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Útdráttur 

Hnattvæðing hefur haft mismunandi áhrif á íbúa heimsins eftir til dæmis aldri, kynþætti, búsetu, 

samfélagsstöðu, menntun, fjárhagsstöðu og síðast en ekki síst kyni. Í þessari ritgerð skoða ég hvernig 

ferli hnattvæðingar hafa haft önnur áhrif á konur en karla. Ég skoða konur sem nýtt vinnuafl í 

launuðum störfum í þriðja heiminum, konur sem sölu- og neysluvöru í kynlífsiðnaði og konur sem 

landfræðilega hreyfanlegt vinnuafl þegar kemur að heimilis- og umönnunarstörfum. Ég skoða 

jafnframt hvort konur eru fórnarlömb eða gerendur í ferlum hnattvæðingar. Femínískir fræðimenn hafa 

gagnrýnt fjarlægð kyns þegar kemur að rannsóknum á hnattvæðingu og hafna því að kyni sé hrært 

saman við fyrri greiningar. Þess vegna er efnið mikilvægt og á erindi við orðræðu nútímans.  

 

 

Hnattvæðing er hugtak sem flestir tengja við ört minnkandi heim og aukið flæði fólks, 

fjármagns og upplýsinga milli svæða. Hugtakið virðist vera fremur nýlegt þar sem það finnst 

ekki í enskri orðabók frá árinu 1978. Margar skilgreiningar eru til yfir þetta hugtak, til að 

mynda skilgreining Moghadam, sem mér finnst afar skorinort og góð: „Hnattvæðing er flókið 

hagrænt, pólitískt, menningarlegt og landfræðilegt ferli þar sem hreyfanleiki fjármagns, 

samtaka, hugmynda, orðræðu og fólks hefur tekið á sig hnattræna eða þverþjóðlega mynd“. 

(Mogahadam, 1999: 367). Í greininni The Disappearing Local bendir Haugerud á að hnattrænt 

flæði fjármagns, hugmynda og fólks sé í raun ekki nýtt fyrirbæri heldur hafi landbúnaðar- og 

iðnbyltingin komið langt á undan hnattvæðingu. Það sem helst sé öðruvísi núna er mun meira 

umfang og þá sérstaklega umfang fjármagns (Haugerud, 2003: 73). Peningar eru vissulega  

helsti hvatinn að baki hnattvæðingu. Það sem einnig einkennir ferli hnattvæðingar að mati 

Haugerud er að þau ganga ekki jafnt yfir alla staði og því síður allt fólk, heldur stuðla þau að 

fátæktarvæðingu sumra svæða á meðan önnur verða sífellt ríkari. Hún nefnir, þessu til 

stuðnings, að Asía, Afríka og Suður-Ameríka eigi sameiginlega minni hlut af auði heimsins 

nú til dags en árið 1913 (Haugerud, 2003: 74).  

Í inngangi bókar Afshar og Barrientos, Women, Globalization and Fragmentation in 

the Developing World, koma fram skilgreiningar á fullkominni hnattvæðingu annars vegar og 

misheppnaðri hins vegar . Sú fullkomna er á þann veg að markmið hnattvæðingar sé 

landamæralaus heimur þar sem allt frá fólki til fjármagns flæðir frjálst milli svæða. Yfir öllum 

heiminum væri svo heimsstjórn í stað ríkisstjórnar í hverju landi. Sú sýn sem stendur fyrir 

misheppnaða hnattvæðingu gerir ráð fyrir að markmið Vesturlanda sé að sölsa undir sig 

valdalausan þriðja heiminn (Afshar og Barrientos, 1999: 2). Væntanlega geta flestir sæst á að 
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hnattvæðing eigi sér margar hliðar og enn fleiri birtingarform, sum góð, önnur slæm og mörg 

einhvers staðar þar á milli. 

  

Markmið þessarar ritsmíðar er að skoða áhrif hnattvæðingar á konur, líf þeirra og 

störf. Hafa ber í huga að þátttaka í hnattvæðingu, sama hvort það er meðvitað eða ómeðvitað, 

þvingað eða með frjálsum vilja, er ekki eins og að klæða sig í búning sem er eins fyrir alla. 

Áhrifin eru ólík eftir ólíkum einstaklingum og því fer fjarri að áhrifin séu þau sömu hjá öllum 

konum, því eins og við vitum eru konur stór hópur sem er langt frá því að vera einsleitur. Það 

eru margir félagslegir þættir sem greina konur að, eins og fjárhagur, kynþáttur, trú, menntun, 

aldur, fjölskyldustaða og margt fleira (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1999: 52).  

Spurningarnar sem ég vil freista þess að svara hér eru: Er hnattvæðing kynjað eða kynblint 

ferli? Eru konur fórnarlömb eða gerendur í ferlum hnattvæðingar? 

Smæð þessa verkefnis kemur að sjálfsögðu í veg fyrir tæmandi umfjöllun um allar 

hliðar hnattvæðingar og áhrif þeirra á konur. Til að afmarka mig ákvað ég að fylgja umfjöllun 

Þorgerðar Einarsdóttur, dósents í kynjafræði við Háskóla Íslands, um efnið sem kemur fram í 

greininni The Gendered Implications of Globalization: Vulnerability and Interdependence, 

sem birtist í bókinni Topographies of Globalization sem Háskóli Íslands gaf út árið 2004. 

Þorgerður skiptir þátttöku kvenna í hnattvæðingu niður í þrjú svið; konur sem vinnuafl í hinu 

nýja efnahagskerfi, mansal og konur sem flytja milli landa til að hugsa um börn og heimili  

annarra (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 230).  

Grein Þorgerðar er skrifuð í anda femínískrar gagnrýni á fyrri kenningar um 

hnattvæðingu, sem gerðu ráð fyrir að hnattvæðing væri kynblint ferli. Femínistar líta hins 

vegar á hnattvæðingu sem ójafnt og flókið ferli samskipta þar sem taka verður tillit til kyns 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 229). Þorgerður leggur áherslu á að með því að taka kyn með 

sem breytu eigi femínistar ekki við að kyni sé bætt við fyrri greiningar. Greina verður allt 

ferlið upp á nýtt með kyn sem útgangspunkt (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 229).  

 Þorgerður færir þau rök fyrir flokkun sinni að öll sviðin tengist miðlægri umræðu 

innan femínískra fræða undanfarna áratugi. Fyrsta sviðið sem hún tekur fyrir snýr að innkomu 

kvenna inn á opinberan launamarkað og hefur verið mikið rannsakað af femínistum. 

Umfjöllun hennar um mansal kemur inn á yfirráð karla þegar kemur að líkömum kvenna, sem 

hafa löngum verið umfjöllunarefni innan fræðanna og einnig baráttunnar. Þriðja sviðið snertir 

börn og fjölskyldur sem hafa alltaf snúið mest að konum. Þorgerður leggur einnig áherslu á að 

með þessa flokkun að vopni sé hægt að sjá hvernig hnattvæðing hefur aukið og viðhaldið 

valdaleysi ákveðinna hópa kvenna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 230). Ég tel þessi rök vera 
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góð og flokkunina því eiga rétt á sér. Ég fylgi henni og fjalla um hvert svið sérstaklega, 

ritgerðinni er því skipt í þrjá kafla. 

 Í fyrsta kafla, sem ber heitið Konur sem vinnuafl í hinu nýja efnahagskerfi, tek ég fyrir 

hvernig konur hafa komið inn á launaðan vinnumarkað í þriðja heiminum í auknum mæli á 

síðustu áratugum. Ég fjalla um af hverju láglaunastörf hafa verið flutt frá Vesturlöndum til 

fátækari ríkja. Ég skoða einnig kenningar sem settar hafa verið fram til að útskýra af hverju 

konur veljast fremur en karlar í þessi láglaunastörf og gagnrýni á þær.  

 Annar kafli nefnist Mansal og þar er þessi skuggahlið hnattvæðingar til umræðu. Ég 

skoða hversu umfangsmikið mansal er nú á dögum og hver hvatinn að baki því sé. Ég tek 

dæmi um mansal milli svæða innan landamæra og milli landa, en hnattvæðing hefur bein áhrif 

á bæði tilfelli. Einnig kem ég inn á ríkjandi orðræðu um vændi og mansal og hversu varasamt 

er að reyna að stía þessu tvennu í sundur. Orðræðan hefur svo áhrif á löggjöf en nokkur 

vestræn ríki hafa stigið mikilvæg skref fram á við í þeim efnum.  

 Í þriðja og síðasta kaflanum, sem nefnist Umhyggja kvenna sem hnattræn vara, tek ég 

fyrir þá staðreynd að tækifæri hafa skapast á undanförnum áratugum fyrir konur frá fátækari 

ríkjum heimsins til að flytjast til ríkari landa og starfa við umönnun og heimilisstörf. Konur 

flytja að sjálfsögðu milli landa til að starfa við fleira en þess háttar störf en markmiðið hér er 

ekki tæmandi umfjöllun um farandverkamennsku kvenna. Ég kem þó til með að tengja 

umfjöllunina við rannsóknir sem gerðar hafa verið á konum sem flytja milli landa til að sinna 

annars konar störfum, til dæmis í fiskvinnslu á Íslandi. Ég skoða hvaða þættir það eru helst 

sem skapa annars vegar eftirspurn í ríkari löndum og hins vegar framboð í þeim fátækari. 

Einnig fjalla ég um hvernig farandverkamennska kvenna er ólík farandverkamennsku karla, 

bæði hvað varðar orsakir og áhrif hennar.  

 

 

Kafli I: 

Konur sem vinnuafl í hinu nýja efnahagskerfi 

Ein af afleiðingum hnattvæðingar eru breytt atvinnutækifæri. Þorgerður lýsir því þannig að á 

Vesturlöndum hafi fólk farið úr framleiðslustörfum í þjónustustörf en leiðin hafi legið frá 

landbúnaði í framleiðslustörf í þriðja heiminum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 231). Í 

greininni Globalization and Gendered Inequality fjallar Steans (2003) um hnattræna 

endurskipulagningu (global restruction) fyrirtækja. Með henni á hún við að stór fyrirtæki hafa 

frá því á sjöunda áratug síðustu aldar verið að endurskipuleggja sig með þeim hætti að halda 

hugviti og hönnun áfram á Vesturlöndum en flytja framleiðslu til þriðja heims ríkja þar sem 
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nóg er af ódýru vinnuafli (Steans, 2003: 455-456). Þorgerður tekur undir þessa greiningu og 

bendir á að þær aðstæður sem hafi helst ýtt undir þessa þróun eru að í þriðja heiminum eru 

lágmarkslaun lægri en á Vesturlöndum, þar er lítið sem ekkert eftirlit með fjölda vinnustunda 

og verkafólk hefur minni félagsleg réttindi (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 231).  Þetta hefur 

leitt til þess að margar konur í þessum minna þróuðu ríkjum eru komnar í launaða vinnu á 

meðan konur á Vesturlöndum hafa annað hvort misst vinnuna, af því hún var flutt í annað 

land, eða hafa grætt á hnattvæðingunni og hafa nú möguleika á störfum sem áður voru 

eingöngu skipuð körlum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 231).  

 

Í grein sinni, Working for Lipstick? Male and Female Labour in the Clothing Industry 

in Morocco, fjallar Jokes (1985) um konur sem vinna í fataverksmiðjum í Marokkó. Hún 

byggir greinina á rannsókn sinni frá árinu 1980. Hún skoðaði 15 fataverksmiðjur og talaði við 

eigendur þeirra, yfirmenn og verkafólk, bæði konur og karla (Jokes, 1985: 184). Jokes leggur 

áherslu á að hér er ekki verið að tala um frumstæðar verksmiðjur eða vinnustofur sem vinna 

með etnískan klæðnað heldur hátækniverksmiðjur sem framleiða tískuföt fyrir margar af fínni 

búðum Evrópu (Jokes, 1985: 183). Þó að greinin sé frá árinu 1985 kemur hún inn á öll þau 

atriði sem ég vildi helst skoða þegar kemur að verksmiðjuvinnu kvenna í þriðja heiminum. 

Það er margt sem Jokes kemur inn á sem á sér samhliðu í nútímanum eins og fram mun koma 

þegar ég tengi umfjöllunina við nýrri rannsóknir. Ég tel því umfjöllun Jokes eiga fullan rétt á 

sér og alls ekki vera úrelta.      

Í upphafi greinarinnar segir Jokes að laun kvenna séu um það bil 70% af launum karla, 

þegar þau hafa verið leiðrétt með tilliti til annarra breyta eins og aldurs, reynslu og vinnutíma 

(Jokes, 1985: 183). Í hugum karlmanna, bæði þeirra sem starfa í verksmiðjunum og þeirra 

sem stjórna þeim, er einföld skýring á þessum mikla launamun kynjanna. Konur vinna 

einfaldlega til að ná sér í örlítinn auka vasapening, til dæmis til að kaupa sér nýjan varalit eins 

og heiti greinarinnar gefur til kynna, þær eru ekki fyrirvinnur heimilanna því að karlmenn eiga 

að sjá um það (Jokes, 1985: 183). Þetta hugarfar stingur mann sem gamaldags og úrelt 

feðraveldisklisja en í raun á hún sér djúpar rætur í félagsgerð samfélagsins sem mótar og 

mótast af samskiptum kynjanna og við þurfum ekki að líta lengra en út um gluggann hér í 

Reykjavík til að sjá þetta. Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (1999) kemur inn á þetta í grein 

sinni „Father did not answer that question“: Power, gender and globalisation in Europe. Hún 

bendir á að samkvæmt lögum séu karlar og konur jöfn á Íslandi en að sama skapi sé ennþá 

mikill munur á lagalegri og raunverulegri stöðu kvenna gagnvart körlum og að þessi munur sé 

til staðar vegna rótgróinna félags- og menningarlegra hugmynda um kyn og fjöskyldur hér á 
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landi. Hún segir að litið sé á konur fyrst og fremst sem mæður og eiginkonur og það sem þær 

geri utan þess ramma hvorki móti þær né veiti þeim stöðu innan samfélagsins. Aftur á móti er 

sjálfsmynd og samfélagsstaða karla mótuð af starfi þeirra og stöðu en ekki fjölskylduhögum. 

Afleiðing þess að starf kvenna er minna metið en starf karla er að þær fá minna greitt fyrir sín 

störf (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1999: 48). Working for lipstick hugarfarið er því 

kannski ekki svo fjarri okkar eigin samfélagi þó að fáir vinnuveitendur myndu setja það í 

þessi orð. 

  

Atvinnuþátttaka kvenna í þriðja heiminum hefur aukist gífurlega á undanförnum 

áratugum. Samkvæmt tölum sem Þorgerður notar hefur þátttakan aukist úr 25 í 44% á árunum 

1970 til 1990 á sumum svæðum þar sem útflutningur er mikill (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 

231). Árið 1969 voru konur helmingur starfsmanna í fataiðnaði í Marokkó en árið 1980 voru 

þær orðnar 75%. Á þessum tíma hafði starfsemin þrefaldast og flest nýju starfanna farið til 

kvenna (Jokes, 1985: 187). Jokes segir að ýmsar útskýringar hafi verið lagðar fram til að 

útskýra þessa miklu aukningu á stuttum tíma.  

Eina algengustu útskýringuna segir hún vera svokallaða deskilling
1
  kenningu (Jokes, 

1985: 187). Jokes útskýrir hugtakið deskilling þannig að það eigi við að minni færni þurfi að 

meðaltali í öll störf sem sé afleiðing af auknum fjölda slíkra starfa (Jokes, 1985: 188). Hún  

fjallar um kenninguna út frá þrískiptingu Braverman (Jokes, 1985: 187). Í fyrsta lagi hafa  

tæknibreytingar í framleiðslu haft í för með sér að fleiri einhæf störf hafa skapast. Á móti 

hefur yfirmannastöðum fækkað. Þessi þróun hefur leitt af sér að hver og einn starfsmaður 

hefur litla sem enga yfirsýn yfir heildarframleiðsluna og getur því ekki gert sér grein fyrir 

mikilvægi sínu. Því hafa yfirmenn meiri stjórn á framleiðslunni en áður og launakostnaður 

hefur að sama skapi minnkað. Í öðru lagi leggja atvinnurekendur sig fram um að tæknivæða 

rekstur sinn vegna kosta einhæfra starfa. Samkvæmt þriðja atriði kenningarinnar hafa 

fyrrgreind atriði gert það að verkum að eftirspurn atvinnurekenda eftir konum hefur aukist. 

Talið er að konum henti og líki sérlega vel að vinna störf sem ekki gera kröfu um færni þar 

sem starfsævi þeirra sé mun skemmri en karla, vegna barneigna og fjölskylduábyrgðar. Það 

leiði svo til þess að konur gangist síður undir þjálfun í starfi, tileinki sér síður færni og séu, á 

heildina litið, óáreiðanlegri starfskraftur (Jokes, 1985: 188).  

Jokes gagnrýnir þessa kenningu og bendir á tvo alvarlega galla á henni. Fyrst ber að 

nefna að tæknilegar breytingar hafa orðið á öllum sviðum framleiðslu og því hefur eftirspurn 

                                                 
1
 Fann ekkert nógu gott íslenskt orð yfir deskilling 
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eftir ódýru og óþjálfuðu vinnuafli aukist alls staðar. Kenningin skýrir því ekki hvers vegna 

eftirspurn eftir konum hefur bara aukist í ákveðinni framleiðslu, til dæmis í fata-, teppa- og 

matvælaiðnaði í Marokkó, en ekki í nærri því allri framleiðslu þar í landi (Jokes, 1985: 186, 

188). Í öðru lagi finnst Jokes hæpið að þörfin fyrir ódýrt og óþjálfað vinnuafl hafi skapast 

fyrst og henni hafi svo verið fullnægt með því að ráða konur til starfa. Hún spyr því hvers 

vegna atvinnurekendur í Marokkó og víðar ættu að hafa kosið frekar að ráða konur þegar 

alltaf hefur verið nóg  af óþjálfuðum karlmönnum. Hún dregur þá ályktun að atvinnurekendur 

hafi ekki farið að ráða konur í svo miklum mæli vegna breyttra framleiðsluhátta í kjölfar 

tækninýjunga, heldur hafi konur orðið tiltækt vinnuafl og atvinnurekendur hafi því mótað 

störfin að þessu nýja vinnuafli (Jokes, 1985: 189). Í grein Steans kemur fram sama viðhorf, 

hún segir að á níunda áratug síðustu aldar hafi fyrirtæki farið að fjárfesta í hátækni með það 

að markmiði að útrýma störfum sem kröfðust hæfni. Þó hafi mörg fyrirtæki rekið sig á að 

þetta borgaði sig ekki alltaf, sérstaklega þar sem nóg var af ódýru vinnuafli kvenna. Þannig að 

frekar en að eyða fúlgum fjár í að gera verksmiðjurnar tölvustýrðar og sjálfvirkar kom betur út 

fyrir marga atvinnurekendur að auka hlut kvenna meðal starfsmanna og láta þær vinna þessi 

hæfnislausu störf, eins og vélmenni (Steans, 2003: 456). Þessar verksmiðjur hafa því verið 

mótaðar eftir þessu nýja tiltæka vinnuafli en ekki öfugt. 

Jokes heldur því fram að konur séu ódýrara vinnuafl en karlar og það sé helst það sem 

greini kynin að í verksmiðjunum. Hún er ekki sátt við þá áherslu sem lögð er á litla hæfni 

kvenna í deskilling kenningunni því hún telur hana ekki útskýra af hverju konur veljast í 

ákveðin störf frekar en önnur (Jokes, 1985: 189, 190). Hún bendir á að ef hægt er að komast 

upp með að greiða konum lægri laun hljóta þær að vera settar í minna metin störf en karlar 

(Jokes, 1985: 189). Það að konur vinni minnst metnu störfin sé því ekki af því að þær ráði 

ekki við hin störfin og fái þar af leiðandi lægri laun, heldur að þær fá lægri laun og eru þar af 

leiðandi settar í þessi störf. Sem dæmi um lítils metið starf í verksmiðjunum sem konur hafa 

valist í er á endasvæðinu, þar sem fötin eru löguð til áður en þau fara út. Þetta er minnst metna 

og verst launaða starfið og þeir karlar sem Jokes ræddi við, bæði verkamenn og yfirmenn, 

mundu ekki eftir neinum körlum við þetta starf (Jokes, 1985: 187). Annað sláandi dæmi um 

þetta er að í fataverksmiðjum í Marokkó er greitt um helmingi hærra kaup til þeirra sem starfa 

við sérhæfðar og flóknari vélar sem gera til að mynda rennilása og tölugöt. Í Brasilíu hins 

vegar eru sömu laun greidd fyrir þessi störf og önnur almenn störf við færibandið. Það er 

engin munur á þeirri færni sem þarf til að stýra þessum vélum milli landanna, eini munurinn 

er sá að í Marokkó stýra karlar þessum vélum en í Brasilíu er þetta kvennastarf (Jokes, 1985: 

201). Það fer ekki á milli mála að þarna fara launin eftir kyni starfsmannsins en ekki færni 
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hans. Í grein Unnar Dísar Skaptadóttur og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur (2000), Gender 

construction at work in Icelandic fish plants, kemur fram að hið sama gildir um 

kynjaskiptingu starfa í íslenskum frystihúsum. Konur sjá um að skera, hreinsa og pakka fiski 

og þegar stafsfólk var spurt af hverju karlmenn sinntu ekki þessum störfum voru notuð orð 

eins og „fáránlegt“ og „hommalegt“ (Unnur Dís Skaptadóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

2000: 9-10). Þó virðist vera ein undantekning á þessari reglu því um borð í frystitogurum 

vinna karlmenn við þessi kvenlegu störf og gera að fiski. Um leið og vinnan fer fram um borð 

í togara er hún orðin karlmannleg og skilgreind sem erfiðisvinna og að sama skapi mun betur 

launuð en kvenlega vinnan í landi (Unnur Dís Skaptadóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

2000: 11). Þetta er afar merkileg staðreynd þar sem vinnan er sambærileg en betur launuð ef 

karlar sinna henni á togurum heldur en ef konur sinna henni í frystihúsum, eins og tilfellið er 

með saumavélina sem minnst var á hér að framan.  

 

Að auki hefur verið bent á að þau störf sem konur jafnan sinna eru ekki talin krefjast 

mikillar hæfni eða þjálfunar heldur meðfæddra hæfileika kvenna á sviði handlagni, fingrafimi, 

þolinmæði eða umönnunar. Aftur á móti er talið að hin hefðbundnu karlastörf krefjist 

þekkingar, þjálfunar, krafta eða gáfna (Unnur Dís Skaptadóttir, 2000: 125-126). Í grein Unnar 

Dísar og Guðbjargar Lindu kemur viðhorf starfsfólks í íslenskum frystihúsum til þessara mála 

fram. Bæði yfirmenn og almennir starfsmenn töldu að meðfæddir hæfileikar réðu mestu um 

hvers vegna konur veljast í önnur störf en karlar. Talað var um að sum störf væru kvenleg en 

önnur karlmannleg (Unnur Dís Skaptadóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2000: 9). Bæði 

konur og karlar lögðu áherslu á líkamlegan styrk þegar karlmannlegum störfum var lýst en 

það er athyglisvert í ljósi þess að vegna tækniframfara síðustu áratuga þarf ekki jafn mikla 

krafta og áður til að sinna mörgum þessara starfa (Unnur Dís Skaptadóttir og Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2000: 10). Í greininni Sérfræðihópar og fagþróun í ljósi kynferðis eftir Þorgerði 

(2000) kemur fram að lengi vel var talið að hefðbundnar kvennastéttir gætu ekki fagvæðst á 

sama hátt og karlastéttir. Ein ástæðan var talin vera sú að kvennastéttirnar gætu ekki komið 

sér upp nægilega góðum þekkingargrunni sem störf sérfræðinga byggjast á. Þetta sjónarmið 

gagnrýnir Þorgerður og segir að margar kvennastéttir hafi þegar komið sér upp slíkum grunni 

en án þess þó að hafa verið viðurkenndar sem fullgildar sérfræðigreinar af fræðimönnum 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2000: 133).     

 

Í inngangi bókarinnar Women, Work and Ideology in the Third World segir Afshar að 

ósýnileiki vinnu kvenna sé útbreiddur í hugmyndafræði sem snýr að vinnu. Þau störf sem 
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konur vinna eru talin óæðri störfum karla, og yfirleitt eign karla (Afshar, 1985: ix). Þessi 

hugmyndafræði virðist eiga bæði við um launuð og ólaunuð störf kvenna. Kenningar eins og 

deskilling kenningin eru greinilega sprottnar upp úr þessari hugmyndafræði þar sem gengið er 

út frá því að konur leggi minna til við vinnu sína, án þess að rannsaka það nánar. Þessi 

hugmyndafræði tengist líka beint inn á það sem kom fram hér að ofan um að konur sinni 

ákveðnum störfum vegna meðfræddra eiginleika en ekki þjálfaðra og því eru störf þeirra 

minna metin en störf karla.  

Þetta á ekki eingöngu við um verkamannavinnu í þróunarlöndum. Við getum 

auðveldlega litið okkur nær til að sjá að þetta á einnig við í okkar samfélagi. Konur eru nú til 

dags jafn snar þáttur atvinnulífs á Íslandi og hafa sömu möguleika og karlar til menntunar en 

þegar við skoðum þetta nánar veljast konur í ákveðin störf og karlar í önnur. Ég starfa hjá 

fjarskiptafyrirtæki þar sem um 300 manns starfa. Fyrirtækinu er skipt í fjögur svið, yfir hverju 

sviði er framkvæmdastjóri sem hefur svo undir sér þrjá forstöðumenn sem hafa undir sér 

deildarstjóra, hópstjóra eða verslunarstjóra, eftir því sem við á. Forstjórinn og þrír 

framkvæmdastjóranna eru karlmenn en nokkuð margir millistjórnenda eru konur en það er 

nokkuð athyglisvert að skoða í hvaða deildum. Það er innan deilda sem snúa að þjónustu, 

markaðsmálum, starfsmannahaldi og bókhaldi en karlar bæði stýra og eru fjölmennari í 

deildum tæknimála og fjármálastýringar. Nú er ég ekki að halda því fram að þær deildir sem 

konur eru fjölmennari á og jafnvel stýra séu ekki jafn mikils metnar og aðrar innan 

fyrirtækisins en það sem ég vil benda á er að þetta eru nákvæmlega þær deildir sem búast má 

við að konur sinni. Til að mynda hafa þeir starfsmenn sem sinna viðskiptavinum beint 

margoft rekist á það viðhorf að þegar vandamálin eru tæknileg sækjast þeir fremur eftir aðstoð  

karlmanns.  

Innan félagsfræði er hugtakið kynjaaðskilnaður (gender segregation) notað til að 

útskýra það hvernig konur og karlar veljast í mismunandi störf á vinnumarkaði (Andersen, 

2003: 120). Konur veljast í ákveðin störf þar sem meirihluti annarra starfsmanna eru konur og 

að sama skapi veljast konur frá störfum sem í gegnum tíðina hafa verið skilgreind sem 

karlastörf. Það sem einnig skilur kynin að á vinnumarkaði er að karlmenn dreifast mun víðar 

og eru líklegri til að gegna launahærri stöðum (Andersen, 2003: 120). Í grein Unnar Dísar og 

Guðbjargar Lindu (2000) kemur fram að þetta á einmitt við í íslenskum frystihúsum. Þar eru 

mun færri störf sem skilgreind eru sem kvennastörf þó að um 70% þeirra sem þar vinna eru 

konur. Þannig að þó að karlmenn séu færri dreifast þeir víðar og eru líklegri til að vera 

verkstjórar (Unnur Dís Skaptadóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2000: 9). 

Kynjaaðskilnaður er talinn vera stór þáttur í launamun kynjanna og eins og dæmin sanna hafa 
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laun ákveðinna stétta lækkað við að konum hefur fjölgað innan þeirra. Þetta á bæði við um 

laun karla og kvenna innan þessara stétta (Andersen, 2003: 133). Þetta á til dæmis við um 

grunnskólakennara á Íslandi. Sigríður Dúna leggur áherslu á að það sé ekki náttúrulögmál í 

hvaða störf kynin veljast heldur sé þessi aðskilnaður alltaf upprunninn í ríkjandi hugmyndum 

samfélagsins um kynin (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1988: 16). Þetta virðist alltaf eiga 

við, sama hvort við skoðum veiðimannasamfélög í Afríku eða Ísland dagsins í dag. Unnur Dís 

og Guðbjörg Linda koma einnig inn á þetta í sinni grein og benda á að þrátt fyrir að ýmsar 

tækniframfarir hafi orðið í frystihúsum á Íslandi sem ættu að gera kynin jafnari hefur það ekki 

gerst. Á meðan þeir sem stjórna ríghalda í gamaldags kynjaaðskilnað vegna rótgróinnar 

hugmyndafræði breytist ekki mikið. Þær taka sem dæmi að störfum sem snúa að vélum hefur 

fjölgað, þetta eru nýjar vélar sem þarf að kenna starfsfólki á og því ætti að vera jafn sjálfsagt 

að kenna konum á þær og körlum. Það hefur hins vegar ekki sýnt sig og þessum störfum er 

frekar haldið að karlmönnum. Kynjaaðskilnaður virðist því síður en svo vera á undanhaldi 

(Unnur Dís Skaptadóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2000: 15).  

  

Þekkt rök gegn því að ráða konur til starfa á sömu launum og karlar eru að þar sem 

þær sjá um að ganga með, eignast og annast börn séu þær ekki eins áreiðanlegur starfskraftur. 

Jokes hrekur þessi rök og sýnir fram á að þetta á ekki við í verksmiðjunum sem hún skoðaði 

og víðar. Þær konur sem voru ráðnar voru í langflestum tilfellum það ungar að þær voru ekki 

giftar og ekki farnar að huga að barneignum (Jokes, 1985: 194). Hún kemur einnig inn á að 

víða er starfsaldur stuttur hjá öllum vegna eðli vinnunnar. Til dæmis í raftækjaiðnaði í Asíu 

þar sem starfsmenn þurfa að vera innan um eitruð efni og vinna mikla nákvæmnisvinnu með 

fingrunum. Með tímanum fer starfsfólk því að líða fyrir eitrað andrúmsloftið og getur ekki 

sinnt vinnu sinni jafn vel og áður og einnig hættir fólki, sem vinnur slíka nákvæmnisvinnu, til 

að missa sjón og getu í fingrum (Jokes, 1985: 195). Þar sem þetta á ekki frekar við um konur 

en karla réttlætir þetta ekki launamun á neinn hátt.  

Í þeim verksmiðjum sem Jokes kannaði voru mannaskipti tíðari hjá körlum en hjá 

konum. Meðalstarfsaldur kvenna var 2,4 ár en hjá körlum voru það 1,6 ár (Jokes, 1985: 199-

200). Þess ber þó að geta að lágur starfsaldur karla skýrist ekki eingöngu af brotthvarfi þeirra 

úr vinnu heldur einnig því að þeir færast gjarnan á milli starfa innan fyrirtækisins, jafnvel upp 

á við. Það gera konur hins vegar ekki (Jokes, 1985: 200).  Engu að síður heldur sú kenning 

ekki að atvinnurekendur þurfi oftar að þjálfa upp nýtt fólk ef þeir ráða konur þar sem þær 

virðast vera líklegri til að vinna við sama starfið lengur þegar betur er að gáð.  
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 Í fataiðnaði, sem og öðrum iðnaði þar sem konur eru meirihluti vinnuaflsins, hafa 

karlar mikla möguleika á stöðuhækkunum (Jokes, 1985: 200). Þetta virðist í fyrstu vera 

mótsagnakennt, þar sem konur eru í meirihluta ættu þær að eiga hlutfallslega meiri möguleika 

á stöðuhækkun en karlar en svo er alls ekki. Rannsókn Jokes sýndi að atvinnurekendur vildu 

frekar hafa karla í verkstjórastöðum en konur og þar sem sumar verkstjórastöður voru þess 

eðlis að þær kröfðust reynslu af gólfinu voru alltaf ráðnir nokkrir karlmenn í almenn störf svo 

að hægt væri að manna verkstjórastöðurnar (Jokes, 1985: 200). Það er því greinilegt að þeir 

karlmenn sem voru ráðnir voru nánast öruggir um stöðuhækkun á meðan konur voru öruggar 

um að vera ekki hækkaðar í tign, þrátt fyrir að vera miklu fleiri og með lengri starfsreynslu. 

Því sem lýst er hér hefur verið útskýrt með hugtakinu glerþakið. Með því er átt við að þrátt 

fyrir að engar sjáanlegar hindranir séu í vegi fyrir konum, eins og lagasetningar, sé alltaf til 

staðar ósýnilegt glerþak sem kemur í veg fyrir að þær geti færst upp á við í starfi sínu 

(Andersen, 2003: 134).  

 Jokes kemst að þeirri niðurstöðu að vegna fátíðari mannaskipta hjá konum séu þær 

verðmætari starfskraftur en karlar. Þetta helgast af tvennu; kostnaður vegna þjálfunar nýrra 

starfsmanna helst í algjöru lágmarki og launakostnaði er einnig haldið niðri því konur hafa 

minni væntingar til launa- og stöðuhækkana. Að sama skapi verður auðveldara fyrir karlmenn 

að klífa metorðastigann innan fyrirtækisins sem gerir það að verkum að atvinnurekendur 

komast upp með að bjóða körlunum líka lægri laun með því að halda stöðuhækkun eins og 

gulrót fyrir framan þá. Karlar sætta sig því við lægri laun í bili því þeir líta ekki á starfið sem 

endastöð, það er alltaf eitthvað betra sem bíður handan við hornið (Jokes, 1985: 201).  

  

Jokes kannaði einnig heimilisaðstæður þeirra kvenna sem vinna í verksmiðjunum. Hún 

komst að því að ein af hverjum fimm konum koma frá heimilum þar sem þær eru eina 

fyrirvinnan (Jokes, 1985: 205). Þær konur eru því langt því frá að vinna eingöngu fyrir smá 

vasapening til að kaupa varaliti og annan persónulegan munað (Jokes, 1985: 183). Þorgerður  

bendir á að það að konur vinni launaða vinnu bæti að vissu leyti stöðu þeirra á heimilinu, 

sama hvort þær eru eina fyrirvinnan eða ekki, en lág laun þeirra koma í veg fyrir fjárhagslegt 

sjálfstæði og að þær geti óstuddar séð fyrir sér og sínum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 232). 

Steans bendir á að það sem helst komi í veg fyrir fjárhagslegt sjálfstæði kvenna, þrátt fyrir 

launaða vinnu utan heimilis, séu ójöfn skipti á ábyrgð og verkum inni á heimilum (Steans, 

2003: 457). Þetta á ekki síður við í okkar vestræna samfélagi, eins og komið hefur verið inn á.  

Þær konur sem Jokes ræddi við og voru það ungar að þær bjuggu enn hjá foreldrum 

sínum voru einnig í allt annarri stöðu en varalitaklisjan gerir ráð fyrir. Staðreyndin er 
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nefnilega sú að þær létu foreldra sína fá öll eða mest öll launin sín (Jokes, 1985: 206). Þær 

voru hvattar til að vinna launaða vinnu en ekki til að afla sér þjálfunar eða menntunar. Að 

sama skapi voru þær ekki hvattar til að leita að betri vinnu en þeirri sem þær höfðu né að 

sækjast eftir stöðuhækkun. Ástæðan fyrir þessu er sú að það er svo stuttur tími sem kona getur 

verið fjárhagslegur stuðningur við foreldra sína því eftir giftingu eiga þeir ekkert tilkall til 

þeirra launa sem hún vinnur sér inn (Jokes, 1985: 207). Ungir karlmenn sem búa enn hjá 

foreldrum sínum láta þá ekki hafa öll launin sín (Jokes, 1985: 206). Þeir eru aftur á móti 

hvattir til að afla sér þjálfunar og menntunar og til að sækjast eftir frama í sínu starfi. 

Munurinn á þeim og systrum þeirra er sá að í þeim felst meiri framtíðarfjárstyrkur fyrir 

foreldrana, í ellinni eru það synirnir sem sjá um foreldrana en dæturnar sjá um tengdaforeldra 

sína (Jokes, 1985: 207). Það er því greinilegt að það er einnig rótgróin félagsgerð sem liggur 

að baki þess að konur leita síður að betri vinnu og sætta sig við það sem gefst hverju sinni.  

 

 Ekki eru allir sammála um hvort konur í þriðja heiminum hafi í raun hagnast á því að 

vera kippt inn á launamarkaðinn á undanförnum áratugum, sumir segja fórnarkostnaðinn of 

mikinn, að staða kvenna sé í raun verri eftir að þær fóru inn á vinnumarkaðinn. Wichterich 

segir vinnuaðstæður kvenna oft á tíðum vera hroðalegar. Þær fái illa borgað fyrir störf sín, 

njóti engra réttinda og að launavinna hafi ekki tryggt þeim öryggi og sjálfbærni í samfélagi 

sínu (Wichterich, 2000: 2). Þorgerður kemur inn á þessi skoðanaskipti í sinni grein og bendir 

á að á meðan sumir telja að þegar fram í sæki muni alþjóðafyrirtæki bæta vinnuaðstæður 

kvenna í risaverksmiðjum sínum með því að auka eftirspurn og fjölga betur launuðum 

atvinnumöguleikum þá telja aðrir að hnattvæðing hafi ekki gert annað en að auka enn á 

jaðarstöðu kvenna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 231). Moghadam segir að útþensla 

heimsmarkaðar hafi skapað fátæktarvæðingu kvenna (Moghadam, 1999: 372). Ég tel ekki 

vera neitt eitt rétt svar við þessum vangaveltum. Það að vinna sér inn laun og hafa fjárráð, þó 

lítil séu, hlýtur að styrkja hvern einstakling. Hins vegar hlýtur það jafnframt að letja hvern 

einstakling að upplifa það að framlag hans er ekki metið jafnt á við allra annarra.  

Eins og komið var inn á í umfjölluninni hér að framan er það helst félagsgerðin sem 

mótar vinnumarkaðinn, sama hvert samfélagið er. Mikilvægt er að hafa í huga að félagsgerð 

hvers samfélags er mun rótgrónari en lög þess, þó að lögum sé breytt er það ekki sjálfkrafa 

leiðrétting á viðvarandi ástandi. Kyn er án efa skýrasti merkimiðinn sem við berum frá 

upphafi til enda og sá sem helst er notaður til að flokka okkur og greina. Það má því búast við 

að það taki tíma að rétta almennilega hlut kvenna á vinnumarkaði í þriðja heiminum, enn er 

víða langt í land í þessum málum annars staðar í heiminum. Lykillinn að árangri þar er, eins 



12 

 

og annars staðar, menntun. Aukið aðgengi og möguleikar kvenna á að sækja menntun eða fá 

starfsþjálfun er forsenda allra framfara.  

 

 

Kafli II: 

Mansal 

Áður en farið verður í umfjöllun um mansal er réttast að doka aðeins við og skoða nánar þetta 

hugtak og merkingu þess. Mansal er íslensk þýðing á enska hugtakinu trafficking in women, 

þannig að íslenska hugtakið nær aðeins yfir verslun með konur en ekki verslun með börn og 

karla (Margrét K. Sverrisdóttir, 2002: 20). Þetta er upphafleg og hin bókstaflega merking 

íslenska hugtaksins, þar sem íslenska orðið man þýðir kona. Notkun hugtaksins hefur þó 

þróast þannig að það er notað um sölu á öllu fólki, sama hvers kyns það er, og er máltilfinning 

fólks fyrir hugtakinu á þann veg. Með þessum kafla er ætlunin að skoða hvernig konur víða 

um heim hafa orðið að sölu- og neysluvöru innan hins sístækkandi kynlífsiðnaðar í kjölfar 

frjálsara flæðis fólks og fjármagns milli svæða og landa. Þess ber þó að geta að þó að talað sé 

um konur er það mjög breytilegt milli staða og tíma hvenær einstaklingur þykir vera 

fullorðinn (Raymond, 1998: 1). Til dæmis skilgreinir okkar samfélag 13 og 14 ára unglinga 

sem börn, bæði lagalega og félagslega en það er ekki alls staðar svo. Þegar ég tala um mansal 

í þessari ritgerð á ég því við verslun með konur í kynlífsþrælkun, en orðið kona á líka við um 

unglingsstúlkur. Einnig ber að geta þess að mansal getur líka orðið innan landamæra eins 

ríkis, hugtakið á ekki bara við ef konur eru fluttar á milli landa (Raymond, 2002: 495).    

 

Í umfjöllun sinni um mansal bendir Þorgerður á að fyrirbærið sé langt frá því að vera 

nýtt af nálinni, hins vegar sé nýlega farið að vekja athygli á vandamálinu. Hún tekur sem 

dæmi að í seinni heimstyrjöldinni hafi japanski herinn haft yfir um 200.000 erlendum konum 

að ráða sem neyddar voru til vændis (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 233). Á átakatímum hefur 

alltaf verið mikið um verslun með konur eða þeim rænt og þær látnar þjóna hersveitum á 

margvíslegan hátt, meðal annars með kynlífi. Einnig er auðveldara fyrir þá sem stunda verslun 

með fólk að athafna sig á stríðstímum því að þá er löggæsla af skornum skammti og lítið 

eftirlit með landamærum (Rehn og Sirleaf, 2002: 14). Til dæmis hefur geisað borgarastyrjöld í 

Kólumbíu í nokkra áratugi og þar hefur aukning á mansali verið slík að nú eru um 50.000 

konur og stúlkur seldar úr landinu á hverju ári, samkvæmt tölum frá hjálparsamtökum (Rehn 

og Sirleaf, 2002: 15).  
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Það er því undarlegt, miðað við hve gamalt vandamálið er, að ekki var sett fram 

alþjóðleg skilgreining á mansali fyrr en árið 2000, með Palermó bókun Sameinuðu þjóðanna. 

Þar kemur fram að mansal feli í sér allan flutning á fólki þar sem beitt er valdi, hótunum eða 

blekkingum í þeim tilgangi að misnota viðkomandi kynferðislega, sem á bæði við um vændi 

og tilneytt samræði að öllu leyti (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 233). Á fundinum sátu 

fulltrúar frá 148 löndum en um 80 lönd skrifuðu undir þessa bókun, sem fól í sér að koma í 

veg fyrir mansal (Raymond, 2002: 491). Eitt af því sem bókunin felur í sér er að ekki eigi að 

líta á fórnarlömb mansals sem gerendur heldur fórnarlömb glæps (Raymond, 2002: 495). Þau 

ríki sem staðfesta bókunina skuldbinda sig til að fella ákvæði hennar inn í landslög sín 

(Ekberg, 2002: 41). Íslendingar eru aðilar að bókuninni en hún hefur þó ekki enn verið gerð 

fullgild inn í íslensk lög (Mannréttindaskrifstofa Íslands, ódagsett). Það virðist þó standa til 

bóta því að þann 17.mars 2009 kynnti félags- og tryggingarmálaráðherra aðgerðaráætlun 

ríkisstjórnarinnar gegn mansali og eitt af markmiðum hennar er að fullgilda Palermó bókunina 

og aðlaga íslensk lög að henni (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).   

Tregða alþjóðasamfélagsins til að taka við sér er einnig athugaverð í ljósi þess hve 

umfangsmikill iðnaður (ef svo má segja) mansal er orðinn á heimsvísu. Samkvæmt tölum frá 

Sameinuðu þjóðunum nemur hagnaður af mansali 5-7 milljörðum Bandaríkjadala árlega 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 233). Það er meira að segja fremur varlega áætlað því sumir 

áætla ársgróðann á bilinu 7-12 milljarða Bandaríkjadala (Hughes, 2000: 625). Til að setja 

þessar tölur í samhengi þýða þær að mansal er þriðji stærsti glæpaiðnaður í heimi, á eftir 

eiturlyfja- og vopnasölu (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 234). Það sem aðgreinir mansal þó frá 

eiturlyfja- og vopnasölu er að hættan á þungum refsingum er svo miklu minni (Hughes, 2000: 

625, 640; Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 233). Kynlífsiðnaðurinn á það sameiginlegt með til 

dæmis eiturlyfjaiðnaðinum að svo lengi sem eftirspurn er fyrir hendi verður markaðurinn 

aldrei mettur. Vændi slítur konum út með tímanum, bæði líkamlega og andlega, þannig að það 

er alltaf þörf á nýjum konum sem gerir það að verkum að gróðamöguleikar þeirra sem versla 

með konur haldast miklir (Hughes, 2000: 634). Þessi staðreynd og sístækkandi kynlífsiðnaður 

eiga stærstan þátt í því að mansal er eins víðtækt vandamál og raun ber vitni (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004: 233).  

Á bak við þessar háu gróðatölur er fjöldinn allur af fólki en það er þó mun erfiðara að 

áætla hversu mikill sá fjöldi er og engar nákvæmar tölur til þar um. Þorgerður vitnar bæði í 

tölur frá Bandaríkjunum, sem gera ráð fyrir að 700.000-2 milljónir kvenna og barna séu seld 

mansali á hverju ári, og frá Sameinuðu þjóðunum en þær gera ráð fyrir allt að 4 milljónum á  

ári (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 233). Eðli viðskiptanna gerir það að verkum að ómögulegt 
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er að henda reiður á þennan fjölda. Þetta eru leynileg viðskipti og þeir sem standa í þeim 

halda engar skrár um umsvif sín og þar að auki eru afar fáar konur, sem sleppa lifandi frá 

þrælahöldurum sínum, viljugar til að tjá sig (Hughes, 2000: 627). Í greininni YouWill be Sold 

Like a Doll fjallar Sipaviciene (2002) um mansal í Litháen. Hún hefur engar tölur um hversu 

margar hafa verið seldar þaðan en bendir á að með því að skoða tölur yfir ungar stúlkur sem 

er saknað og yfir þær sem hefur verið vísað heim frá öðrum löndum sé hægt að gera sér 

nokkuð skýra mynd af fjöldanum. Þar sem nánast öllum vændiskonum er að lokum vísað úr 

landinu sem þær starfa í er nærtækast að skoða þær tölur því auðvitað enda ekki allar stúlkur 

sem saknað er í vændi í fjarlægum löndum. Fjöldi þeirra kvenna sem vísað hefur verið heim 

til Litháens frá öðrum löndum hefur aukist á hverju ári undanfarin ár og er það nokkuð skýr 

vísbending um að mannsal er í stöðugum vexti þar (Sipaviciene, 2002: 13).  

Hvatinn að baki mansali og vændi er framboð og eftirspurn (Hughes, 2000: 626). 

Karlar skapa eftirspurnina og konur eru framboðið. Þetta er því kynjað fyrirbæri sem á rætur 

sínar að rekja til ójafnræðis milli karla og kvenna (Hughes, 2000: 643). Þess ber þó að geta að 

mansal er afleiðing mun flóknara ójafnræðis en bara á milli kynjanna, heldur líka hvað varðar 

uppruna og kynþátt. Langflest fórnarlömbin eru konur frá fátækum löndum og  eru oft bæði 

félags- og efnahagslega á jaðri síns samfélags (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 234). Þær hafa 

þurft að eiga við fátækt, atvinnuleysi, verðbólgu, stríð og sjá ekki bjarta framtíð í sínum 

heimalöndum. Mansal sprettur þó ekki upp sjálfkrafa alls staðar þar sem þetta á við heldur 

nýta glæpamenn sér slíkar aðstæður (Hughes, 2000: 643).  

 

Tæland hefur löngum verið eitt af þeim svæðum sem athyglin beinist að þegar fjallað 

er um mansal (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 234). Í grein sinni, Because She Looks like a 

Child, segir Bales (2002) sorglega sögu hinnar 15 ára gömlu Siri frá Tælandi. Þegar hún var 

14 ára seldu foreldrar hennar hana fyrir andvirði 2.000 Bandaríkjadala. Bales bendir á að 

foreldrar hennar hafi líklega gert sér grein fyrir því að hún kæmi til með að vinna í vændishúsi 

en þeim var sagt að hún fengi vel borgað fyrir. Hún þyrfti því aðeins að vinna fyrir þeirri 

upphæð sem hún kostaði og þá gæti hún farið að þéna sjálf og senda peninga heim (Bales, 

2002: 212). Þegar svo í vændishúsið var komið hafði skuld Siri fjórfaldast og að auki komst 

hún að því að hún þyrfti að borga fyrir fæði og húsnæði með vinnu, þannig að þegar allt kom 

til alls var ómögulegt fyrir hana að greiða upp skuldina. Með þessu móti var hún hneppt í 

þrældóm sem kemur til með að standa yfir svo lengi sem eigandi hennar telur það þjóna 

hagsmunum sínum (Bales, 2002: 212). Það kemur þó fyrir að dólgarnir lýsi stúlkur, sem hafa 

sýnt hlýðni og þénað vel í töluverðan tíma, skuldlausar og leyfi þeim að senda smá upphæðir 
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heim til fjölskyldna sinna. Bales leggur áherslu á að þetta komi raunverulegu bókhaldi ekkert 

við heldur sé þetta gert til að tryggja áframhaldandi hlýðni og vinnusemi frá stúlkunum og að 

auki gerir þetta foreldra þeirra og önnur skyldmenni líklegri til að senda fleiri dætur sömu leið 

(Bales, 2002: 213).  

Í greininni kemur fram að Siri er afar vinsæl, meðal viðskiptavina vændishússins, þar 

sem hún lítur út fyrir að vera mun yngri en 15 ára og þarf hún því að þóknast 10-18 mönnum 

á hverju kvöldi (Bales, 2002: 208-209). Í fyrstu reyndi hún að berjast á móti og jafnvel flýja 

en hún var skipulega brotin niður með ofbeldi og hótunum. Þegar Bales talaði við hana hafði 

hún verið í um ár í vændishúsinu og hafði sætt sig við hlutskipti sitt og taldi orsök þessara 

grimmu örlaga einfaldlega vera þá að hún væri slæm manneskja sem hlyti að eiga þetta skilið 

(Bales, 2002: 209).  

Bales fjallar einnig um hvernig hnattvæðing hefur haft áhrif á kynlífsiðnað og mansal í 

Tælandi og bendir á að iðnvæðing hafi ekki orðið í Tælandi fyrr en um öld á eftir Evrópu og 

Bandaríkjunum. Á árunum 1977-1997 var mikil þensla þar og miðja landsins, í kringum 

Bangkok, iðnvæddist hratt. Karlmenn sem áður unnu á ökrum fengu vinnu í verksmiðjum í 

borgum og þénuðu margfallt meira en áður og gátu þar af leiðandi leyft sér hluti sem áður 

voru aðeins á færi þeirra efnameiri, eins og að stunda vændishús (Bales, 2002: 211-212). Þetta 

leiddi því af sér meiri eftirspurn eftir konum fyrir vændishúsin og markaður og tækifæri fyrir 

mansal blómstruðu sem aldrei fyrr (Bales, 2002: 212). Stúlkur frá fátækari svæðum í norðri, 

sem urðu eftir þegar iðnvæðingin hóf innreið sína, lágu sérstaklega vel við höggi þegar 

eftirspurn eftir vændiskonum jókst (Bales, 2002, 211). Hnattvæðing og iðnbylting hafa ekki 

bara leitt af sér fleiri störf í vændi fyrir konur heldur einnig í verksmiðjum. Tækifæri kvenna 

til að afla sér menntunar eða þjálfunar í starfi hafa aukist til muna (Bales, 2002: 222). Bales 

bendir á að vel geti verið að sjónvarpið sem keypt var fyrir hagnað af sölu einnar dóttur geti 

bjargað yngri systur hennar eða frænku sem sér og heyrir hluti í gegnum það sem sú eldri átti 

aldrei möguleika á að fræðast um (Bales, 2002: 223). 

Þegar hagkerfi Tælands þandist út gerði ferðaiðnaðurinn það líka eins og víðast hvar 

en það sem aðgreinir tælenskan ferðaiðnað frá öðrum er svokallaður kynlífsferðaiðnaður sem 

virðist blómstra þar. Milli áranna 1981 og 1996 fjölgaði erlendum ferðamönnum úr 2 

milljónum í 7 en athyglisvert er að af þeim voru 5 milljónir karlmenn sem ferðuðust einir 

(Bales, 2002: 219). Í greininni Selling Sex for Visas fjallar Brennan (2002) um 

kynlífsferðaiðnað í Dómíníska lýðveldinu. Þar hefur bærinn Sosúa verið vinsæll áfangastaður 

fyrir kynlífsferðamenn, aðallega karlmenn frá Evrópu,  síðan á 10.áratug síðustu aldar. 

Þangað fara fátækar konur víðs vegar frá Dómíníska lýðveldinu til að selja blíðu sína 
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(Brennan, 2002: 154). Þessar konur starfa sjálfstætt og eru ekki undir hæl dólga og  

kynlífsmarkaðurinn í Sosúa er ekki tengdur alþjóðlegum glæpasamtökum. Konurnar eru í 

raun að reyna að ná fram hagnaði á misnotandi aðstæðum og markmið þeirra er að komast 

burt með einhverjum viðskiptavina sinna (Brennan, 2002: 155). Þó að þessar konur séu ekki 

fórnarlömb mansals í eiginlegum skilningi eru þær engu að síður fórnarlömb efnahagslegra 

aðstæðna sem hrekja þær út í þetta val. Brennan leggur áherslu á að þær konur sem velja 

þessa leið hafa einnig valið hvernig þær takast á við aðstæður sínar. Þær líta á Sosúa sem 

uppsprettu tækifæra en ekki þrælabúðir þar sem þær eru misnotaðar (Brennan, 2002: 168).  

Mjög athyglisvert er þó að staldra við annan þekktan fylgifisk hnattvæðingar sem 

skýtur upp kollinum alls staðar þar sem flæði fólks, fjármagns og hluta er óheft, nefnilega 

efnishyggju- og lífsgæðakapphlaupið. Bales vitnar í könnun sem gerð var í norðurhluta 

Tælands meðal þeirra fjölskyldna sem selt höfðu dætur sínar, eins og fjölskylda Siri gerði. 

Þessi könnun sýndi að meirihluti þeirra sem gerðu þetta höfðu vel efni á að gera það ekki en 

kusu að geta keypt sér munað eins sjónvarp og myndbandstæki (Bales, 2002: 211). Það var 

því ekki sárt hungur og örvinglan sem fékk flesta til að taka gylliboðum þeirra sem buðu 

peninga fyrir ungar stúlkur, heldur einfaldlega löngun í fína hluti. Að auki hefur fólk 

væntanlega haldið að stúlkurnar fengju tækifæri til að afla hárra tekna og lenda í spennandi 

ævintýrum í stórborg, eins og foreldrum Siri var talin trú um.   

 

Á undanförnum árum hefur orðið mikil breyting á því hvaðan vændiskonur koma, 

svokölluð sendilönd eru orðin fleiri. Hughes (2000) tekur þetta fyrir  í grein sinni The 

„Natasha“ Trade. Þar skoðar hún sérstaklega konur frá Úkraínu sem seldar eru mansali til 

annarra landa til að stunda vændi. Hún segir að við hrun Sovétríkjanna hafi opnast flóðgátt og 

mörg ríki sem áður voru í sambandinu séu nú orðin stórtæk sendilönd og nú sé svo komið að 

þær konur sem þyki hvað verðmætastar á þessum markaði séu  frá Rússlandi og Úkraínu 

(Hughes, 2000: 626). Hnattvæðing hefur að sjálfsögðu haft gífurleg áhrif á fólk í fyrrum 

Sovétríkjum og allri Austur-Evrópu, landamæri hafa opnast og leið að betur launuðum 

störfum í Vestur- og Norður-Evrópu hefur greikkað. Þetta þekkjum við á Íslandi vel frá 

uppgangstímum undanfarinna ára þegar erlent vinnuafl var boðið velkomið hingað sem aldrei 

fyrr.  

Hughes bendir á að þessi aukni fólksflutningur er notaður sem skjól fyrir þá sem selja 

konur mansali inn á kynlífsmarkaði í öðrum löndum (Hughes, 2000: 629). Það vekur því 

engar grunsemdir þó að ungar stúlkur séu fluttar í stórum stíl til vesturs undir því yfirskini að 

þær ætli að starfa þar við þrif eða annað slíkt. Hughes tekur einmitt gott dæmi um það hvernig 
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alþjóðleg glæpasamtök hafa nýtt sér mynstur fólksflutninga til að fela slóð mansals. 

Flutningar Gyðinga frá fyrrum Sovétríkjum til Ísraels jukust mikið og hratt eftir að Sovétríkin 

féllu árið 1989, um 800.000 manns fluttust búferlum þessa leið. Mansalsglæpamenn frá 

Rússalandi og Úkraínu sáu sér leik á borði og hafa komið um 10.000 konum til Ísraels til að 

stunda vændi. Kynlífsiðnaðurinn í Ísrael hefur vaxið hratt á sama tíma og veltir nú um 450 

milljón Bandaríkjadölum árlega og er algerlega háður því að framboð af konum frá Austur-

Evrópu haldist gott. Til að undirstrika þetta tekur Hughes fram að um 70% allra 

vændiskvenna í Tel Aviv eru frá Austur-Evrópu (Hughes, 2000: 632). 

 

Raymond (1998) gagnrýnir ríkjandi orðræðu um vændi og mansal í grein sinni 

Prostitution As Violence Against Women. Hún talar um hvernig sum frjáls félagasamtök sem 

hafa tekið ofbeldi og mannréttindabrot gegn konum til umræðu hafa gagngert haldið vændi 

þar fyrir utan undir því skjóli að vernda verði rétt einstaklingsins. Sú hugmynd að réttur 

einstaklings til að stunda vændi sé hluti af mannréttindum er rökstudd með því að greina á 

milli þvingaðs og frjáls vændis, fullorðins- og barnavændis, þriðja heims og fyrsta heims 

vændis og vændis og mansals. Þessari skiptingu er svo beitt til að einhverjar myndir vændis 

virðist löglegar og samþykktar af báðum aðilum og þannig getur vændi ekki talist til ofbeldis 

gegn konum. Raymond gagnrýnir þessa hugmyndafræði harðlega þar sem nánast ómögulegt 

er fyrir konu að sanna að hún hafi verið þvinguð í vændi og það eru ekki til nein alþjóðleg 

viðmið sem allir fara eftir um það hvenær barn hættir að vera barn. Hún bendir jafnframt á að 

kynlífsiðnaðurinn þrífist á þessari orðræðu og skiptingu milli góðs og slæms vændis 

(Raymond, 1998:1).  

Þessi orðræða er mjög áberandi á Íslandi. Í hvert sinn sem vændi og/eða mansal er 

tekið fyrir í fjölmiðlum mætir fulltrúi frjálshyggjunnar og hamrar á því að ekki sé samasem 

merki á milli vændis og mansals eða á milli vændis og eymdar. Hver einstaklingur hafi vald 

til að ráða yfir lífi sínu og líkama og ríkið eigi ekki að skipta sér of mikið af því. Svo er af og 

til dregin upp hugmyndin um „hamingjusömu hóruna“ sem valdi sér sjálf starfið og líkar 

ljómandi vel og jafnvel birt viðtal við eina slíka, sem að sjálfsögðu kemur ekki fram undir 

nafni, mynd eða réttri rödd. Það sér þó hver í hendi sér að þessar hamingjusömu og sáttu  

vændiskonur eru ekki nógu margar til að anna þeirri eftirspurn sem er á þessum markaði og 

því mun þvingað vændi og mansal halda áfram.  

Önnur fræðikona sem gagnrýnir ríkjandi orðræðu um mansal og vændi er Agustín 

(2005). Hennar gagnrýni snýr þó meira að ríkjandi rannsóknarhefð gagnvart þessum málum. 

Henni finnst of mikil áhersla lögð á vændið sjálft og vill sjá rannsóknir á kynlífsiðnaði og –
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markaði sem félagslegum fyrirbærum (Agustín, 2005: 619). Hún telur að með þess háttar 

rannsóknum væri hægt að ná almennilegum skilningi á þessum fyrirbærum og jafnvel breyta 

þeim. Til dæmis með því að skoða hvaða þættir í samfélagi okkar fá ungt fólk til að byrja að 

kaupa klám og vændi (Agustín, 2005: 627). Hún vill meina að ótti fræðimanna við að sýna 

áhuga á kylífsiðnaði sem félagslegu fyrirbæri hafi fælt marga frá þessu rannsóknarefni 

(Agustín, 2005: 626).   

 

Reynslan sýnir að lögleiðing vændis er ekki örugg leið til að hafa allt uppi á 

yfirborðinu og koma í veg fyrir misnotkun. Þar sem lög og reglur gegn vændi eru slakar er 

auðveldara fyrir þá sem stunda mansal að athafna sig, til að mynda í Hollandi þar sem mansal 

jókst eftir að vændi var lögleitt (Raymond, 1998: 4-5). Víða í Evrópu þekkjast lögleg 

vændishús og sérstök afmörkuð erótísk hverfi, til dæmis í Hollandi og Þýskalandi. Þetta 

fyrirkomulag hefur aukið mansal þar sem eftirspurn eykst eftir ódýrari og meira framandi 

konum (Raymond, 1998: 5). Í inngangi bókarinnar Global Women koma Ehrenreich og 

Hochschild (2002) inn á að karlmönnum á Vesturlöndum þyki konur frá þriðja heiminum 

heillandi sem vændiskonur. Þær rekja það til þeirrar hugmyndar um konur frá fátækari ríkjum 

heimsins að þær séu nær náttúrunni og búi því yfir hefðbundnum kostum kvenna, eins og 

hlýðni og umhyggju (Ehrenreich og Hochschild, 2002: 9). 

Svíar eru frumkvöðlar hvað varðar lög yfir vændi því árið 1999 settu þeir á laggirnar 

lög  sem banna kaup á kynlífi, þannig að refsing liggur við fyrir kaupandann ef upp kemst um 

vændi (Jacobson, 2002: 24; Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 234). Sænski prófessorinn Sven-

Axel Månsson, sem rannsakað hefur vændi og allar hliðar þess í um 30 ár,  er eindregið á 

þeirri skoðun að það beri einungis að refsa þeim sem kaupa kynlíf en ekki vændiskonunum 

sjálfum. Hann telur að vændi sé í rótina karllægt vandamál þar sem karlar sem eiga í 

erfiðleikum með tengsl við konur á einhverju stigi reyni að komast yfir þá með því að kaupa 

sér kynlíf. Því sé algerlega óhæft að refsa konum fyrir það (Jacobson, 2002: 23-24). 

Hingað til hefur einungis sá sem græðir á vændisstarfsemi annars verið sekur fyrir 

lögum á Íslandi, þannig að það var löglegt að stunda vændi og kaupa vændi en ekki fyrir 

þriðja aðila að hagnast á því. Það breyttist þó þann 17.apríl 2009, þegar lög sem gera kaup á 

vændi refsiverð voru samþykkt á Alþingi (Alþingi, 2009b). Í frumvarpinu, sem sett var fram í 

mars 2009 af þingmönnum þriggja flokka, segir að hver sá sem greiði eða bjóði greiðslu af 

einhverju tagi fyrir vændi sé brotlegur. Í greinagerð sem fylgir frumvarpinu kemur fram að 

ábyrgð vændiskaupa sé í höndum kaupanda en ekki seljanda því að yfirleitt sé ekki hægt að 
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bera stöðu þeirra saman (Alþingi, 2009a). Þarna er ekki skilið eftir neitt svigrúm fyrir gott og 

óþvingað vændi, því er einfaldlega hafnað.  

Ég tel nýju lögin vera rökrétt þar sem valdið liggur augljóslega hjá kaupandanum, ef 

enginn keypti vændi væri enginn markaður, kaupandinn er sá sem skapar eftirspurnina eins og 

fram hefur komið. Vændi verður áreiðanlega ekki útrýmt með þessum hætti en lögin fæla ef 

til vill einhverja frá. Að refsa einungis þeim sem græðir á vændi annars finnst mér alls ekki 

vera nóg því það er yfirleitt erfiðast að sanna tilvist þessa þriðja aðila og ef það tekst þarf þá 

líka að sanna að hann hafi skipulagt og haft beinan gróða af vændinu, sem er ekki alltaf 

auðsótt mál. Ef litið er á aðra glæpastarfsemi eins og eiturlyfjasölu eru báðir aðilar sekir, bæði 

sá sem selur og sá sem kaupir.  

 

Bilið milli ríkra og fátækra, bæði innan og milli ríkja, hefur verið að aukast undanfarin 

ár (Ehrenreich og Hochschild, 2002: 8; Parreñas, 2001b: 152). Að auki hafa landamæri opnast 

og því auðveldara að koma fólki milli landa. Þessar hnattrænu breytingar tel ég vera helstu 

ástæðurnar fyrir því að mansal er í vexti. Ég tók einnig dæmi af konum sem velja sér að 

stunda vændi í Dómíníska lýðveldinu (Brennan, 2002). Þær konur eru vissulega fórnarlömb 

efnahagslegra fjötra og sjá því þennan kost vænstan í stöðunni. Hver einstök kona hefur ekki 

vald til að breyta þessum ytri aðstæðum sem skapa neyðina en hefur stundum vald til að velja 

hvað er best fyrir hana sjálfa. Fyrir þessar fátæku konur í Dómíníska lýðveldinu er fátt í boði 

og vændi er það sem gefur mest í aðra hönd og veitir að auki fjarlægan möguleika á að 

komast í burtu. Eins og fram kemur í greininni er það einnig þeirra val að túlka og upplifa 

aðstæður sínar sem spennandi en ekki misbjóðandi (Brennan, 2002: 168). Sama gildir um hina 

tælensku Siri sem Bales (2002) fjallar um. Hún lifir við hræðilegar aðstæður en leyfir sér að 

vera stolt yfir því að hægt er að rukka meira fyrir hana en aðrar stúlkur og að flestir menn velji 

hana vegna barnslegs útlits hennar (Bales, 2002: 209).  

Fórnarlömb mansals eru klárlega fórnarlömb sama hvernig á það er litið, það velur sér 

engin ánauð. Það sem þó gerir glæpamönnunum auðvelt fyrir er að að oft á tíðum eru þessar 

konur að reyna að ná stjórn á aðstæðum sínum og vilja flýja fátækt og eru því auðveldari bráð 

fyrir vikið. 
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Kafli III: 

Umhyggja kvenna sem hnattræn vara 

Hin svokallaða farandverkamennska hefur tekið þeim breytingum á undanförnum áratugum 

að það eru ekki lengur einungis karlar sem yfirgefa átthagana til að vinna sér inn  meiri 

peninga en mögulegt er þar. Opinberar tölur um innflytjendur benda til þess að um helmingur 

af 175 milljón löglegum og ólöglegum innflytjendum í heiminum séu konur (Jones, 2008: 

761). Margar þessara kvenna eiga það sameiginlegt að þær yfirgefa heimili sín, og oft á tíðum 

einnig fjölskyldur sínar, til að geta aflað meiri tekna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 235). Þó 

eru einnig fjölmargar sem velja þessa leið til að flýja slæmar aðstæður, eins og ofbeldisrík 

hjónabönd (Mills, 2003: 50; Parreñas, 2001b: 66). Mikilvægt er að hafa í huga að þar sem 

orsakir og áhrif farandverkamennsku ákvarðast af miklu leyti af kyni fólks þýðir ekki að 

skoða konur með þeim módelum sem notuð hafa verið til að skoða farandverkamennsku karla 

(Parreñas, 2001b: 78).  

 

Í upphafi greinar sinnar, Mothering From a Distance, skilgreinir Parreñas hugtakið  

þverþjóðleg fjölskylda þannig að það sé fjölskylda þar sem lykilmeðlimur (eins og móðir) býr 

í alla vega tveimur löndum, það þýðir að hann vinnur í einu landi á meðan einhverjir eða allir 

afkomendur hans búa í hinu (Parreñas, 2001a: 361). Parreñas gerði rannsókn, á árunum 1995 

og 1996, á konum frá Filippseyjum sem unnu á heimilum fólks í Los Angeles og Róm 

(Parreñas, 2001a: 364). Margar kvennanna, sem hún ræddi við, áttu börn sem urðu eftir á 

Filippseyjum og stríddu því við æði flóknar tilfinningar vegna ákvörðunar sinnar. Þær völdu 

að starfa í öðru landi til að geta veitt börnum sínum betra líf, en engu að síður líf án móður 

(Parreñas, 2001a: 371). Parreñas bendir á að þar sem þessar ríkari þjóðir vilja ekki hleypa 

innflytjendum  inn í sinn efnahag og ekki taka neina ábyrgð á þeim fá konurnar yfirleitt bara 

tímabundin leyfi til að starfa í landinu (Parreñas, 2001a: 368). Unnur Dís (2004) kemur inn á 

þetta atriði í sambandi við innflytjendur sem starfa í fiskiðnaði á Íslandi. Atvinnurekendur fá 

leyfi fyrir erlendu starfsfólki í aðeins eitt ár í senn fyrstu þrjú árin, þannig að ef erlendum 

starfsmanni er sagt upp störfum þarf hann jafnframt að yfirgefa landið því að leyfið hans 

miðast við ákveðinn vinnuveitanda (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004: 264-265). Þar af leiðandi 

hafa fáar konur sem starfa erlendis fjölskyldur sínar með sér, alla vega ekki til að byrja með, 

og neyðast til að sinna börnum sínum úr fjarlægð með því að senda heim peninga sem ekki 

væru til staðar ef þær myndu vinna í heimalandi sínu (Parreñas, 2001a: 368).  Mikill fjöldi 

þverþjóðlegra fjölskyldna er á Filippseyjum en 34-54% af íbúum landsins er haldið uppi með 

tekjum sem fjölskyldumeðlimur vinnur sér inn erlendis og þegar haft er í huga að um 2/3 
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farandverkamanna frá Filippseyjum eru konur er ljóst að í stórum hluta þverþjóðlegra 

fjölskyldna í landinu er það móðirin sem er fjarverandi (Parreñas, 2002: 39).  

Parreñas telur upp þrjá þætti sem hún telur helst plaga sambönd móður og barna í 

þverþjóðlegum fjölskyldum. Í fyrsta lagi finnst börnunum fínir hlutir ekki koma í staðinn fyrir 

ást og umhyggju og ekki vera mælikvarði á slíkar tilfinningar (Parreñas, 2001a: 375). Hún 

varð einmitt vör við þá tilhneigingu hjá þverþjóðlegum mæðrum í rannsókninni að vilja bæta 

upp fyrir fjarveru sína með því að kaupa fína hluti fyrir börnin sín, þetta gerðu þær bæði 

meðvitað og ómeðvitað (Parreñas, 2001a: 372). Í öðru lagi finnst börnunum mæðurnar ekki 

gera sér grein fyrir þeim fórnum sem þau hafa þurft að færa til að halda fjölskyldunni saman 

(Parreñas, 2001a: 375) Börn í þverþjóðlegum fjölskyldum telja samveru fjölskyldu 

mikilvægari en fjárhagslegt öryggi en Parreñas bendir á að þau eiga auðvelt með að halda því 

fram af því að þau búa við fjárhagslegt öryggi, ef raunin væri önnur myndu skoðanir þeirra 

sjálfsagt breytast í samræmi við það (Parreñas, 2001a: 376). Í þriðja lagi finnst börnunum 

tilburðir mæðranna til að sýna ást og umhyggju ná stutt, þó þau efist ekki um að þær meini 

vel. Þau eru sérstaklega gagnrýnin á stuttar og óreglulegar heimsóknir mæðranna til 

Filippseyja, sem þeim finnst þau ekki fá mikið út úr (Parreñas, 2001a: 375).   

Parreñas kemst að þeirri niðurstöðu að þær konur sem velja þá leið að starfa í erlendu 

landi til að hámarka tekjumöguleika fjölskyldna sinna og framtíðarhorfur barna sinna séu um 

leið oft á tíðum að lágmarka tilfinningalega umönnun sem börnin þeirra þarfnast (Parreñas, 

2001a: 386). Niðurstöður hennar benda til þess að það komi  bæði niður á börnunum og 

mæðrunum sjálfum, sem hafa einnig mikla þörf fyrir að vera með börnum sínum (Parreñas, 

2001a: 373). Söknuður kvennanna eftir eigin fjölskyldum var mikill og sumar brugðust við 

með því að forðast að taka að sér umönnun barna eða aldraðra því það minnti þær á fólkið 

þeirra heima sem þær væru annars að sinna. Aðrar sóttu þó í þess háttar störf og reyndu að 

breyta söknuði sínum og samviskubiti í umhyggju fyrir skjólstæðingum sínum (Parreñas, 

2001a: 372). Margar konur sem Parreñas ræddi við vildu þó ekki gera mikið úr 

tilfinningalegum skaða sem fjarlægð þeirra hafði haft og einbeittu sér að því sem þær höfðu 

áorkað með vinnu sinni erlendis, til dæmis þær sem höfðu greitt fyrir menntun barna sinna 

einblíndu á þann árangur í stað alls þess sem þær höfðu misst af í fjarveru sinni (Parreñas, 

2001a: 373). Í grein Unnar Dísar og Sóleyjar Grétu Sveinsdóttur (2006), Valkyrjur 

samtímans, sem fjallar um konur frá Asíu sem starfa á Íslandi kemur fram að konurnar sem 

þær ræddu við líta á sig fullgilda meðlimi í þverþjóðlegum fjölskyldum sínum. Þær hafa 

mikið samband við ættingja sína og telja sig taka fullan þátt daglegu lífi þeirra þrátt fyrir 

mikla fjarlægð (Unnur Dís Skaptadóttir og Sóley Gréta Sveinsdóttir, 2006: 495). Unnur Dís 
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og Wojtynska (2007) fjalla einnig um þessa þverþjóðlegu upplifun fólks sem starfar á Íslandi 

en heldur sterkum tengslum við heimalandið. Fólk sem þær ræddu við fylgdist vel með því 

sem var að gerast í heimalandinu og fannst það snerta sig meira en þjóðfélagsumræða á 

Íslandi. Margir lögðu áherslu á að borða mat að heiman og hafa hluti að heiman í kringum sig. 

Þannig skipta heimalöndin miklu máli í daglegu lífi og fólk upplifir sig ekki eins mikið að 

heiman og veruleiki þess er í raun þverþjóðlegur (Unnur Dís Skaptadóttir og Wojtynska, 

2007: 91-92). Það er óumflýjanlegt að erlendu fólki finnist það vera utanveltu í 

móttökulandinu, alla vega til að byrja með, og þar sem flest  fólk hefur þörf fyrir að tilheyra 

öðru fólki kemur áherslan á sterk tengsl við heimalandið ekki á óvart. Sigríður Dúna (1999) 

fjallar um þá tilhneigingu fólks að leggja áherslu á hið staðbundna þegar því finnst heimurinn 

vera að minnka. Þá getur „við og hinir“ hugsunarhátturinn orðið sterkari en nokkru sinni fyrr. 

Þetta getur svo orðið til þess að félagsleg mörk eru sett á milli hópa sem þó skarast í samfélagi 

(Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1999: 43). Hnattvæðing getur því eytt og um leið skapað 

mun milli fólks og er því í raun í mótsögn við sjálfa sig (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 

1999: 45).  

 Ekki er hægt að fjalla um þverþjóðlegar fjölskyldur án þess að minnast á hnattræna 

umhyggjukeðju (global care chain), sem er afar mikilvægt fyrirbæri þegar kemur að viðhaldi 

slíkra fjölskyldna. Hugtakið kemur frá Hochschild (2002b) og hún útskýrir það á þann veg að 

þetta sé keðja fólks sem tengist um allan heim og byggir á launaðri og ólaunaðri umönnun. 

Dæmigerð keðja gæti verið eitthvað á þessa leið: eldri kona í fátæku landi gætir barna dóttur 

sinnar sem sér um heimili og börn annarrar konu í sama fátæka landi, sú kona starfar í ríkara 

landi og sér um börn og heimili fólks þar. Hver hlekkur í keðjunni treystir á þann næsta á 

undan til að geta stundað vinnu sína (Hochschild, 2002b). Keðjurnar geta að sjálfsögðu tekið 

á sig ýmsar myndir og verið mislangar og dreifst um mismörg lönd. Í  greininni A Silent but 

Mighty River leggur Jones áherslu á að mikilvægt sé að hafa þessi hnattrænu tengsl kvenna í 

huga því bæði geri það vinnu þeirra sýnilegri og minnir okkur á það álag sem hvílir á konum 

þegar kemur að farandverkamennsku (Jones, 2008: 767). Kona sem fer í annað land til að 

vinna þarf bæði að sinna nýja starfinu af fullum þunga en að auki ber hún enn ábyrgð á 

heimili og fjölskyldu í heimalandinu og þarf að sjá til þess að einhver sinni þeim verkum. Eins 

og Jones bendir á breytist kynjaábyrgð konu í heimalandinu ef hún flyst í annað land en hún 

hverfur ekki (Jones, 2008: 766).  

 

Hvað fær konu til að yfirgefa börn sín og heimili og halda í atvinnuleit til fjarlægs 

lands? Þorgerður telur að með hnattvæðingu markaðsviðskipta hafi heimilis- og 
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umönnunarstörf orðið að vöru sem gengur kaupum og sölum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 

235). Ehrenreich og Hochschild benda á að Vesturlönd hafa sótt ýmsar auðlindir til þriðja 

heimsins í gegnum tíðina, en nú á dögum beri við nýjan tón og sóst sé eftir ást og umhyggju 

frá fátækari hlutum heimsins (Ehrenreich og Hochschild, 2002: 4). Í grein sinni, Love and 

Gold, kemur Hochschild (2002a) inn á það hvernig fólk á Vesturlöndum virðist telja að sú 

menning sem einkenni þriðja heims ríki sé á einhvern hátt ástríkari, þar sem 

fjölskyldutengslin séu sterkari og hefð fyrir móðurást sé ríkari. Sumir ganga jafnvel svo langt 

að halda því fram að konur frá fátækustu  hlutum heimsins veiti börnum betri umönnun en 

þeirra eiginVestrænu foreldrar (Hochschild, 2002a: 23-24). Það kemur Hochschild ekki á 

óvart að  konur sem starfa við barnaumönnun og eyða mun meiri tíma með börnum 

vinnuveitenda sinna en sínum eigin myndi ástríkt samband við þessi börn. Hún bendir einnig 

á að það gerist þó oft á kostnað þeirra eigin barna því þær gera sér grein fyrir að þær eru 

nákomnari börnunum í nýja landinu og reyna að breyta söknuði sínum í ást til barna 

vinnuveitendanna (Hochschild, 2002a: 24-26). Vinnuveitendurnir veita því sjaldnast athygli 

að vinnukonan sakni sinna eigin barna heldur einbeita sér að því góða sambandi sem oft 

myndast milli hennar og þeirra barna (Hochschild, 2002a: 26). Framboð hefur því skapast í 

fátækum ríkjum og eftirspurn í þeim ríkari eftir þessari vöru og ójafnræði milli kaupenda og 

seljenda er því greinilegt (Parreñas, 2001a: 368; Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 235 og 236).  

Eins og áður hefur komið fram er það helst möguleikinn á meiri tekjum sem hvetur  

konur til að starfa í öðru landi en sínu eigin. Þá vaknar spurningin um af hverju sé erfiðara að 

sjá fjölskyldu farborða í sumum löndum en öðrum. Staðreyndin er sú að ójöfn þróun milli 

svæða í heiminum, sem er einn af fylgifiskum hnattvæðingar, hefur leitt til þess að ríku löndin 

verða sífellt ríkari og þau fátæku verða fátækari (Ehrenreich og Hochschild, 2002: 8; 

Parreñas, 2001b: 152). Í bók sinni Doméstica leggur Hondagneu-Sotelo áherslu á að ójafnræði 

milli ríkja heimsins sé það sem knýji áfram hnattvæðingu launaðra heimilisstarfa. Þetta 

ójafnræði birtist svo með þrennum hætti. Í fyrsta lagi hefur það færst í aukana um allan heim 

að launuð heimilisstörf séu unnin af konum sem eru komnar langt að og hafa yfirgefið  

heimaland sitt og oft einnig fjölskyldu til að vinna við þau. Í öðru lagi er merkilegt að þær 

konur sem kjósa þessa leið eru alla jafnan ekki þær verst settu í sínu heimalandi heldur hafa 

tiltölulega háa stöðu þar, en löndin sjálf hafa orðið undir í hagrænni þróun. Í þriðja lagi stuðlar 

hinn sístækkandi þjónustugeiri í ríkari löndunum að flutningi kvenna milli landa. Þar sem 

mörg þeirra starfa sem skapast eru hefðbundin kvennastörf magnar það eftirspurn eftir 

vinnuafli kvenna (Hondagneu-Sotelo, 2007 [2001]: 19).  
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Ójafnræði launa milli ríkja í heiminum er sláandi. Hochschild (2002a)  kemur inn á 

þetta í greininni Love and Gold. Þar ræddi hún við konu frá Filippseyjum sem starfaði í 

Washington D.C. við að gæta barns og fékk fyrir það svipuð laun og læknir gæti haft á 

Filippseyjum (Hochschild, 2002a: 16). Þessi kona, sem var hlekkur í hnattrænni 

umhyggjukeðju, hafði efni á að ráða aðra konu á Filippseyjum til að gæta sinna barna og 

greiddi henni fimmtán sinnum lægri laun fyrir en hún fékk sjálf fyrir sambærilega vinnu í 

Bandaríkjunum (Hochschild, 2002: 18). Það er því ójafnræði í hnattrænni þróun launa og 

vinnu sem á stóran þátt í að skapa framboð kvenna frá fátækum löndum sem vinna við 

heimilisstörf í ríkari löndum. 

Parreñas telur að flótti frá kynjaskiptingu sé falin orsök fyrir farandverkamennsku 

kvenna. Með því að velja að fara til annars lands að vinna flýja þær fastmótuð kynjahlutverk í 

heimalandinu og jafnvel ofbeldi af hendi karla í sumum tilfellum (Parreñas, 2001b: 79). 

Konur frá Filippseyjum, sem eru viðfangsefni Parreñas, hafa fá úrræði til löglegs skilnaðar og 

því margar sem grípa til þess ráðs að flytja úr landi til að flýja erfiðar heimilisaðstæður 

(Parreñas, 2001b: 67). Parreñas telur jafnframt að það sé kynjaójafnræði sem geri það að 

verkum að konur hafa efnahagslega þörf fyrir að leita að betur launaðri vinnu erlendis 

(Parreñas, 2001b: 68). Konur á Filippseyjum hafa ekki jafna möguleika og karlar á 

vinnumarkaði því að hefðbundin kynjahugmyndafræði hamlar konum og skipar þeim á bás 

umönnunar og þjónustu. Þar sem ekki er litið á konur almennt sem fyrirvinnur á Filippseyjum 

eru störf sem aðallega konur vinna minna metin og verr launuð (Parreñas, 2001b: 65). Jones 

telur það vera skaðlegt farandverkakonum að forðast að tala um kynjaójafnræði sem 

lykilatriði í upplifun þeirra. Eina sem það geri er að auka enn á jaðarsetningu þessara kvenna 

og úrbætur í þessum efnum verða enn fjarlægari (Jones, 2008: 767).   

 Hlutverk kynjana eru víðast hvar skýrt afmörkuð, til dæmis innan filippeyskra 

fjölskyldna. Karlar sjá fyrir fjölskyldunni og heimilinu með vinnu sinni en konur annast 

heimili og fjölskyldu. Konur sem flytja erlendis til að stunda atvinnu storka því um leið þessu 

kerfi (Parreñas, 2001b: 63). Þó að konur flýi ójafna kynjastöðu í heimalandinu ganga þær um 

leið inn í aðra ójafna stöðu í nýja landinu. Þær takast á hendur störf sem eru hefðbundin 

kvennastörf, eða heimilis- og umönnunarstörf, sem njóta ekki mikillar virðingar í iðnvæddu 

ríkjunum heldur. Að auki upplifa þær svo ójafnræði vegna stéttar, kynþáttar og 

ríkisborgararéttar (Parreñas, 2001b: 69).      

 Niðurnjörvuð kynjahlutverk í samfélagi sendilandanna leiða einnig til aukinnar pressu 

á þverþjóðlegar fjölskyldur, bæði þann sem vinnur í öðru landi og þá sem eftir verða heima. Á 

Filippseyjum eru þverþjóðleg heimili, þar sem móðirin er fjarverandi, álitin vera óeðlileg og 
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sundruð því þau fylgja ekki hefðinni, að móðirin sé ávallt til staðar inni á heimilinu til að 

sinna börnum og búi (Parreñas, 2001a: 381). Það virðist því vera að ríkjandi hugmyndafræði 

um hlutverk kynjanna sé mörgum skrefum á eftir efnahagslegum raunveruleika, því eins og 

fram hefur komið er farandverkamennska kvenna orðin mjög algengt fyrirbæri á Filippseyjum 

og víðar (Parreñas, 2002: 39). Parreñas tekur fram að það hefur sýnt sig að þau börn sem alast 

upp hjá föður eða öðrum ættingjum á meðan móðirin starfar erlendis fara ekki endilega á mis 

við neitt en vegna ríkjandi hugmynda samfélagsins um fjölskylduna upplifa þau ákveðna 

vöntun og fordóma (Parreñas, 2001a: 385). Þau eiga því erfiðara með að sætta sig við 

ákvörðun móðurinnar sem eykur að sama skapi álagið á hana. Það merkilegasta við þetta er að 

þetta var ekki vandamál hjá þverþjóðlegum fjölskyldum fyrr en mæður fóru í auknum mæli að 

sækja vinnu til annarra landa, fram að því voru þess háttar fjölskyldur ekki taldar sundraðar 

(Parreñas, 2002: 52). Kynjahlutverkunum er ekki raskað þegar karlar fara úr landi til að vinna 

þannig að þátttaka kvenna í hnattvæðingu hefur allt önnur áhrif á samfélag þeirra heldur en 

þátttaka karla (Parreñas, 2001a: 382). Það er því ljóst að hugmyndir um hlutverk kynjanna í 

fátækari löndum heimsins hafa mikil áhrif á framboð þeirra af konum til að starfa erlendis við 

heimilis- og umönnunarstörf og einnig á upplifun þessara kvenna.    

Eftirspurn ríkja eins og Bandaríkjanna og Ítalíu eftir konum frá fátækari löndum er 

afleiðing efnahagslegrar hnattvæðingar. Eftirspurn eftir menntuðu fólki er orðin það mikil í 

velmegunarríkjum heimsins að það þykir orðið nauðsynlegt að flytja inn erlent vinnuafl til að 

vinna þau verk sem enginn vill vinna, til dæmis ýmiss konar umönnunar- og heimilisstörf. 

Konur í ríkari löndum heimsins eru orðnar hluti af hinum ýmsu fagstéttum innan opninbera og 

einkageirans sem áður tilheyrðu nær eingöngu körlum. Karlmiðað starfsumhverfi gerir ekki 

ráð fyrir heimilisábyrgð og því þurfa þær konur, sem vilja ná árangri þar, einhvern annan til 

að sjá um börn og heimili (Hochschild, 2002a: 20; Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 236). 

Atvinnuþátttaka kvenna á Vesturlöndum hefur stóraukist á undanförnum áratugum 

(Ehrenreich og Hochschild, 2002:8). Árið 1950 voru aðeins 15% kvenna í Bandaríkjunum,  

sem áttu börn undir sex ára aldri, í vinnu utan heimilis en fimmtíu árum síðar voru 65% þeirra 

komin út á vinnumarkaðinn (Hochschild, 2002: 19). Þó hefur endurskipulagning á heimilis- 

og barnaábyrgð ekki fylgt í kjölfarið (Moghadam, 1999: 371).   

 Konur í hinum iðnvæddu ríkjum heimsins eru sum sé komnar út af heimilunum og 

farnar að gegna ýmsum störfum sem fyrir nokkrum áratugum þóttu vera karlastörf 

(Hochschild, 2002: 29-30). Það er því augljóst að þessar konur hafa ekki jafn mikinn tíma til 

að sinna börnum sínum og heimili eins og mæður þeirra höfðu. Í inngangi bókarinnar Global 
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Women minnast Ehrenreich og Hochschild á rannsóknir sem hafa sýnt fram á að á móti hafa 

karlmenn lítið sem ekkert aukið við sínar skyldur gagnvart heimilinu. Þær benda einnig á að 

það þyki vera góð lausn að ráða erlent vinnuafl inn á heimilið því þá geti konan sinnt sínu 

starfi án þess að þurfa líka að hugsa um heimilið og karlmaðurinn geti haldið áfram að forðast 

heimilsstörfin (Ehrenreich og Hochschild, 2002: 9). Með þessu fyrirkomulagi er ekki hróflað 

við röð og reglu feðraveldisins og kvennastörf heimilsins eru áfram unnin af konu, þó hún sé 

utanaðkomandi (Parreñas, 2001b: 79). Vestræna konan, sem kaupir þjónustuna, á því kost á 

að starfa við fag sem storkar kynjahugmyndum í hennar samfélagi en um leið raskar hún ekki 

kynjaábyrgðinni innan veggja heimilisins (Mills, 2003: 45-46). Heimilisstörfin eru því enn á 

hennar ábyrgð en eru nú unnin af annarri konu. Ehrenreich og Hochschild leggja áherslu á að 

þessi verkaskipting sé ekki bara hentugt samkomulag milli kvenna heimsins, það geri of lítið 

úr þætti karla. Þeir spili stórt hlutverk í þessu ferli með því að auka lítið sem ekkert við 

framlag sitt til heimilisstarfa (Ehrenreich og Hochschild, 2002: 9). Parreñas kallar þetta 

alþjóðlega verkaskiptingu á heimilis- og umönnunarstörfum (the international division of 

reproductive labor) og segir hana mótast samhliða af hnattrænni markaðshyggju og ójafnræði 

milli kynja, bæði í sendi- og móttökulöndum (Parreñas, 2001b: 72).    

 Fyrir útivinnandi konu í vestrænu feðraveldissamfélagi, eins og Bandaríkjunum, er því 

aðeinst tvennt í stöðunni. Hún getur annað hvort keypt þjónustu frá lægra settri konu til að 

starfa inni á heimilinu eða unnið sjálf tvöfaldan vinnudag (Parreñas, 2001b: 71). Það hefur 

löngum þótt réttlætanlegt að karlmaður leggi minna til við heimilisstörf af því gefnu að hann  

leggur yfirleitt meira fjármagn til heimilisins með hærri launum en konan. Parreñas vitnar í  

afar athyglisverða rannsókn sem gerð var á heimilum þar sem bæði konan og karlinn unnu  

utan þess. Í þeim tilfellum þar sem konan var með hærri tekjur lögðu karlmenn enn minna til 

við heimilisstörf en þar sem karlinn var með hærri tekjur (Parreñas, 2001b: 70). Það lítur því 

út fyrir að karlar sem þénuðu minna en konur þeirra hafi litið sem svo á að þeir hafi brugðist  

hlutverki sínu sem aðalfyrirvinna fjölskyldunnar, sem er eitt aðalhlutverka karlmanns 

samkvæmt  feðraveldinu. Þeir brugðust því þannig við að forðast heimilisstörf enn frekar, til 

að taka ekki alveg við hlutverki konunnar á heimilinu og halda þannig af veikum mætti í hluta 

af skipulagi feðraveldisins (Parreñas, 2001b: 71).       

 Sú vinna sem eiginkonur og mæður hafa hingað til leyst af hendi inni á heimilum er 

ósýnileg og ekki skilgreind sem alvöru vinna, svo þegar þessi störf verða launuð fá þau 

jafnvel enn minni virðingu (Parreñas, 2001b: 10). Eins og fram hefur komið eru það yfirleitt 

ekki fátækustu og verst sett konurnar í fátækari ríkjum heimsins sem flytja til ríkari landa til 

að vinna. Þessar konur upplifa því gjarnan mótsagnakennda færslu milli stétta því um leið og 
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hagræn staða þeirra batnar versnar félagsleg staða þeirra til muna (Parreñas, 2001b: 150;  

Unnur Dís Skaptadóttir og Sóley Gréta Sveinsdóttir, 2006: 497). Í viðtölum Unnar Dísar og 

Wojtynska við innflytjendur á Íslandi kom fram að þeir lögðu áherslu á hvernig litið var á þá í 

heimalandinu og sköpuðu sér félagslega stöðu út frá því en ekki eftir því hvernig litið var á þá 

á Íslandi (Unnur Dís Skaptadóttir og Wojtynska, 2007: 89).  

Það er ljóst að hnattrænar efnahagsbreytingar undanfarinna áratuga eru mótandi þáttur 

í kvenvæðingu farandverkamennsku, bæði hvað varðar framboð í sendilöndum og eftirspurn í 

móttökulöndum. Konur sem taka þátt í þessum hluta hnattvæðingar eru ekki aðeins 

fórnarlömb heldur einnig gerendur (Unnur Dís Skaptadóttir og Sóley Gréta Sveinsdóttir, 

2006: 490 og 497). Þær hafa séð tækifæri til að bæta líf sitt og sinna og gripið það báðum 

höndum og þurft um leið að færa ýmiss konar fórnir, eins og fram hefur komið. Sú staðreynd 

að nánast ómögulegt er að framfleyta fjölskyldu með sómasamlegum hætti á 

millistéttarlaunum í mörgum ríkjum heimsins er að sjálfsögðu alvarlegasti hlutinn á málinu. 

Að hagræn þróun hafi breikkað bilið milli ríkra og fátækra eins og raun ber vitni er lítið 

fagnaðarefni. Þeir sem velja að fara frá sínu heimalandi til að geta unnið sér inn hærri laun eru 

því í raun að leysa hnattrænt vandamál með afar einstaklingsmiðuðum hætti (Hochschild, 

2002a: 18). En það sem breyst hefur er að þessi lausn er ekki lengur bara í boði fyrir karlmenn 

heldur líka konur sem hafa tekið henni feginshendi og eru þar með orðnir virkir þátttakendur í 

hnattrænum atvinnumarkaði.  

 

 

Samantekt og lokaorð             

Eins og fram hefur komið er hnattvæðing í sjálfu sér mótsagnakennt fyrirbæri, hún bæði eyðir 

og skapar mun milli fólks og svæða og getur bæði veitt frelsi og skapað fjötra. Þetta á einnig 

við um áhrif hennar á konur heimsins, þau hafa verið misjöfn (Moghadam, 1999: 368). Það er 

langt frá því að vera gefið að hnattvæðing bæti stöðu kvenna, og annarra minnihlutahópa, þó 

að margir einstaklingar innan þessara hópa finni möguleika sem þeir geta nýtt sér (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2004: 266).         

 Moghadam tekur aukin atvinnutækifæri fátækra kvenna í verksmiðjum sem dæmi. Þær 

sem fá vinnu þar bæta sína persónulegu stöðu að því leyti að fjárráð þeirra aukast. Á móti 

kemur þó að þessi vinna er yfirleitt afar illa launuð og veitir þeim ekki samfélagslega 

viðurkenningu. Staða kvenna, sem hóps, batnar því ekki endilega (Moghadam, 1999: 368).
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 Hvað varðar mansal leggur Þorgerður áherslu á mikilvægi þess að slíta ekki umræðuna 

frá vændi. Þeir sem falla í þá gryfju hundsa þá staðreynd að vændi er orsökin fyrir mansali og 

til að berjast gegn mansali má ekki gleyma því (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 239). Nýju 

íslensku lögin sem gera kaup á vændi refsiverð er skref í rétta átt og með þeim hafa stjórnvöld 

axlað sína ábyrgð í baráttunni gegn vændi og mansali. Eins og fram hefur komið er fyrirmynd 

laganna sænsk og helsta markmið þeirra er að færa ábyrgð vændis yfir á kaupandann. Um leið 

er viðurkennt að vændi er valdasamspil þar sem völd þátttakenda eru afar mismunandi og sá 

sem valdið hefur er gerður ábyrgur fyrir samskiptunum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 240). 

 Í þriðja kafla fjallaði ég um konur sem flytja milli landa til að sinna umönnunar- og 

heimilisstörfum í ríkari löndum en sínum eigin. Þessar konur eru fórnarlömb efnahagslegrar 

umpólunar sem er fylgifiskur hnattvæðingar, eins og komið hefur verið inn á, og orðið til þess 

að bilið milli ríkra og fátækra hefur breikkað. Þessar konur eiga því ekki marga möguleika. 

Annað hvort að vinna í sínu heimalandi fyrir launum sem tryggja þeim og fjölskyldum þeirra 

lítið annað en allra helstu nauðsynjar til að lifa af. Eða fara til ríkara lands og vinna störf sem 

eru svo illa launuð og lágt metin í þeim samfélögum að fáir fást til að sinna þeim en geta um 

leið veitt fjölskyldum sínum meira öryggi, stöðugleika og jafnvel þó nokkurn munað að auki. 

Þær konur sem velja síðari kostinn kjósa að nýta sér landfræðilegan hreyfanleika til að bæta 

stöðu sína en það er möguleiki sem hnattvæðing hefur skapað (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004: 

266). Þarna hefur því hnattvæðing bæði skapað efnahagslegan ójöfnuð en líka leið til að 

sigrast á honum.  

  

Eftir að hafa skoðað þessi þrjú svið hnattvæðingar er ég sammála Þorgerði um að ferli  

hnattvæðingar séu langt frá því að vera kynblind. Á öllum sviðum birtist mismunun sem fellur 

inn í flókin hnattræn samskipti milli kynja, kynþátta, ríkja eða kvenna á mismunandi svæðum 

heimsins (Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 237). Það skiptir verulegu máli að skoða þessa hluti 

út frá kyni því það er ljóst að útkoman er allt önnur fyrir konur en karla.    

 Það sem sviðin þrjú, sem lágu hér til grundvallar, eiga sameiginlegt er von kvenna um 

betra líf. Konur sem starfa í verksmiðjum þriðja heimsins eygja möguleika á fjárhagslegu 

sjálfstæði með því að vinna sér inn sín eigin laun. Konur sem seldar eru mansali eru yfirleitt 

auðveld bráð af því að þær búa oft við erfiðar aðstæður og þrá að komast í burt og hefja nýtt 

líf. Konur sem flytjast sjálfviljugar milli landa til að sinna heimilis- og umönnunarstörfum 

fyrir aðra velja þann kost til að fjölskyldur þeirra og þær sjálfar geti átt betra líf.   

 Seinni spurningin sem ég lagði upp með var hvort konur væru fórnarlömb eða 

gerendur í ferlum hnattvæðingar. Á fyrsta og þriðja sviðinu eru þær að stórum hluta gerendur, 



29 

 

þær taka vinnu sem getur aukið sjáfstæði og sjálfbærni þeirra, vinnu sem hnattvæðing hefur 

skapað. Þó eru þær að vissu leyti fórnarlömb, því þær eru fórnarlömb ójafnrar skiptingar auðs 

í heiminum, sú staða hefur einnig skapað þau störf sem eru í boði fyrir þær. Mér finnst þó 

mikilvægt að leggja áherslu á að þó að hnattrænar aðstæður hafi skapað þeim nokkra fjötra 

leita þær tækifæranna innan þeirra og velja að nýta sér þau og eru þar með einnig orðnir 

gerendur í sínu lífi, ekki aðeins fórnarlömb. Á öðru sviðinu eru fórnarlömb mansals klárlega 

fórnarlömb hnattvæðingar. Þau eru þrælar sem ganga kaupum og sölum þar til þau deyja eða 

kvalarar þeirra telja sig ekki lengur hafa þörf fyrir þau. Eins og ég kom inn á reyna margar 

konur í þessum aðstæðum að ná stjórn á sinni persónulegu stöðu og sníða tilfinningar sínar að 

aðstæðunum þannig að þær geti lifað af, svigrúmið sem þær hafa til þess er þó ekki mikið.   
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