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Hvernig eru fórnalömb mansals? 
 Staðalímynd 

 Hvernig sjáum við fyrir okkur fórnalamb mansals? 

 Hver er raunin um fórnalömb mansals? 
 Eru oft í vörn og segja ósatt 

 Vantreysta lögreglu og líta sjaldnast á hana sem 
bjagvætt 

 Mikilvægt að vinna traust þeirra og trúnað 

 



Að bera kennsl á fórnalömb mansals 
 Ákveðin atriði benda til þess að um fórnalamb 

mansals sé að ræða: 
 Hefur  ekki umráð yfir persónulegum gögnum 
 Virðist vera með tilbúna frásögn 
 Verið ráðinn til starfa í einu starfi en neyddur til að taka 

að sér annað starf? 
 Hefur  engin eða takmörkuð laun 
 Skuldar  vinnuveitanda sínum  
 Hefur  verið hótað um eigin velferð eða öryggi fjölskyldu 

 
 
 



 Atriði sem benda til þess að um fórnalamb 
mansals sé að ræða frh.: 
 

 Þekkir ekki til landsins  

 Veit ekki heimilisfang sitt 

 Sýnir merki hræðslu eða álags 

 Vantreystir yfirvöldum 



Ógnin 
 Fórnalömbum mansals er ógnað, hótað eða þau 

þvinguð á annan hátt 

 Ógnin getur verið mjög dulin og þarf ekki endilega að 
beinast að þeim sjálfum 
 „Mömmu þinni líður vel í dag“  

 



Palermó viðaukinn 
 Það skiptir ekki máli hvort viðkomandi hafi farið yfir 

landamæri, því mansal getur líka átt sér stað innan 
landamæra ríkja 

 Það þarf ekki að vera um skipulagða brotastarfsemi að 
ræða, einstök tilvik falla líka undir 

 Samþykki skiptir ekki máli þ.e. hvernig það bar til að 
viðkomandi varð fórnalamb mansals 

 



Palermó viðaukinn frh. 
 Umfang hagnýtingar eða misnotkunar skiptir ekki 

máli, hvort sem um er að ræða blekkingu, tælingu, 
hótanir eða þvingun 

 Um fórnalamb mansals getur verið að ræða þó að ekki 
sé bent á brotamennina 



Mansal á Íslandi 
 Nýleg dæmi um mansal hafa opnað augu almennings 

fyrir því að mansal á sér stað á Íslandi 
 Erlendar konur sem eru fluttar til landsins til þess að 

stunda vændi 

 Dæmi úr íslenskum veruleika 
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