasamtökum eða lögreglu, 

hafi til meðferðis mál er varðar fórnarlamb mansals (Sigþrúður Guðmundsdóttir 

munnleg heimild, 15. mars 2010).    

  

5.3 Aðgerðir mansalsteymisins eftir aðgerðaáætluninni 

Sérfræði- og samhæfingarteymið sem skipað var um mansal hefur það hlutverk að 

hrinda í framkvæmd því sem kveðið er á um í aðgerðaáætluninni. Áætlunin skiptist í 

níu kafla og 25 aðgerðir sem skiptast niður á kaflana.      

 Fyrsti kaflinn fjallar um fullgildingu þeirra alþjóðasamninga sem skrifað hefur 

verið undir og aðlögun að íslensku lagaumhverfi. Palermó-bókunin og samningur 

Evrópuráðsins um mansal liggja fyrir til undirskriftar og töluverðar breytingar hafa 

verið gerðar á lagaumhverfinu. Sérfræðingar telja að einungis sé tímaspursmál hvenær 

Palermó-bókunin verði fullgild (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b; Sveinn 

Magnússon munnleg heimild, 16. mars 2010).      

 Annar kafli áætlunarinnar kveður á um stofnun sérfræði- og 

samhæfingarteymis sem fara skuli með yfirumsjón mansalsmála hér á landi auk þess er 

kveðið á um stofnun neyðarteymisins. Þegar hefur verið fjallað um neyðarteymið og 

því verður ekki fjallað um það nánar.     

 Sérfræði- og samhæfingarteymið fer með yfirumsjón allra mansalsmála sem 

koma upp. Sú vinna sem teymið hefur unnið hingað til hefur einungis verið til að leysa 

mál sem koma upp hverju sinni. Þegar litið er til framtíðar er hugmyndin sú að teymið 

nái að setja upp formlega verkferla, vinna eftir aðgerðaáætluninni og skilgreina betur 

hvernig vinna eigi að málum þegar þau koma upp (Sveinn Magnússon munnleg 
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heimild, 16. mars 2010). Þar sem teymið hefur mestmegnis verið að vinna að 

skammtímalausnum mála hefur minna farið fyrir framtíðarmiðaðri vinnu.   

 Í þriðja kafla áætlunarinnar er fjallað um að gerð verði heildstæð fræðsluáætlun 

fyrir viðeigandi fagstéttir og starfsfólk hins opinbera þar sem atvinna þeirra tengist 

mansali. Vinna fræðsluáætlunarinnar er hugsuð til lengri tíma litið.  

 Eins og gefur að skilja er mikilvægt að fólkið sem kemst í tæri við fórnarlömb 

mansals hafi vitneskju um hvernig meðhöndla eigi slík mál og fórnarlömb mansals. Í 

aðgerðaáætluninni er bent á mikilvægi þess að öll vinna með fórnarlömbum mansals 

sé unnin í þverfaglegum teymum til að hægt sé að taka heildstætt á hverju máli fyrir 

sig. Þær fagstéttir og starfsmenn sem fræðsla hefur verið miðuð við eru lögregla, 

tollverðir, landamæraverðir, ákærendur og dómarar, starfsfólk Útlendingarstofnunar 

og Vinnumálastofnunar, starfsfólk í heilbrigðisþjónustu, starfsfólk í félagsþjónustu og 

barnavernd og stuðnings- og meðferðaraðilar. Einnig er mikilvægt að allt starfsfólk 

ráðuneyta fái fræðslu um mansal (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b).  

 Teymið hefur ekki verið starfrækt lengi en þó hefur þessari aðgerð verið 

hrundið af stað innan ráðuneytanna. Hvert ráðuneyti hefur verið gert ábyrgt fyrir því 

að fræða sína aðila og hefur það gengið nokkuð vel (Sveinn Magnússon munnleg 

heimild, 16. mars 2010).         

 Vitneskja fagaðila um mansal er samt sem áður mismikil, sérstaklega ef litið er 

til landsbyggðarinnar. Þegar mál hafa komið upp og þörf hefur verið á því að senda 

fórnarlamb út á land hefur þurft að fræða þann byggðarkjarna um mansal og undirbúa 

komu fórnarlambsins. Slíkra aðgerða er ekki þörf oft og því sjaldgæft að það þurfi að 

virkja slíka staði úti á landi en þeir eru engu að síður mikilvægir í þessu samhengi. 

Skiljanlegt er því að fræðsla og vitund um mansal sé meiri í nánd við höfuðborgina. 

(Sveinn Magnússon munnleg heimild, 16. mars 2010).     

 Mikilvæg er fræðsla og vitneskja starfs- og fagfólks sem gæti komist í nánd við 

fórnarlömb mansals líkt og sannaðist í máli litháísku stúlkunnar sem flutt var nauðug 

hingað til lands haustið 2009. Þá var það starfsfólk flugfélaganna sem var með opin 

augun í starfi sínu sem er brýnt því að fórnarlömbin koma oftast hingað til lands 

gegnum flugfélögin. Í þetta skiptið ærðist stúlkan í vélinni og starfsfólkið lét lögreglu 

vita að ekki væri allt með felldu. Aðgerð starfsmannanna var hárrétt og kom hún 

málinu af stað (Ingibjörg Broddadóttir munnleg heimild, 17. mars 2010).   
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 Annar mikilvægur þáttur um vitneskju starfsmanna sem hefur komið upp hér á 

landi er í tengslum við hótelin hér á landi. Fórnarlömbin hafa þá verið sett inn á 

hótelherbergi þar sem þær dveljast ef til vill í nokkra daga og til þeirra kemur fjöldinn 

allur af mönnum. Svo eru þær fluttar úr landi jafn skjótt og þær komu. Mikilvægt er að 

starfsfólk hótela sé á varðbergi og viti hvaða vísbendingar geti gefið til kynna að um 

fórnarlamb mansals sér að ræða. Stúlkurnar koma oft um hávetur með lítilfjörlegan 

fatnað meðferðis. Stundum fara þær ekkert út af hótelherbergjunum heldur liggur 

stöðugur straumur karlmanna þangað. Starfsfólk hótelanna getur tilkynnt lögreglu ef 

grunur leikur á að vændi eða mansal sé í gangi en hafa verður skjótar hendur áður en 

stúlkurnar eru fluttar til (Ingibjörg Broddadóttir munnleg heimild, 17. mars 2010). 

 Fjórði kafli aðgerðaáætlunarinnar tekur til verndar fórnarlamba og aðstoðar til 

þeirra. Í aðgerðinni segir að markmiðið sé að fórnarlömbum mansals verði veitt 

tímabundið dvalarleyfi í skilgreindan umþóttunartíma til að gera upp hug sinn um 

framtíðardvalarstað og hvort þær vilji eiga samstarf við lögreglu (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Í lok febrúar 2010 var farið í framkvæmd þessarar 

aðgerðar þegar lagt var fram frumvarp til laga á Alþingi um breytingu á lögum 

nr.96/2002 um útlendinga. Í frumvarpinu er lagt til að ef grunur leiki á um að 

útlendingur sé fórnarlamb mansals skuli veita honum dvalarleyfi í allt að sex mánuði en 

ekki skemur en þrjátíu daga. Þá er einnig tíundað að ef sérstaklega standi á sé 

Útlendingastofnun heimilt að veita fórnarlambi mansals endurnýjanlegt dvalarleyfi til 

eins árs. Þetta leyfi megi veita ef það telst nauðsynlegt vegna persónulegra aðstæðna 

fórnarlambsins, ef lögregla telur það nauðsynlegt að viðkomandi dveljist lengur í 

landinu vegna samvinnu við yfirvöld eða ef málið er í rannsókn og farið með það sem 

sakamál (Frumvarp um breytingu á lögum um útlendinga nr. 96/2002)  

 Sjöunda aðgerð í áætluninni er á ábyrgð félags- og tryggingamálaráðuneytisins 

og fjallar um að mansalsfórnarlömb fái á umþóttunartíma sínum öruggt skjól auk 

fjárhags- og félagslegrar aðstoð. Dvalarsveitarfélögum ber þá skylda að veita 

fórnarlömbunum félagslega aðstoð þó að lögheimili þeirra sé ekki á Íslandi. Þörfin fyrir 

þjónustu sem einstaklingar fá er metin eftir atvikum eins fljótt og auðið er (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Í 15. gr. laganna um félagsþjónustu sveitarfélaga 

nr.40/1991 kemur fram að félags- og tryggingamálaráðuneytið endurgreiðir 

sveitarfélögunum allan útlagðan kostnað sem fellur til vegna fjárhagsaðstoðar til 
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erlendra ríkisborgara sem eiga ekki lögheimili hér á landi. Allir þeir útlendingar sem fá 

lögheimili hér á landi standa jafnfætis öðrum Íslendingum þegar kemur að 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna og sveitarfélögunum ber að veita þessa aðstoð 

(Ingibjörg Broddadóttir munnleg heimild, 17. mars 2010; Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaganna nr. 40/1991).        

 Þegar unnið er í teyminu með málefni fórnarlamba taka ráðuneytin á sig þann 

kostnað sem til fellur vegna aðstoðar sem fórnarlambinu er veitt. Í áttundu aðgerð er 

fjallað um að fórnarlömbum mansals verði á umþóttunartímanum tryggð nauðsynleg 

heilbrigðisþjónusta og sálgæsla og nær sú aðstoð einnig til þeirra sem eru ekki 

sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b).        

 Heilbrigðisráðuneytið hefur í samvinnu við viðeigandi stofnanir beitt 

meðferðum af öllum toga, til dæmis samtalsmeðferðum með sálfræðingi og 

lífsstílsmeðferðum. Þess að auki fá viðkomandi konur þá líkamlegu læknisaðstoð sem 

þær þurfa á að halda. Sum fórnarlömbin hafa hvorki fengið bólusetningar né farið í 

krabbameinsleit og því er verið að veita þeim grunnheilsugæslu. Sumar leita sér ekki 

neinnar aðstoðar og aðrar neita allri aðstoð sem þær geta fengið frítt. Kjósi þær það 

mega þær fara ferða sinna frjálsar og án nánari afskipta. Jafnframt stoppa 

mansalsfórnarlömb oft mjög stutt við og því er ekki alltaf unnt að veita þeim þá 

þjónustu sem þær þurfa nauðsynlega á að halda (Sveinn Magnússon munnleg heimild, 

16. mars 2010).          

 Sérfræði- og samhæfingarteymið hefur fylgt eftir níundu aðgerð í 

aðgerðaáætluninni um örugga heimkomu þolenda mansals. Þar segir að fórnarlömbum 

mansals eigi að vera tryggð örugg heimkoma til heimalands ásamt því að fá 

endurhæfingu í því landi (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Þær aðgerðir sem 

ráðist hefur verið í nú þegar hafa tekið mið af því að eiga góða samvinnu við 

upprunalöndin og leitast er við að undirbúa heimkomuna sem best. Teymið telur mjög 

mikilvægt að ef stúlkurnar vilja snúa til baka sé verið að senda þær í öruggar hendur en 

ekki aftur í vítahring mansals (Ingibjörg Broddadóttir munnleg heimild, 17. mars 2010). 

 Tiltölulega lítið hefur verið framkvæmt í tengslum við tíundu aðgerð sem fjallar 

um aðferðir og verkferla til að greina og styðja ætluð fórnarlömb mansals undir 18 ára 

aldri. Hér á landi hafa ekki komið upp mál er varða börn í beinum tengslum við mansal. 
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Þó hefur vaknað grunur um aldur stúlkna sem hafa starfað hér á landi í tengslum við 

vændi og nektarstaði. Upp hafa komið mál þar sem fórnarlamb mansals er hér á landi 

og vitað er til þess að það eigi barn í heimalandi sínu. Verkferlar sem ávallt er unnið 

eftir í slíkum málum er að tilkynna barnaverndaryfirvöldum í viðkomandi landi um 

stöðu mála. Málið er sett í þann farveg að barninu er tryggt öryggi í heimalandi sínu og 

að upplýsingar um málið komist í réttar hendur. Í þeim málum sem hafa komið upp á 

yfirborðið hérlendis og þar sem grunur leikur á mansali eru börn oft með konunum. 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur þá komið inn í málið og veitt börnunum 

viðeigandi aðstoð jafnvel þó að móðirin vilji ekki fá aðstoð eða sé ekki reiðubúin að 

opinbera mál sitt (Ingibjörg Broddadóttir munnleg heimild, 17. mars 2010).     

 Fimmti kafli aðgerðaáætlunarinnar fjallar um viðbúnað lögreglu og rannsókn 

ætlaðra mansalsmála og þar er markmiðið að gerendur í slíkum málum verði sóttir til 

saka. Starf lögreglu í mansalsmálum er einkar mikilvægt og er hún oftast sá aðili sem 

kemst fyrst í tæri við fórnarlömbin. Mikilvægi þess að lögreglan hafi skilvirkar 

verklagsreglur í mansalsmálum er því töluvert. Getið er um slíkar reglur í 

aðgerðaáætluninni. Lögreglan hefur tekið fyrstu skrefin í að búa til slíka heildræna 

áætlun. Áætlunin myndi hjálpa lögreglu að nálgast fórnarlömb og öðlast traust þeirra 

fyrr og betur svo að málið verði upplýst með góðri aðstoð fórnarlambsins (Berglind 

Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 16. mars 2010).      

 Aðrar aðgerðir taka til sérhæfingar, rannsóknar og þjálfunar lögreglunnar í 

mansalsmálum. Slík skref hafa verið stigin með þátttöku Berglindar Eyjólfsdóttur 

rannsóknarlögreglukonu í alþjóðlegu samstarfi. Berglind situr í alþjóðlegri nefnd 

lögreglukvenna og er þar fulltrúi Íslands. Þessi fjölþjóðlegi hópur lögreglukvenna hefur 

fjallað um ýmis málefni og nú er mansal efst á baugi hjá þeim. Lögreglukonurnar hafa 

ferðast um Norðurlöndin og önnur lönd, til dæmis Rússlands, til þess að halda 

námskeið fyrir aðra lögreglumenn um mansal.     

Ekki hefur verið ráðist í neinar megindlegar rannsóknir á mansali hér á landi. Til 

þess skortir fjármagn og betri samhæfða úrvinnslu mansalsmála (Berglind Eyjólfsdóttir 

munnleg heimild, 16. mars 2010).         

 Síðasta aðgerðin í fimmta kaflanum fjallar um að veita þolendum mansals 

réttargæslumann og vitnavernd auk þess að tryggja þeim nafnleynd. Þessar aðgerðir 

miðast við að tryggja hagsmuni fórnarlambanna en einnig að vernda 
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rannsóknarhagsmuni lögreglu. Með því að veita þolendum slíka aðstoð verður það 

rannsókninni til gagns því að þolendur eru þá líklegri að aðstoða yfirvöld við að upplýsa 

málið og eru líklegri til þess að bera vitni gegn meintum brotamönnum.   

 Árið 2001 var komið á vitnaverndarsamstarfi á milli Norðurlandanna sem Ísland 

tekur þátt í. Samstarfið felst í því að Norðurlöndin hafa þann kost að senda vitni til 

landanna í kring og taka á móti vitnum í staðinn. Þetta er notað þegar um alvarleg brot 

er að ræða, til dæmis í skipulagðri glæpastarfsemi og þar með talið í mansalsmálum. 

Vitnaverndin snýst um það að veita vitninu öryggi á nýjum stað; viðkomandi fær nýtt 

nafn og kennitölu og öllum upplýsingum um viðverustað hans og annað er haldið 

algjörlega leyndu (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Í þeim alvarlegu málum 

sem hafa komið upp hérlendis hafa fórnarlömb sem eru vitni verið send úr landi. Mál 

þeirra hafa þá tengst skipulagðri glæpastarfsemi og líf þeirra jafnvel verið í húfi. 

Glæpamennirnir í slíkri starfsemi tengjast sterkum böndum, vinna saman og eru oft 

ósnertanlegir.          

Hugmynd hefur komið upp hér á landi og á Norðurlöndunum að stofna 

sameiginlegt „safe house“ sem væri hús sem hægt væri að senda vitni í til að tryggja 

algert öryggi þeirra á meðan rannsókn máls stæði yfir. Húsið yrði þá staðsett í einu af 

Norðurlöndunum þar sem auðvelt væri að tryggja fórnarlömbum athvarf og líf þeirra 

væri ekki í hættu (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 23. mars 2010).   

 Sjötti kafli áætlunarinnar miðar að því að farið verði í aðgerðir til þess að vinna 

gegn eftirspurn á vændis- og klámmarkaði. Ein af aðgerðunum í þeim kafla kemur inn á 

að lagt verði fram frumvarp sem miði að því að gera kaup á vændi refsiverð. Slíkt 

frumvarp var lagt fyrir Alþingi í aprílmánuði 2009 þegar kaup á vændi voru gerð 

refsiverð samkvæmt breytingu á almennum hegningarlögum. Lagabreytingin var 

mikilvægur liður í baráttunni gegn mansali og kynferðislegu ofbeldi auk þess sem hún 

sé ein af aðgerðum stjórnvalda í baráttunni gegn mansali. Ásta R. Jóhannesdóttir 

þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra sagði í kjölfar breytingu laganna: „Vændi 

er oftast sprottið af sárri neyð og jafnvel beinni nauðung. Því er fráleitt að gera 

þolendurna ábyrga fyrir vændi en rétt að draga til ábyrgðar þá sem nýta sér neyð 

annarra í kynferðislegum tilgangi.“ (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009a). Bann 

við kaupum við vændi er mikill táknrænn sigur fyrir þá sem hafa unnið ötult starf gegn 

slíkri starfsemi og viðurkenning á því að kaup á konum er ekkert annað en kynferðislegt 
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ofbeldi. Ísland er framarlega í baráttu sinni gegn vændi og var þriðja landið í heiminum 

til þess að banna kaup vændis (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 23. mars 2010). 

  Breytingin á hegningarlögununum varð til þess að 15 menn voru ákærðir í 

tengslum við kaup á vændi í máli vændiskonunnar Catalinu. Mál mannanna fór í 

dómsátt og þar af leiðandi þurftu þeir einungis að borga hálfa milljón hver í bætur og 

nöfnum þeirra var haldið leyndum. Með dóminum voru línurnar í slíkum málum lagðar 

og löggjafinn sendi mikilvæg skilaboð út í samfélagið um að slíkt athæfi liðist ekki 

(Sigþrúður Guðmundsdóttir munnleg heimild, 15. mars 2010).     

 Þann 23. mars 2010 samþykkti Alþingi ný lög sem banna nektarsýningar eða 

aðra nekt starfsmanna slíkra staða. Lögin marka tímamót í aðgerðavinnu gegn mansali 

og vændi hér á landi og munu taka í gildi þann 1. júlí 2010 (Þingskjal 21, 2009–2010). 

 Guðrún Jónsdóttir (2010) forstöðukona Stígamóta líkir rekstri nektarstaða við 

búðarrekstur: „Hvað þýðir að banna kaup og sölu á varningi ef það er til búð sem selur 

þennan varning.“ Með lögunum var ein af aðgerðum í áætluninni framkvæmd. 

Meginatriði hennar snýst um að banna hvers kyns nektarsýningar á skemmtistöðum og 

koma í veg fyrir að slíkir staðir geri út á nekt stafsfólks síns (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b).        

 Átjánda aðgerðin er á langtímamarkmiðalista mansalsteymisins. Þar er fjallað 

um að farið verði í fræðsluherferð sem mun beinast að kaupendum vændis, kláms og 

hvers konar annarrar kynlífsþjónustu (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b). Ekki 

hefur verið farið af stað með opinbera herferð en slíkt er í bígerð. Upp hafa komið 

hugmyndir um að fjalla um málefni mansals og vændis í lífsleikni. Haldnir yrðu 

fyrirlestrar fyrir unga drengi og þeim gerð grein fyrir alvarleika málsins á áhugaverðan 

hátt. Komið væri inn á að stúlkan sem þeir keyptu sér til afnota væri ekki að gera þetta 

af fúsum og frjálsum vilja og sé ef til vill fangi mansals (Ingibjörg Broddadóttir munnleg 

heimild, 17. mars 2010). Slík herferð tilheyrir langtímamarkmiðum mansalsteymisins 

og þegar hlutirnir komast í fastar skorður verður hægt að skoða slíkt nánar (Sveinn 

Magnússon munnleg heimild, 16. mars 2010).      

 Mikil vitundarvakning hefur orðið í samfélaginu um alvarleika þess að kaupa og 

selja fólk. Vakning hefur orðið á því að konur sem eru seldar í mansal til þess að vinna 

við vændi starfi ekki af fúsum og frjálsum vilja. Svo virðist sem hugmyndin um 

„hamingjusömu hóruna“ sé að líða undir lok og sú hugsun að þetta séu konur í 
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kynlífsþrælkun sé að ryðja sér til rúms meðal almennings (Ingibjörg Broddadóttir 

munnleg heimild, 17. mars 2010).         

 Ljóst þykir að yfirvöld hafa gert sér grein fyrir að mansal þrífst ekki nema að hér 

sé markaður fyrir vændi, klám og aðra kynlífsþjónustu. Mikilvægt er að farið verði í 

aðgerðir sem miða að því að sækja þá til saka sem hafa beinan eða óbeinan hagnað af 

vændi annarra og að lagðar verði línurnar í slíkum málum. Fjallað er um slíka aðgerð í 

áætluninni (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b).    

 Sjöundi kafli aðgerðaáætlunarinnar fjallar um alþjóðlegt samstarf og segir þar 

að markmiðið sé að stjórnvöld hér á landi vinni markvisst að því á alþjóðavettvangi að 

koma í veg fyrir að fórnarlömb mansals ánetjist seljendunum. Þær aðgerðir sem fara á í 

til að sporna við þessu eru meðal annars þátttaka í alþjóðasamstarfi og stefnumótun til 

að koma í veg fyrir mansal. Ísland hefur þegar tekið þátt í aðgerðum og samstarfi í 

baráttunni gegn mansali meðal annars á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, í starfi 

Eystrasaltsráðsins og í aðgerðum Evrópuráðsins gegn mansali. Mansal er fjölþjóðlegt 

vandamál og því mikilvægt að tekið sé höndum saman í starfi gegn því.   

 Áttundi kafli áætlunarinnar snýr að því að komið verði af stað samstarfi við 

Neyðarlínuna um að taka á móti símtölum vegna gruns um mansal. Níundi og síðasti 

kafli áætlunarinnar fjallar um samhæfingu og samræmingu í skráningu og 

þekkingaröflun í mansalsmálum. Þetta verði gert með því að sérfræði- og 

samhæfingarteymið komi upp skráningarkerfi um málin sem koma upp hér á landi. 

Með slíku kerfi væri hægt að fylgjast náið með stöðu og þróun mála hérlendis og senda 

skýrslur til viðeigandi aðila hérlendis og alþjóðlegra stofnana.    

 Síðasta aðgerð níunda kaflans kveður á um að gerðar verði rannsóknir á eðli og 

umfangi mansals á Íslandi. Nokkrar skýrslur hafa verið unnar um málefni tengd vændi 

og klámiðnaðinum. Enn þarf þó að fjalla um umfang mansals hér á landi (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009b).           

 Rúmt ár er síðan aðgerðaáætlunin var lögð fram og sérfræði- og 

samhæfingarteymið hóf formlega störf. Mörgu hefur verið áorkað á þessum stutta 

tíma frá því að aðgerðaáætlunin kom fram en þó er langt í land áður en Ísland nær því 

starfi sem hefur verið unnið í löndunum í kring. Sérfræði- og samhæfingarteymið mun 

halda áfram störfum í þeirri mynd sem það er nú til loka árs 2012. Þá verður vonandi 

hægt að líta yfir farinn veg og sjá árangur erfiðisins. Mansal er staðreynd á Íslandi og 
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því er einkar mikilvægt að haldið verði áfram að vinna eftir aðgerðaáætluninni og 

starfsaðferðir í mansalsmálum verði þróaðar enn frekar. 

 

5.3 Framtíðin 

Starfið sem mansalsteymið hefur unnið hingað til hefur að mestu leyti miðast við að 

leysa þau mál sem koma upp með aðgerðum frá degi til dags. Aðgerðaáætlunin er hluti 

af því sem ber að vinna að í framtíðinni og eru aðilar teymisins sammála um að 

framtíðin er tiltölulega björt þó að mikið verk sé óunnið. Frumkvöðlastarfið sem er 

unnið í teyminu þykir mjög áhugavert og einstaklega skemmtilegt starf þó að verið sé 

að taka á erfiðum málaflokki (Sigþrúður Guðmundsdóttir munnleg heimild, 15. mars 

2010).             

 Starfið sem teymið hefur byggt sínar aðferðir og nálganir á byggir á aðferðum 

nágrannalandanna okkar. Norðurlöndin og löndin á Balkanskaganum hafa staðið 

framarlega að málefnum tengdum mansali og skipulagðri glæpastarfsemi og eru því 

töluvert á undan Íslandi í þeim málum. Hafa verður samt í huga að ástæðan fyrir því að 

Ísland hefur ekki mikla reynslu er vegna þess að mansal er tiltölulega nýlega komið upp 

á yfirborðið og þar af leiðandi fá fórnarlömb og gerendur sem unnið hefur verið með 

(Sigþrúður Guðmundsdóttir munnleg heimild, 15. mars 2010). Ísland nýtur góðs af 

þeirri vinnu sem hefur verið unnin í löndunum í kring, þau hafa séð um að ryðja veginn 

og þar af leiðandi getur sérfræði- og samhæfingarteymið leitað mikið til þeirra til að 

ekki sé verið að finna upp hjólið ítrekað (Berglind Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 16. 

mars 2010).           

 Þegar litið er til framtíðar er mikilvægt að samningarnir tveir sem bíða 

fullgildingar séu hafðir ofarlega í huga. Palermó-bókun Sameinuðu Þjóðanna og 

samningur Evrópuráðsins gegn mansali bíða enn fullgildingar og til þess að þeir verði 

fullgildir verður lagaumhverfið og hegningarlögin að breytast. Það hefur verið að gerast 

smátt og smátt með lagabreytingum en slíkar breytingar taka alltaf tíma (Berglind 

Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 16. mars 2010).     

 Þar til samningarnir hafa verið fullgildir er markmið teymisins að halda áfram 

góðri samvinnu við frjáls félagasamtök, félagsmálayfirvöld og lögreglu þar sem vinnan 

verður fórnarlambsmiðuð. Vinnan snýr þá að því að tryggja öryggi fórnarlambanna og 
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vinna traust þeirra. Slíkt krefst lengri tíma og meiri vinnu með fórnarlömbunum og þar 

kemur umþóttunartíminn á mikilvægan hátt inn í þær aðgerðir sem á að vinna í 

(Berglind Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 16. mars 2010; Frumvarp til laga um breytingu 

á lögum um útlendinga nr. 96/2002).      

 Umþóttunartíminn á vonandi eftir að nýtast betur í framtíðinni þegar unnið er 

með fórnarlömbum mansals. Mikilvægt er að á þeim tíma sé komið inn í með öflugan 

stuðning og þá aðstoð sem fórnarlambið þarf á að halda (Ingibjörg Broddadóttir 

munnleg heimild, 17. mars 2010). Einnig er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það 

getur tekið langan tíma að vinna sér inn traust þessara kvenna og það getur tekið frá 

nokkrum vikum upp í ár. Þær eru svo bugaðar af eigin reynslu og algerlega niðurlægðar 

auk þess sem haft hefur verið í ofbeldishótunum við þær ef til vill í langan tíma. Svo 

brotnar og bugaðar manneskjur þurfa nauðsynlega á þessum umþóttunartíma að halda 

og að vel sé séð um þær á þeim tíma. Draumurinn væri að geta opnað fyrir þær athvarf 

hér á landi þar sem hægt væri að leyfa þeim að jafna sig í friði en jafnframt væri hægt 

að tryggja þeim öryggi (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 23. mars 2010).  

 Margir hlutir hafa verið að breytast til góðs á síðastliðnu ári og það sem af er 

þessu ári. Lögin hafa verið að breytast og þokast Ísland í átt að fullgildingu Palermó-

bókunarinnar. Aðgerðaáætlunin var sett fram á síðasta ári og sérfræði- og 

samhæfingarteymið stofnað. Lögreglan á nú sinn fulltrúa í alþjóðlegu teymi sem fjallar 

um mansal og frjáls félagasamtök hafa verið að vinna að ótal samstarfsverkefnum. 

Marsmánuður 2010 verður ef til vill mörgum ofarlega í huga sem hafa barist hart gegn 

mansali og vændi. Í byrjun mánaðarins var fyrsta sakfellingin í mansalsmáli hér á landi. 

Undir lok mánaðarins voru svo sett lög á nektarstaði hér á landi og að þeim þurfi að 

loka. Baráttan hefur skilað öllu þessu og nú eru augu kvennahreyfingarinnar um allan 

heim á Íslandi og á því fyrirmyndarstarfi sem hér hefur verið unnið (Guðrún Jónsdóttir 

munnleg heimild, 23. mars 2010).  
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6. Félagsráðgjöf  

Félagsráðgjöf á rætur að rekja til góðgerðarstarfa og sjálfboðavinnu tengdri 

fátækraaðstoð. Á seinni hluta 18. aldar var félagsráðgjöf í formi ölmusu til fátækra og 

annarrar aðstoðar sem þeim var veitt. Það starf sem var unnið á þeim tíma er 

grunnurinn að félagsráðgjöf sem starfsgrein og starfsheiti sem varð til í kringum 

aldamótin 1900 (Farley, Smith og Boyle, 2006; Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a.).  

 Unnið hefur verið þá og nú eftir gildum byggðum á mannúð og umhyggju. Í 

félagsráðgjöf er unnið með það að markmiði að leysa þau mál sem koma upp í lífi 

einstaklinga, hópa og samfélagsins í heild. Haft er að leiðarljósi að hjálpa fólki til 

sjálfshjálpar með því að beita valdeflingu þar sem einstaklingum er liðsinnt að leysa 

vandamál sín með því að beina sjónum þeirra á lausnir og bjargir (Farley, Smith og 

Boyle, 2006).          

 Tvær stefnur hafa helst mótað valdeflingarnálgunina í félagsráðgjöf. Annars 

vegar er leitast við að eyða út kúgun minnihlutahópa og koma á jafnrétti og hins vegar 

eru þróunarkenningar sem eru komnar frá þeim sem hafa unnið hjálparstarf og áhersla 

lögð á að auka möguleika fólks til betra lífs. Báðar þessar stefnur miða við að kúgun 

hafi víðtæk áhrif bæði á einstaklinga og samfélög. Kúgun leiðir af sér vonleysi sem 

veldur svo eyðileggingu á sjálfi einstaklinga, örvæntingu og tilfinningadepurð. 

Valdeflingarnálgunin snýst um að einstaklingum séu gefin tæki og tól til þess að efla 

sjálfa sig í gegnum einstaklingsvinnu eða hópavinnu með áherslu á hjálp til sjálfshjálpar 

(Farley, Smith og Boyle, 2006).     

 Félagsráðgjafar starfa út frá heildarsýn sem felst í því að vinna saman kenningar 

um einstaklinga og mannlega hegðun við kenningar um samfélagið. Félagsráðgjöf snýst 

því um samspilið milli einstaklinga og umhverfis þeirra og hvernig þau hafa áhrif hvort 

á annað (International Federation of Social work, 2005).    

 Starf félagsráðgjafa byggir aðallega á þremur forsendum: Í fyrsta lagi að allir 

einstaklingar séu mikilvægir, í öðru lagi að allir geti einhvern tímann í lífinu átt í 

erfiðleikum við samfélagið eða aðra einstaklinga og í þriðja lagi er gert ráð fyrir því að 

það sé ávallt hægt að leysa þau vandamál sem koma upp og með því aukið lífsgæði 

einstaklinganna (Farely, Smith og Boyle, 2006).     

 Í félagsráðgjöf er lögð sérstök áhersla á þrenns konar vinnu: klíníska 
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félagsráðgjöf, félagsráðgjöf með hópum og svo samfélagsvinnu. Klínísk félagsráðgjöf 

snýst um að vinna með einstaklinga eða fjölskyldur og vandamál þeirra. Hópavinna 

miðar að því að ná fram breytingum sem hópurinn óskar eftir. Samfélagsvinna snýst 

um að vinna að því að finna hvaða þætti vantar í samfélög og hvernig hægt sé að hjálpa 

þeim að öðlast það sem þau vantar (Farley, Smith og Boyle, 2006).    

 Félagsráðgjöf hefur þróast á ólíkan hátt á milli landa í heiminum. Sérhæfing og 

þekking er breytileg á milli landa og lagalegt og stjórnmálalegt umhverfi hvers lands 

fyrir sig hefur haft áhrif á vinnu félagsráðgjafans (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a.).  

    

6.1 Fjölmenningarfélagsráðgjöf 

Ein tegund félagsráðgjafar er fjölmenningarfélagsráðgjöf þar sem unnið er með fólk af 

ólíkum uppruna. Í starfi með fólki frá öðrum menningarheimum sem og öllum öðrum 

skjólstæðingum eiga félagsráðgjafar að vinna á grundvelli laga og reglna. Lögin og 

reglurnar eru misjafnar eftir því hvernig starfinu er háttað, en siðareglur félagsráðgjafa 

eiga við hvar sem félagsráðgjafinn vinnur. Í fjölmenningarfélagsráðgjöf ber 

félagsráðgjafanum að fara eftir siðareglunum með því að vinna gegn 

mannréttindabrotum, aðstoða við lausn félagslegra og persónulegra vandamála og 

vinna gegn öllu félagslegu ranglæti (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b.).   

 Í starfi með fólki af erlendum uppruna getur oft borið á miklum menningarmun 

og því mikilvægt að félagsráðgjafinn sé meðvitaður um eigin fordóma og skoðanir. 

Hann þarf að geta gert sér grein fyrir öðrum siðum og venjum, ásamt því að skilja 

ólíkan bakgrunn fólks og geta sett sig í spor skjólstæðinga sinna til að reyna að skilja 

upplifun þeirra og öðlast traust þeirra.  

Margir þættir geta spunnist inn í mál sem fjölmenningarfélagsráðgjafi fær í 

hendurnar og því er mikilvægt að hann þekki lögin, siðareglurnar og þau úrræði sem 

eru í boði (Fong, 2004). 

Að síðustu ber að nefna að óæskilegt er að fjölmenningarfélagsráðgjafi beri í 

brjósti sér fordóma gegn fólki af öðrum uppruna. Mannvirðing verður að vera leiðarljós 

í starfi hans (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b.). 
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6.2 Félagsráðgjöf og mansal 

Fórnarlömb mansals hér á landi sem hafa komið fram á sjónarsviðið eru ekki mörg. Þar 

af leiðandi eru litlar upplýsingar til um starf félagsráðgjafa með þessum hóp. Menntun 

og reynsla félagsráðgjafa er einkar mikilvæg ef vinna á með mansalsfórnarlömbum út 

frá heildarsýninni sem er einkennismerki félagsráðgjafa (Guðrún Jónsdóttir munnleg 

heimild, 23. mars 2010). Fyrir nokkru áður en mansal var komið upp á yfirborðið og var 

ekki viðurkennt opinberlega, voru til óopinber teymi áhugasamra kvenna um málið. 

Þær störfuðu óformlega í tengslum við málefnið og skipulögðu verndarúrræði fyrir 

mansalsfórnarlömb. Þetta voru konur sem voru tengdar annarri kvennahreyfingu hér á 

landi og voru félagsráðgjafar (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 23. mars 2010).  

 Félagsráðgjöf hefur það að leiðarljósi að bera virðingu fyrir manneskjunni og 

mæta henni á þeim stað sem hún er hverju sinni í lífinu. Fórnarlömb mansals eru beygð 

og brotin og oft ekki tilbúin til að þiggja hjálp strax (Guðrún Jónsdóttir munnleg 

heimild, 23. mars 2010). Starf félagsráðgjafa með heildarsýnina í forgrunni er því 

tilvalið til hjálpar mansalsfórnarlömbum og á þann hátt litið til fórnarlambsins í 

samhengi við umhverfi þess, bakgrunn og fyrri reynslu. Einblínt er á persónulegu og 

félagslegu vandkvæðin sem þessir einstaklingar kljást við með lausnarmiðaðri nálgun. 

Þetta er starf og nálgun félagsráðgjafans og fáir aðrir fagaðilar sem hafa þá næmni sem 

félagsráðgjafinn hefur að bera. Í framtíðinni ættu félagsráðgjafar að vera fyllilega hæfir 

til þess að leiða þá vinnu sem unnin er með fórnarlömbum mansals, fræða aðra 

fagaðila og opna augu almennings. 
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7. Samantekt 

Mansal er fjölþjóðlegt fyrirbæri sem er orðið ein gróðavænlegasta ólöglega 

glæpastarfsemi sem fyrirfinnst í heiminum í dag. Mansal nær til allra heimsálfa og eru 

fórnarlömbin seld á milli þeirra fyrir himinháar upphæðir. Þjóðir heimsins hafa tekið sig 

saman í baráttunni gegn þessari alþjóðlegu glæpastarfsemi og meðal annars hafa 

Sameinuðu Þjóðirnar og Evrópuráðið sett fram alþjóðlega samninga gegn mansali. 

Töluverður einhugur er um undirskrift þessara samninga og fullgildingu þeirra. 

Baráttan gegn mansali er nýhafin og frekar stutt á veg komin. Baráttan er ekki bara háð 

gegn einum manseljanda heldur skipulögðum hópi manna sem standa þétt saman og 

eiga öflugt og þróað tengslanet um starfsemi sína. Erfitt hefur verið að uppræta þessa 

glæpastarfsemi þar sem fórnarlömbin eru reglulega seld á milli landa og erfiðlega 

reynist að hafa hendur í hári gerendanna ef fórnarlömbin finnast ekki. Umfang mansals 

er því talsvert meira en tölur gefa til kynna, og ætla má að einungis brotabrot komist 

upp á yfirborðið. Fórnarlömb manseljendanna eru oft á tíðum félagslega og 

fjárhagslega illa staddar stúlkur sem dreymir um betra líf og meiri peninga á milli 

handanna. Í staðinn festast þær í neti manseljanda og eiga ekki afturkvæmt þaðan í 

fleiri ár. Þar er þeim haldið föngnum, kúgaðar, barðar og þeim nauðgað. Sumar komast 

lífs af og endurheimta sitt fyrra líf en aðrar veltast um í þessum heimi í mörg ár og 

komast ekki lifandi frá honum.        

 Íslendingar eru nýgræðingar í mansalsmálum og það er ekki fyrr en á síðustu 

árum að farið var að gefa þessum málaflokk gaum. Skipaður var starfshópur sem átti 

að gera aðgerðaáætlun um mansal og hann skilaði af sér skýrslu í marsmánuði 2009. 

Þann sama mánuð var svo sérfræði- og samhæfingarteymið um mansal stofnað, og fer 

það með yfirumsjón allra mansalsmála hér á landi. Eftir að aðgerðaáætlunin var tekin í 

gildi hefur ýmislegt breyst til hins betra. Aukin vitneskja er hjá fagaðilum og almenningi 

um málaflokkinn. Töluverð breyting hefur verið á lagaumhverfinu og bann var sett við 

kaup og sölu vændis. Nektarstaðir munu vera lokaðir frá 1. júlí 2010. Fyrsti 

mansalsdómurinn féll svo í marsmánuði 2010 eftir að hegningarlögunum nr. 19/1940 

var breytt.           

 Margt hefur verið framkvæmt og Ísland er skrefinu nær því að fullgilda 

Palermó-bókun Sameinuðu þjóðanna. Slíkt myndi gera það að verkum að öll barátta 
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gegn mansali yrði auðveldari og jafnframt væri auðveldara að rannsaka mansal hér á 

landi og vinna markvisst gegn því. 
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8. Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað ítarlega um mansal út frá alþjóðlegum samningum. Leitast var 

við að kortleggja umfang þess, gróða, fórnarlömbin og manseljendurna bæði erlendis 

og á Íslandi. Ýmsum aðgerðum hefur verið hrundið af stað í hinu alþjóðlega samfélagi 

sem og hérlendis og hefur það haft áhrif á hvernig mál hafa verið unnin og lagt 

grunninn að framtíðarvinnu í mansalsmálum. Umfjöllun um starf félagsráðgjafa með 

mansalsfórnarlömbum og aðkoma þeirra að slíkum málum skiptir gríðarlega miklu 

máli. Mansal er gífurlega stórt fjölþjóðlegt vandamál með mörg hundruð þúsund 

fórnarlamba í ánauð þrátt fyrir að margt hafi verið gert til að sporna gegn því. Mikil 

vitundarvakning hefur orðið úti í hinum stóra heimi og alþjóðasamningar settir fram í 

takt við það.           

 Mikilvægur þáttur í baráttunni gegn mansali er að einangra vandann ekki frá 

öðrum, heldur gera sér grein fyrir því að mansal helst í hendur við margt annað, til 

dæmis fíkniefni, vopnasmygl og peningaþvætti. Mansal og vændi eru einnig nátengd 

mál sem eru oft nefnd í sömu andrá. Velta má fyrir sér ýmsu í tengslum við vændi og 

mansal og þar með talið hver sé skilgreiningarmunurinn á þessum hlutum og hvar hægt 

er að draga línuna. Hvenær eru stúlkur að stunda vændi af því að þær kjósa sér þann 

starfsvettvang og hvenær eru þær neyddar út í starfið vegna fjárhagsskorts eða 

kúgunar?          

 Hérlendis er mansal staðreynd og hefur mjög oft komið upp á yfirborðið í 

tengslum við vændi og nektarstaði. Ætla má að með hertri löggjöf og dómum sem hafa 

fallið í slíkum málum muni umhverfið breytast. Ísland er að stíga sín fyrstu skref í 

baráttunni gegn þessari vá og hefur dregið mjög skýrar línur í þessum málum. Augljós 

er afstaða löggjafans til slíkrar iðkunar hér á landi og mansal og vændi mun ekki líðast.  

 Mansal og vændi væru ekki til staðar ef það væri ekki að anna eftirspurn sem er 

bersýnilega til staðar hér á landi. Með aukinni fræðslu og forvörnum væri hægt að 

beina sjónum að þeim hópi sem væru líklegir kaupendur vændis og markvisst reyna að 

draga úr eftirspurninni. Aðgerðir tengdar mansali hafa hingað til verið 

fórnarlambsmiðaðar en til lengri tíma litið væri skynsamlegt að horfa líka til 

væntanlega kaupenda og fara í forvarnarvinnu tengda þeim.    

 Við gerð þessarar ritgerðar vöknuðu upp spurningar tengdar efninu sem ekki 
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náðist að svara. Til dæmis væri áhugavert að skoða nánar hvert sjónarhorn 

fórnarlamba mansals er og hvað þær vildu sjá gert betur gert og öðruvísi. Einnig má 

velta því fyrir sér hvort baráttan gegn mansali sé í raun vonlaus; hvort að þetta sé 

markaður sem muni alltaf þrífast þar sem eftirspurnin eftir hvers kyns kynlífi er 

greinilega gríðarleg. Fórnarlömbin eru seld aftur og aftur og eru margnota vara. Þar 

sem fjárhæðirnar eru einnig mjög háar er líklegra að menn haldi áfram að taka þátt í 

þessari gróðamaskínu þrátt fyrir afleiðingar þess fyrir fórnarlömbin. Líkurnar á að lenda 

í fangelsi fyrir mansal eru einnig mjög litlar. Mansal er komið upp á yfirborðið og hefur 

verið viðurkennt sem stórt alþjóðlegt vandamál og það er fyrsta skrefið. Í framhaldinu 

af því er vonin sú að lönd heimsins nái að sporna gegn mansali með áframhaldandi 

markvissum aðgerðum gegn fjölþjóðlegri glæpastarfsemi.    

 

 

_____________________________ 

Helena Konráðsdóttir 
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