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Inngangur 
 

Mansal er flókið fyrirbæri sem teygir anga sína út um allan heim. Fjölmiðlar og 

stjórnvöld margra landa eru byrjuð að líta á mansal sem hnattrænt vandamál og reynt 

er að takast á við þetta gríðarmikla vandamál með það í huga. Sameiginlegar 

skilgreiningar á hugtökum eru mikilvægur þáttur til þess að þeir sem að málinu koma 

hafi sama skilning á vandamálinu og þar af leiðandi hvernig er hægt að leysa það. 

Karlmenn eru meirihluti gerenda í mansali það er að segja meirihluti þeirra sem 

skipuleggja og stunda mansal og einnig meirihluti þeirra sem kaupa kynlíf. Margir 

telja að ástæðan fyrir því að karlmenn séu meirihluti gerenda sé vegna karllægra 

yfirráða í samfélögum sem og alþjóðlegu efnahagskerfi heimsins. Þessi karllægu áhrif  

réttlæta yfirburði karlmanna og það sem þeir gera á kostnað kvenna eins og til dæmis: 

nauðganir, heimilisofbeldi og stjórnunarhegðun (Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, 

2004). Efnahagslega hafa karllæg yfirráð mikið að segja fyrir fátækari ríki heimsins 

þar sem það eru karlmenn í ríkari löndunum sem í raun stjórna alþjóðamarkaðnum, 

sem hefur að lokum áhrif á efnahagslega og félagslega stöðu kvenna í fátækari 

löndum (Rósa Erlingsdóttir, 2003). Mansal er aðallega tengt við Asíu þrátt fyrir að 

vitað sé að það liggur mun víðar og er í raun alþjóðlegt (Hodge og Lietz, 2007). Það 

er samt sem áður mjög áhugavert að skoða mansal í tengslum við Asíu því að þrátt 

fyrir það sem áður hefur verið talið eru asískir karlmenn í meirihluta kaupenda en 

ekki vestrænir ferðamenn (Brown, 2000). 

Eitt af markmiðum þessarar ritgerðar er að fara yfir nokkrar ráðandi skilgreiningar 

og einnig hvernig orðræðan sem viðkemur mansali kemur fram í greinum 

fræðimanna. Í fyrsta kafla skoða ég skilgreiningar fræðimanna af því að mig grunar 

að ástæðan fyrir útbreiðslu mansals í dag séu einmitt mismunandi skilgreiningar á 

mansali hjá stjórnvöldum, lögreglu og fræðimönnum svo dæmi megi taka og þess 

vegna er svo erfitt að taka á þessum málum. Ég skoða skilgreiningu Sameinuðu 

Þjóðanna á mansali og nota hana til að bera við orðræðu og skilgreiningar, ef þær 

koma fram, hjá fræðimönnum. Farið verður yfir hvað mansal er í víðum skilningi en 

aðaláhersla þessarar ritgerðar er á mansal í tengslum við kynlífsverslun á konum og 

börnum. 



 3 

Í öðrum kafla verður farið yfir hvernig nýliðun fer fram hjá þeim sem stunda 

mansal. Ég skoða hvaða leiðir eru farnar í þeim tilgangi að neyða eða lokka konur og 

börn til að yfirgefa öryggisnet sitt til að fara á vit tækifæranna sem eru síðan ekki eins 

og þeim var lýst. Í ritgerðinni verður einnig fjallað um frá hvaða löndum konurnar 

koma, í gegnum hvaða lönd þær fara og hvar þær síðan enda ef um millilanda mansal 

er að ræða. Ég skoða síðan líka hvaða aðferðir eru notaðar til að halda konunum og 

börnunum í þessum aðstæðum. Andlegt og líkamlegt ofbeldi er mjög oft notað til að 

brjóta þær niður. Aðrar leiðir eru hótanir, kúganir og skuldaánauð. Ég lít svo á að það 

sé mjög mikilvægt að átta sig á þessum aðferðum til að skilja umfang og ósýnileika 

mansals og einnig til að átta sig á hve viðkvæmt þetta er fyrir þær konur sem í þessu 

lenda. 

Það er sannað að karlmenn eru í meirihluta þeirra sem kaupa vændi, klám og 

fremja ofbeldisglæpi gagnvart konum og þess vegna verður í þriðja kafla fjallað um 

mansal útfrá karlmennsku. Karllæg yfirráð verða skoðuð út frá MA-rannsóknum Ásu 

Guðnýju Ásgeirsdóttur og Guðrúnar Margrétar Guðmundsdóttur, sem nota Bourdieu í 

greiningum sínum, af hverju karlmenn nauðga og mansali kvenna í Nepal, ásamt því 

að það verður komið inn á karlmennsku og karlamenningu. Ég tel að til þess að taka á 

vandamáli, líkt og mansal er, verði að skoða það út frá sjónarhorni karlmanna og 

hvers vegna sumir þeirra sækja í kynlífsiðnaðinn. Ég tengi saman karllæg yfirráð við 

hnattræna efnahagslega þætti í tengslum við mansal. Í kjölfar þess er áhugavert að 

skoða flutning kvenna frá fátækari ríkjum til þeirra ríkari í tengslum við umræðuna 

um upphafslönd, millilönd og áfangalönd. 

Fjórði kaflinn tekur sérstaklega fyrir mansal í Asíu og allt sem hefur verið fjallað 

um í ritgerðinni verður sett í samhengi við aðstæður landa innan Asíu þar sem mansal 

þrífst. Ég skoða þá menningarlegu þætti sem ýta undir vændi og þar af leiðandi 

mansal. Það virðist víða vera eðlilegt að karlar, sem hluti af kvöldskemmtun, fari á 

vændishús og jafnframt selja foreldrar dætur sínar í slík hús. Ungar konur eru fluttar 

úr fátækari héruðum til ríkari og fátækari löndum til ríkari landa innan Asíu þannig að 

það er ekki aðeins um að ræða útflutning á konum til ríkari vestrænna landa (Bales, 

2002). Ég skoða jafnframt þessa menningarlegu þætti í tengslum við karllæg yfirráð. 

Fimmti og síðasti kafli ritgerðarinnar dregur saman sem komið hefur fram í 

ritgerðinni og til að varpa ljósi á hvað mansal er og hvort karllæg áhrif í heiminum 

hafi einhver áhrif á umfang mansals og þá að lokum hvort það sé hægt að sjá lausn á 

þessu útbreidda vandamáli í heiminum í dag. 
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1. Hvað er mansal? 
 

Samkvæmt David R. Hodge og Cynthia A. Lietz, sem er aðstoðarprófessor í 

háskólanum í Arizona, (2007) er mansal hugtak sem venjulega er notað til að lýsa 

nútíma þrælahaldi sem víða er álitið sem vaxandi vandamál. Mansal er vandamál í 

hverju landi og er engin þjóð undanskilin. Fyrst mansal tilheyrir svörtum markaði er 

erfitt að reikna út hve margir einstaklingar eru fórnarlömb mansals en samt sem áður 

er þetta vandamál raunverulegt. Það er auðveldara að áætla mansal milli landa heldur 

en innanlands. Hodge og Lietz benda á að mansal er ekki kynjahlutlaust því talið er að 

fórnarlömb milli landa mansals séu um sjötíu til áttatíu prósent konur og af þeim eru 

fimmtíu prósent börn. Sjötíu prósent kvenna innan mansals eru seldar í vændi og aðra 

kynferðislega misnotkun. Stærsti hluti mansals er í kynferðislegum tilgangi og eru 

ungar konur og börn meirihluti fórnarlamba. Flestallir eru sammála um það að þessi 

hluti mansals hafi stækkað mikið á síðastliðnum áratug (Hodge og Lietz, 2007). 

 

1.1 Skilgreining Sameinuðu Þjóðanna 

Hodge og Lietz (2007) benda í nýlegri grein á að til séu margar skilgreiningar á 

hugtakinu mansal en sú algengasta og mest útbreiddasta er skilgreining í frumskjali 

Sameinuðu Þjóðanna frá árinu 2001. Þetta skjal gengur undir nafninu Palermo 

sáttmálinn og var hann gerður meðal annars til að koma í veg fyrir, halda niðri og 

refsa fyrir mansal og þá sérstaklega í tengslum við konur og börn. Í sáttmálanum segir 

að mansal sé: “nýliðun, flutningur, framsal, að hýsa eða taka á móti einstaklingum 

með því að nota hótanir, valdbeitingu eða önnur form af þvingunum, mannrán, svik 

og blekkingu” (Hodge og Lietz, 2007,bls. 164). “Þar kemur einnig fram að mansal sé: 

öll misnotkun valds, misnotkun á viðkvæmri stöðu einstaklings, að taka við eða veita 

greiðslu eða eitthvað af því tagi til að öðlast samþykki yfir því að einstaklingur geti 

haft stjórn á öðrum einstaklingi þar sem tilgangurinn er hagnýting. Hagnýting þarf að 

innihalda, fyrir það minnsta, hagnýtingu á vændi annarra eða önnur form af 

kynferðislegri hagnýtingu, þvinguð vinna eða þjónusta, þrælkun eða aðgerðir sem 

svipa til þrælkunar, ánauð eða líffæri fjarlægð” (Hodge og Lietz, 2007, bls. 164). 
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Þessi sáttmáli sýnir fram á að vændi og kynlífsþrælkun sé aðeins hluti af mansali 

(Hodge og Lietz, 2007). 

Mansal nær í raun yfir allt sem tengist misnotkun á einstaklingum, oftast 

konur og börn, sem er oftast í sambandi við vændi og aðra kynferðislega hagnýtingu. 

Það kemur einnig fram í (b)-hluta Palermo sáttmálans að samþykki fórnarlamba skipti 

ekki máli. Það þýðir að samþykki geti ekki verið gefið í raun og veru ef um aðgerðir 

eins og svik og blekkingu er að ræða. Aðaláhersla skilgreiningarinnar í Palermo 

sáttmálanum er því misnotkun og hagnýting frekar en samþykki. Mikilvægast við 

þennan (b)-hluta skilgreiningarinnar er að það þýðir að það séu engin verðug og 

óverðug fórnalömb mansals þegar samþykktin er tekin af borðinu. Yfirvöld eru 

skyldug til að veita öllum fórnarlömbum aðstoð. Lagalega séð skiptir þetta einnig 

miklu máli því erfitt er að ná fram sakfellingu ef fyrst þarf að sanna að ekki hafi 

samþykki legið fyrir hendi þrátt fyrir að vitað sé að um mansal hafi verið að ræða. 

Skilgreining Palermo sáttmálans einblínir á gerendurna í staðin fyrir fórnarlömbin og 

þeirra misnotkun á konum og börnum. Áherslan á gerendurna kemur einnig fram í 

þeirri staðreynd að Palermo sáttmálin er viðauki við sáttmála Sameinuðu Þjóðanna 

gegn alþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi. Það eru þessi skipulögðu glæpanet sem 

hafa spilað stórt hlutverk í því að hnattvæða kynlífsmansal (Hodge og Lietz, 2007). 

 

1.2 Mansal í tengslum við vændi 

Ása Guðný Ásgeirsdóttir sem skrifað hefur MA ritgerð í mannfræði um mansal 

kvenna í Nepal (2004) bendir á að í leitinni að góðri og nothæfri skilgreiningu yfir 

mansal er óhjákvæmilegt að rekast á deiluna sem snýst um hvernig eigi að útskýra 

mansal og hver sé besta leiðin til að nálgast það vandamál sem mansal og vændi er. 

Þessi málefni eru náskyld femíniskri umræðu um hvort vændi sé misnotkun. Hún 

segir einnig að mörg frjáls félagasamtök og kvennahreyfingar fullyrði að vændi í 

hvaða formi sem það er sé kynferðisleg misnotkun líkt og nauðgun, umskurður og 

barsmíðar. Lægri staða kvenna er álitin vera afleiðing vændis og því ætti vændi að 

vera bannað. Vændi ýti undir ójöfnuð milli kvenna og karla og áframhaldandi 

misnotkun á konum. Þau líta svo á að vændi geti aldrei verið frjálst val vegna þess að 

ákvörðunin hefur verið tekin þegar fáir möguleikar hafa verið í boði og þannig 

ákvörðun megi ekki líta á sem frjálst val. The Global Alliance Against Trafficking in 

Women (GAATW) eru með aðra nálgun og Ása segir að þau leggi áherslu á mun 
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milli þvingaðs vændis og frjáls vændis. Samkvæmt þeirra mati þarf mansal ekki að 

tengjast vændi og konur geta verið þvingaðar í vinnu og þrældóm án þess að mansal 

komi við sögu. Þriðja afstaðan sem Ása bendir á kemur frá samtökum sem vilja kalla 

vændi atvinnugrein. Þau fullyrða að misnotkunin innan vændis sé vegna mismunandi 

siðferðisálita og lagalegra afleiðinga ólíkra sjónarmiða. Fylgjendur þessara skoðana 

trúa ekki að afskipti ríkisstjórna í formi löggjafa og stefna séu árangursríkar. Konur 

eiga að geta ferðast og haft fulla stjórn í þessari atvinnugrein sem og í öðrum í stað 

þess að litið sé á þær sem hjálparlaus fórnarlömb mansals eins og tilhneiging er til. 

Ása gagnrýnir þessa umræðu og bendir á að ekkert sé minnst á ofbeldið og 

misnotkunina sem á sér stað innan vændis. 

Dorchen A. Leidholdt (2003) heldur því fram að vændi og mansal sé í 

grunninn tengt því hægt er að líta á mansal sem hnattrænt vændi. Hún bendir einnig á 

að sá greinarmunur sem er gerður milli mansals og vændis sé nýr af nálinni og hefur 

verið haldið í heiðri af yfirvöldum og samtökum sem eru að reyna að gera vændi 

löglegt og viðurkennt sem atvinnugrein. Hennar skilgreining á mansali kvenna er að 

líkamar kvenna eru notaðir sem söluvara fyrir karlmenn til að svala kynlífsþörfum 

sínum í kynlífsiðnaði sem endurspeglar aðra iðnaði. Hún bendir á að 

kynlífsiðnaðurinn, fíkniefna-og vopnasmyglsiðnaðurinn séu undir stjórna alþjóðlegra 

og staðbundinna glæpsamlegra samtaka sem ýta undir og misnota þætti sem ekki eru 

jafnir milli ríkja í hnattrænu samhengi. Mansal á konum til kynlífs er allstaðar jafn 

hræðilegt því það sem er til sölu eru ekki hlutir heldur manneskjur og oftast eru það 

konur og börn. Mansal á konum felur í sér mjög kynjuð skipti sem karlkyns 

viðskiptavinir kalla kynlíf eða vændi en konurnar sem eiga í hlut líkja því við 

kynferðislegri áreitni eða nauðgun. Kynlífsferðamennska, hervændi, vændishús, 

nektardansstaðir, einkadans og alþjóðlegt mansal lítur Leidholdt á sem mismunandi 

en tengdar myndir af hnattrænum og staðbundnum kynlífsiðnaði sem er jafnframt 

andstæðingur þess mannréttindabrots sem mansal á konum er. 

Christine Stark og Carol Hodgson (2003) eru á sama máli og Leidholdt og 

halda því fram að vændi sé iðnaður misnotkunar sem inniheldur nektardansstaði, 

nuddstofur, klám, kynlífssýningar, símaklám, vændishringi, mansal, fylgdarþjónustur, 

gægjusýningar og giftingarmiðlarar svo eitthvað sé nefnt. Þær skilgreina einnig vændi 

sem alþjóðlegan iðnað þar sem kynlíf er í skiptum fyrir peninga, föt, fíkniefni, skjól 

og greiða. Melludólgar eru menn sem beita konur barsmíðum, nauðga þeim og selja 
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þær til karlmanna. Karlmennirnir sem kaupa þær beita þær oft einnig barsmíðum, 

nauðga þeim og jafnvel myrða.  

Í áfangaskýrslu um rannsókn á vændi á Íslandi sem unnin var fyrir Dóms-og 

Kirkjumálaráðuneytið eftir Bryndísi Björk Ásgeirsdóttur, Hólmfríði Lydíu 

Ellertsdóttur og Ingu Dóru Sigfúsdóttur (2001) skilgreina þær vændi þannig “sem 

skipti á kynmökum fyrir peninga, vímuefni eða greiða” (bls. 7). Í skýrslunni kemur 

fram að erlendar rannsóknir sýni að kynferðislegt ofbeldi í æsku auki líkur á að 

einstaklingur leiðist út í vændi síðar á ævinni. Niðurstöður gefa til kynna að allt frá 

50% til 90% kvenna í vændi hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 16 ára 

aldur (2001, bls. 16). Rannsóknirnar sýna einnig að kynferðislegt ofbeldi í æsku hafi 

margþættar afleiðingar t.d. lægra sjálfsmat og að einstaklingar sem verði fyrir slíku 

ofbeldi upplifi sig sem kynferðislega minna virði en aðra. Þær benda á að samkvæmt 

norskri rannsókn á vímuefnaneysla stóran þátt í vændi því neysla getur gert 

manneskjur bæði tilfinningalega og fjárhagslega berskjaldaðar fyrir að fara út í vændi. 

Fjölskylduaðstæður geta leitt til þess að börn og unglingar leitist í annað umhverfi og 

hlaupist að heiman. Niðurstöður nokkura rannsókna sýna að börn og unglingar sem 

hlaupast að heiman og búa við margbreytilegar aðstæður og heimilisleysi séu líklegri 

til að leiðast út í vændi en þau sem búa heima. Þessi ungmenni kynnast auðveldlega 

götumenningunni þar sem vímuefnaneysla, ofbeldi og afbrot eru hluti af hinu daglega 

lífi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2001).   

Leidholdt bendir á í grein sinni Prostitution and Trafficking in Women: An 

Intimate Relationship (2003) að melludólgar og aðrir sem græða á kynlífsiðnaðinum 

hafa gert vændi að vissu yfirráðakerfi sem hægt er að samræma milli menningarheima. 

Vændiskonurnar fá ekki mikið fyrir vinnu sína miðað við þá sem stjórna iðnaðinum en 

áhættan fyrir þær er mun meiri bæði líkamlega og andlega t.d. kynsjúkdómar, innvortis 

áverkar, þunglyndi, áfallaröskun og hugrofsröskun. Þessi einkenni má bæði finna hjá 

konum sem vinna í löglegum vændishúsum sem og ólöglegum sem gerir mörkin milli 

vændis og mansals enn óskýrari. Melludólgarnir eru oft ofbeldishneigðir eiginmenn 

eða kærastar sem gera þær út. Aðalbráðirnar fyrir vændi og bestu söluvörurnar eru 

börn og ungar konur varla skriðnar úr barndóm. Melludólgarnir vinna sér traust ungra 

stúlkna og láta þær sanna hollustu sína með því að selja sig og láta þá hafa peningana. 

Þeim er gefið nýtt nafn og þær fá útlitsbreytingu svo frekar sé litið á þær sem 

kynlífsleikföng. Þær eru einangraðar frá vinum og fjölskyldu og þær fengnar til að trúa 



 8 

að þær séu einskis virði og útlagar í samfélaginu. Oft þarf ekki líkamlega valdbeitingu 

eða hótanir þegar þetta yfirráðakerfi er til staðar. Þær eru brotnar niður, sjálfsmynd og 

væntingar strokaðar út (Leidholdt, 2003, bls. 170-175). Stark og Hodgson benda á að 

stjórnunartækni manna sem beita konur sínar heimilisofbeldi sé sú sama og 

melludólgar nota við nýliðun og til halda konum í vændi. Melludólgar, líkt og menn 

sem stunda heimilisofbeldi, nota peninga til að halda stjórn á konunum með því að 

taka peninganna af þeim og skammta þeim vasapeninga. Margar konur í vændi hafa 

enga starfsreynslu og enga menntun sem gerir melludólgum auðveldara fyrir að halda 

þeim í vændi og frá hinum opinbera atvinnumarkaði. Þeir fylgjast grannt með 

stúlkunum og sitja jafnvel við hliðina á þeim á bráðamóttökunni eftir að hafa barið þær 

til þess að koma í veg fyrir að þær tali. Melludólgarnir stjórna sjálfsmynd þeirra og 

koma þeirri hugmynd inn hjá þeim að þeir eigi þær og þeir hafi búið til nýja konu sem 

er aðeins ætluð til þess að selja sig. Andlega tengingin sem skapast milli vændiskonu 

og melludólgsins hennar hefur verið líkt við Stokkhólms heilkennið (Stark og 

Hodgson, 2003). 

Þegar einstaklingur selur öðrum kynmök sér til lífsviðurværis kallast það 

nauðarvændi og í því felst að skipta á kynmökum fyrir húsaskjól, mat, vímuefni, 

peninga eða annað. Samkvæmt rannsókn Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur o.fl., (2001) 

kom fram í viðtölum við íslenska sérfræðinga og unglinga að á Íslandi er nokkuð um 

það að fólk allt frá 13 ára aldri fjármagni neyslu vímuefna með því að selja aðgang að 

líkama sínum. Rannsóknin sýndi að þessi ungmenni líta ekki endilega á þetta sem 

vændi þar sem oft er um að ræða þögult samkomulag milli tveggja aðila og oft ekki 

beinharðir peningar á borðinu. Það liggur ekki alltaf ljóst fyrir hvort 

tilfinningasamband sé til staðar milli einstaklinganna. Unglingarnir hafa margir átt 

erfitt uppdráttar og lent í ýmsu sem þeir vilja ekki að aðrir viti um. Nokkur munur er á 

þessum viðskiptavinum en samskiptin byrja oft þannig að stúlkur eignist kærasta sem 

eiga greiðan aðgang að dópi án þess að nokkrar tilfinningar séu í spilinu. Utan hópsins 

virðist vera frekar um beina sölu á kynmökum að ræða og í slíkum tilvikum eru 

kaupendur eldri og betur stæðir einstaklingar sem útvega yngra fólki peninga, 

vímuefni, húsaskjól og mat í skiptum fyrir líkama þeirra. Í rannsókninni kom einnig 

fram að Sérfræðingur hjá Barnaverndarstofu vissi um vímuefnasala sem náðu sér í 

stelpur í grunnskólum og urðu kærastar þeirra í ákveðinn tíma og útveguðu þeim 

vímuefni. Í framhaldi af því seldu þeir þær öðrum. Áhrif þess að selja sig er sögð 

þungbær fyrir hvern og einn þessara unglinga og sérfræðingar segja að sjálfsmynd 
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þessara unglinga oft vera brotna fyrir (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001). 

Leidholdt bendir einnig á að viðskiptavinir vændiskvenna séu oftast eldri en konurnar 

og gætu jafnvel verið feður þeirra og afar. Á milli þeirra ríkir mikið ójafnvægi 

félagslega, kynferðislega og peningalega. Vændiskonur upplifa oft atriði um 

misnotkun úr fortíðinni þegar þær eru að þjónusta viðskiptavini og verða þar af 

leiðandi aftur fyrir sálrænum skaða. Margar konur verða einnig fyrir nauðgun á því 

tímabili sem þær stunda vændi og einnig segja margar að vændi sé keypt nauðgun 

(Leidholdt, 2003).  

Það kemur fram í áfangaskýrslunni um vændi á Íslandi að mynd vændisins 

breytist þegar komið er yfir unglingsárin. Konur á aldrinum 20 ára og eldri eru frekar 

í hinu hefðbundna vændi þar sem kaupendahópurinn er nokkuð afmarkaður og 

heimsóknirnar reglulegri. Í erlendum athugunum á vændi er gjarnan gerður munur á 

vændi sem fer fram innan dyra og götuvændi. Vændi sem fer fram innan dyra telst 

fínna en götuvændi þar sem það er tengt við bágar aðstæður og vímuefnaneyslu. Þá sé 

ofbeldi og misnotkun tíðari á götunni. Þrátt fyrir þetta ólíka umhverfi vændis hafa 

rannsóknir sýnt að þegar sé skoðaður félagslegur bakgrunnur, menntun, fyrri atvinna 

og hve lengi einstaklingurinn hefur selt sig er ekki munur á þessu tveimur hópum. 

Vændi í heimahúsum er mjög falið og einstaklingarnir sjálfir vilja sjaldnast kannast 

við eða tala um það. Þeir einstaklingar sem stunda vændi á götum úti hafa átt erfitt 

uppdráttar og hafa á ákveðnum tímapunktum ekki haft í nein hús að vernda. Þennan 

hóp einkennir mikil vímuefnaneysla og bág lífsskilyrði. Ólíkt því sem gerist í 

mörgum löndum er götuvændi ekki sýnilegt á Íslandi frekar en aðrar gerðir vændis. 

Sumir einstaklingar í vændi hafa ekki nokkurt val um viðskiptavini heldur ráða 

aðstæðurnar þar mestu um það hver sé tilbúin að greiða fyrir kynlíf af þessu tagi það 

er þó ekki algilt þar sem skipulagðar leiðir eru oft farnar. Sumir segja að auglýsingar 

á símalínum, í blöðum og á veraldarvefnum séu notaðar til að leita eftir 

viðskiptavinum. Í áfangaskýrslunni kemur fram að sérfræðingur hjá lögreglunni 

staðfestir að svokallað lúxusvændi fyrirfinnist á Íslandi t.d. í gegnum hótel og gistihús 

þar sem þetta sé einskonar fylgdarþjónusta sem hægt er að panta (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir o.fl., 2001).  Christine Stark og Carol Hodgson, sem skrifa um hvað sé 

sameiginlegt með vændi og heimilisofbeldi, taka einnig fram að vændi innandyra, til 

dæmis á nuddstofum og vændishúsum, sé ekkert öruggura en götuvændi eins og oft 

hefur verið haldið fram. Staðreyndin er sú að vændi bak við luktar dyr heimila og 

fyrirtækja, í úthverfum og dreifbýli er algengara en vændi á götum borga. Ofbeldi er 
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jafn algengt innan vændis hvort sem það er innandyra eða á götunni (Stark og 

Hodgson, 2003).  

Í áfangaskýrslunni segir frá viðtölum við sérfræðinga og einstaklinga sem 

þekkja til eða hafa tekið þátt í vændi á Íslandi og fengust þær upplýsingar að vændi 

skipulagt af þriðja aðila eiga sér stað á Íslandi. Það á sér stað helst hér á landi á 

nektardansstöðum og vændishúsum. Þegar talað er um skipulagt vændi er átt við sölu 

á kynmökum sem skipulögð eru af þriðja aðila. Þessir aðilar geta selt vændi á götum 

úti, í gegnum auglýsingar í dagblöðum og á veraldarvefnum, á símalínum, gegnum 

hótelþjónustu, nektarstaði og fylgdarþjónustu. Kynlífs-og kærastavændissalar eru í 

kynferðislegu eða föstu sambandi við þann sem þeir selja. Hér á Íslandi kynnast 

þessir menn ungum stúlkum t.d. í gegnum meðferðastofnanir og meðferðaraðila. 

Þessir menn vita að hugsanlega eigi þær til lítils að hverfa þegar meðferðinni lýkur og 

að þær séu almennt veikar fyrir með tilliti til vímuefnaneyslu Í meirihluta tilvika er 

um karlmenn að ræða sem geta haft bein yfirráð yfir þeim einstaklingum sem þeir 

selja þannig er sambandið ekki byggt á jafnréttisgrundvelli heldur á kúgun og ofbeldi 

sem minnir óneitanlega á mansal. Í þessum aðstæðum hefur einstaklingurinn sjaldan 

val um hver það er sem kaupir heldur neyðist til að taka þeim sem vændissalinn 

útvegar. Vitað er að vændishús hafi og mjög líklega eru starfrækt hér á landi en 

lögreglunni hefur reynst erfitt að komast að hver standi því að baki því viðkomandi 

hefur komið sér upp neti kunningja og nýir kúnnar eru ekki teknir inn nema þeir hafi 

örugg meðmæli (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001). 

Rannsókn Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur o.fl. sýndi að þegar rannsóknin var 

unnin voru nektarstaðir í Reykjavík sem skipulögðu vændi út á erlendar konur. Allar 

konurnar sem unnu á stöðunum og sem tóku þátt í vændinu komu frá 

austantjaldslöndunum eða Asíu. Þessi svæði urðu fyrir valinu vegna þess bakgrunnur 

stúlknanna var bágur og lífsbaráttan hörð og gátu sumar þeirra ekkert annað en selt sig. 

Umboðsskrifstofur í þessum löndum hreinlega buðu upp á mismunandi gerðir af 

nektardönsurum og hægt var að biðja sérstaklega um stúlkur sem voru tilbúnar til að 

stunda vændi ef þess þyrfti. Þegar skýrslan var gerð höfðu nýlega tekið við nýjar 

reglur um atvinnuleyfi nektardansara sem koma frá löndum utan EES svæðisins til að 

starfa á nektarstöðum hér á landi. Þessu hefur verið breytt, um 2000, þannig að 

eigendum nektardansstaða hefur verið gert skylt að sækja um atvinnuleyfi fyrir 

dansarana, þessar umsóknir krefjast töluverðar vinnu af atvinnurekanda og þess að þeir 

uppfylli ýmis skilyrði. Vonast var eftir að þetta myndi draga úr komu stúlkna frá 
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þessum löndum. Í áfangaskýrslunni kemur fram að á þeim tíma þurfti að sækja um 

atvinnuleyfi sem gilti í þrjá mánuði vegna einstaklinga utan EES svæðisins. Þegar þeir 

sem þekkja til voru spurðir hve miklar breytingar þeir teldu að þessi lög hefðu í för 

með sér kom almennt sú skoðun í ljós að þau myndu hafa einhver áhrif en þau myndu 

ekki koma í veg fyrir þá vændisstarfsemi sem fylgir nektarstöðum. Í áfangaskýrslunni 

kemur fram að sérfræðingur hjá lögreglunni hafi tekið undir þetta og sagt allar líkur á 

að eigendur nektarstaða myndu leysa þetta (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001). Á 

heimasíðu vinnumálastofnunnar kemur fram að lögin um atvinnuleyfi útlendinga hafa 

breyst smávegis frá því áfangaskýrslan kom út. Í dag eru mismunandi 

umsóknareyðublöð eftir aðstæðum og eftir því hvað viðkomandi hugsar sér að gera á 

landinu eins og til dæmis: nám, fjölskyldusameining eða skortur á vinnuafli 

(Vinnumálastofnun, 2008). 

 

1.3 Gagnrýni Lauru Augustín 

Eftir að hafa skoðað skilgreiningu Sameinuðu Þjóðanna ásamt umræðuna um hvort og 

hvernig mansal og vændi sé tengt, er viðeigandi að skoða gagnrýni á skilgreiningar 

yfir mansal. Mannfræðingurinn Laura Augustín hefur gefið út bók um innflytjendur, 

vinnumarkaði og björgunariðnaðinn, Sex at the Margins: Migration, Labour Markets 

and the Rescue Industry (2007), þar sem allt önnur sjónarmið koma fram um mansal 

en þau sem kynnt voru hér að ofan. Augustín hefur gagnrýnt ríkjandi orðræðu um 

mansal og vændi í Evrópu. Hún gengur jafnvel svo langt í skoðunum sínum að segja 

að mansal sé í rauninni ekki til.  

Hún byrjaði að skrifa um búferlaflutninga því henni fannst hún vera að skrifa 

um fjölskyldu sína og vini og hvernig áhugi þeirra á búferlaflutningum var misskilin af 

fjölmiðlum, ríkisstjórnum, femínistum og fræðimönnum í hinum vestræna heimi. 

Augustín segir að samfélög haldi áfram að vera upptekinn af öllu kynferðislegu og 

sérstaklega þegar peningar eru í skiptum fyrir kynlíf og hún vill komast að því hvers 

vegna það er. Umræður um peninga og kynlíf skiptast í vændi sem ofbeldi gegn 

konum og vændi sem atvinnumöguleika. Augustín segir að hugmyndir sínar falli í 

hvorugan flokkinn heldur séu þær frekar í miðjunni á gráu svæðunum (Augustín, 

2008). 

Rannsókn Augustín sýnir að flestar konur sem tóku þátt í rannsókn hennar gerast 

innflytjendur og þar á meðal þær sem vinna í kynlífsiðnaðnum hafi tekið skýra 
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ákvörðun um það að yfirgefa heimili sín og taka áhættuna í öðru landi. Augustín telur 

að þessar konur séu ekki óvirk fórnarlömb sem þurfi á björgun að halda frá vestrænum 

herferðum. Augustín gagnrýnir ekki aðeins herferðir gegn mansali heldur tekur hún 

hugtakið sjálft í sundur og útskýrir fyrir lesandanum afhverju allt sem hann hugsar um 

það sé rangt. Flestallir þekkja hugmyndfræðina sem einkennir gamla orðræðu um 

innflytjendur það er að segja hvernig þeir koma til landa og stela vinnunni og svo 

framvegis. Augustín heldur því fram að nýja orðræðan um innflytjendur, þar sem 

konur og börn eru álitin fórnarlömb mansals og þurfi björgun, sé byggð á 

sambærilegum hugmyndafræðilegum grunni. Hræðslan við mansal sé byggð á 

niðrandi hugmyndum um innflytjendur frekar en á tölfræðilegum staðreyndum sem 

sanna að mansal sé útbreitt. Augustín véfengir þá hugmynd að mansal sé hið nýja 

þrælahald og segir að tölurnar um fórnalömb mansals séu úr lausu lofti gripnar. Hún 

heldur því fram að eftir að hafa rannsakað mansal og reynslu kvenna í 

kynlífsiðnaðnum síðastliðin fimm ár að skrif um það efni eins og fjallað var um hér að 

ofan sé að mestu byggt á getgátum en ekki á rannsóknum byggðum á reynslu. Hún 

heldur einnig því fram að margir fræðimenn notist aðeins við fjölmiðlaumfjöllun og 

tölfræði sem er ekki aðferðafræðilega útskýrð eða að það ríkir óvissa í skilgreiningum 

(Augustín, 2007). 

Samkvæmt Augustín stimpla sumir fræðimenn kvenkyns innflytjendur sem 

vinna fyrir sér með vændi sem fórnarlömb mansals með því að byggja á þeirri 

alhæfingu að engin kona gæti hugsað sér að vinna í kynlífsiðnaðinum. Samkvæmt 

Augustín heldur The Coalition Against Trafficking in Women því fram að það eigi að 

líta á öll börn og meirihluta kvenna í kynlífsiðnaðinum sem fórnarlömb mansals en 

Augustín segir að þessi nálgun líki konum, sem eru innflytjendur, við smábörn og geri 

ekkert úr samþykki kvenna sem selja kynlíf. Þessi nálgun hlutgerir þær með því að 

koma fram við þær eins og dauða hluti sem eru fluttir á milli heimsálfa gegn vilja 

þeirra. Augustín bendir á að raunveruleikinn sé allt annar því flestallar konur sem 

gerast innflytjendur og þar með taldar sem enda í kynlífsiðnaðinum hafa tekið 

ákvörðun um að fara að heiman og láta reyna á tækifærin annarstaðar. Þær eru ekki 

óvirk fórnarlömb sem verður að bjarga af samtökum gegn mansali og skila aftur til 

fæðingarlands síns. Þær eru sterkar og metnaðargjarnar konur sem flytjast 

búferlaflutningum til þess að flýja smábæjar fordóma, atvinnuumhverfi sem þær 

komast ekkert áfram í, hættulegar götur og kæfandi fjölskyldur. Sumum þeirra finnst 

hugmyndin að öðrum finnist þær framandi, fallegar og girnilegar vera mjög aðlaðandi. 
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Þetta viðhorf mun eflaust valda mikilli hneykslan innan björgunariðnaðarins 

samkvæmt Augustín. Eitt af aðaláhyggjuefnum Augustín er að herferðir gegn mansali 

hefti ferðafrelsi. Þrátt fyrir þessa gagnrýni véfengir hún samt sem áður ekki að það séu 

tilfelli þar sem þvingaðir flutningar koma við sögu. Í heimi þar sem ferðafrelsi er 

haldið í skefjum með ströngum lögum og landamæraeftirliti eiga sumir innflytjendur 

engan annan kost en að leita á náðir áhættusamra milliaðila.  Það sem í raun á að 

vernda og hjálpa innflytjendum gerir þeim frekar erfiðara fyrir og jafnvel ómögulegt 

að hefja betra líf. Lögreglan og frjáls félagasamtök, sem eru hluti af 

björgunarherferðinni, taka konur sem staðfastlega neita að vera fórnarlömb mansals, 

handtaka þær og að lokum senda þær aftur heim og kalla það björgun. Slíkar 

björgunarherferðir sneyða innflytjendur allri gerendahæfni og einnig persónulegum 

eiginleikum og líta á þá sem hjálparlausa einstaklinga sem verður að bjarga af 

gáfuðum vestrænum konum og yfirvöldum. Í raunveruleikanum flytjast konur 

búferlaflutningum af mörgum ástæðum og upplifanir þeirra eru einnig mjög ólíkar, 

sumar góðar, sumar slæmar og aðrar hræðilegar (Augustín, 2007).  

 

 

2. Hvernig fer mansal fram? 
 

Hodge og Lietz (2007) benda á að rannsóknir hafi leitt í ljós að þeir einstaklingar sem 

stunda mansal nota mismunandi leiðir við nýliðun í kynlífsiðnaðinn það er að segja til 

að ná í einstaklinga, oftast konur, til að selja öðrum og hagnast á því. Þrátt fyrir að 

nýliðun fari mismunandi fram eftir stöðum þá er samt sem áður samkvæmt Hodge og 

Lietz hægt að skipta þeim gróflega upp í fjóra flokka. Fyrsti flokkurinn inniheldur 

nokkuð lögleg fyrirtæki svo sem umboðsskrifstofur fyrir módel, atvinnumiðlanir og 

umboðsskrifstofur fyrir leit að maka sem öll boða betra líf í ríkari löndum. Þessir 

einstaklingar hafa oftast nær engan grun um það hvað bíður þeirra þegar þeir koma á 

áfangastað. Annar flokkurinn inniheldur leiðir til að nálgast heilbrigðar konur sem 

ekki eru í eiturlyfjum sem stunda vændi í heimalandi sínu. Þessir aðilar nálgast konur 

sem vinna í næturklúbbum og þeim lofað hærri innkomu fyrir starf af svipuðu tagi í 

ríkari landi. Konurnar í þessum flokk vita hvers konar starf þeim er ætlað að sinna en 

þær vita ekki um aðstæðurnar sem þær verða síðan neyddar til að vinna við. Þriðji 
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flokkurinn er mannrán sem er ekki eins algengur og hinir fyrri. Sumar konur vilja ekki 

yfirgefa heimaland sitt til þess að vinna í kynlífsiðnaðinum og þeim þess vegna rænt 

og til þess að koma þessum konum til annarra landa og yfir landamæri er opinberum 

aðilum mútað til að fá vegabréf. Í fjórða og síðasta flokknum má finna tiltölulega 

sjaldgæfar aðstæður þar sem aðilar sem stunda mansal kaupa stúlkur og ungar konur af 

fjölskyldum. Þeir telja fjölskyldunum trú um að peningarnir komi fjölskyldunni vel og 

að stúlkurnar öðlist betra líf í ríkari löndum (Hodge og Lietz, 2007, bls.166-167).  

Kostnaðurinn sem fylgir því að flytja stúlkurnar milli svæða og annarra landa 

fellur oftast á stúlkurnar sjálfar og þær lenda því oft á tíðum í skuldaánauð. Aðilarnir 

sem stunda mansal borga allan kostnað í tengslum við flutninginn sem síðan fellur á 

stúlkurnar sem skuld sem þær eiga síðan að vinna af sér. Kona getur farið í gegnum 

mörg samtök á leið sinni til ákvörðunarlandsins sem veldur því að skuld hennar eykst 

við hvert skipti. Þegar þær koma loks á ákvörðunarstað er þeim sagt hvað ætlast sé til 

af þeim og hve mikla upphæð þær verði að borga til að öðlast frelsi sitt aftur. 

Samkvæmt Hodge og Lietz átta einstaklingarnir sig á því fyrst þegar þeir heyra um 

þessa skuld að þeir eru í einhverskonar ánauð. Einstaklingarnir verða að venjast nýju 

umhverfi, landi, tungumáli og menningu án aðstoðar fjölskyldu sinnar, vina eða 

félagslegs öryggisnets. Einstaklingarnir eru því algjörlega háðir skuldunautum sínum 

með að lifa af bæði líkamlega og andlega. Margar kvennanna eru ekki menntaðar og 

geta því ekki fylgst með hvernig því miðar að borga niður svokallaða skuld, en þær 

sem geta fylgst með og komast nálægt uppsettri upphæð eru sendar eitthvert annað og 

þar með bætt við skuldina (Hodge og Lietz, 2007, bls. 167). 

Hodge og Lietz benda á að þeir aðilar sem stunda mansal nota mismunandi 

leiðir til að gera einstaklingana háða sér og til þess að auka á einangrun þeirra. 

Vegabréf eru tekin og sálfræðileg tækni notuð. Konurnar geta verið blandaðar í svik 

og aðra ólöglega starfsemi á meðan flutningunum stendur og í þeim tilfellum eru þær 

hikandi við að leita sér hjálpar hjá opinberum aðilum af hræðslu við lagalegar 

afleiðingar. Sumar konur neita þrátt fyrir allt að vinna innan kynlífsiðnaðarins og til 

þess að láta þær lúta sínum vilja nota þessir aðilar ofbeldi og hótanir. Þeim er sagt að 

þær hafi framið glæp og að eitthvað muni koma fyrir fjölskyldur þeirra og börn í 

heimalandinu ef þær lúta ekki að þeirra vilja. Það er ekki aðeins notast við hótanir 

heldur einnig ofbeldi þar sem ungum konum og stúlkum er nauðgað, barðar, brenndar 

með sígarettum, skornar og salti stráð í sárin. Passað er að áverkarnir séu á stöðum 

sem ekki eru sjáanlegir fyrir almenning til þess að minnka ekki sölugildi vörunnar. 
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Morð eru ekki óalgeng en þá aðallega sem síðasta úrræði þar sem ekki er þá hægt að 

græða meira á konunum en einnig eru morð notuð til að ná stjórn á öðrum. Konur eru 

einnig seldar í klámframleiðslu og þeim oft hótað með því að fjölskyldum þeirra verði 

sýndar niðurlægjandi myndir af þeim (Hodge og Lietz, 2007). Samkvæmt Stark og 

Hodgson spilar klám stórt hlutverk í tengslum við heimilisofbeldi og vændi. Klám er í 

sjálfu sér myndir af vændi, og einnig af barsmíðum og nauðgunum sem vændiskonur 

verða fyrir. Karlmenn stunda sjálfsfróun á meðan þeir horfa á þessar myndir og sumir 

taka það sem þeir sjá með sér heim og framkvæma það á kærustum sínum og 

eiginkonum. Melludólgar nota klám til að kenna vændiskonum sínum hvað þær eiga 

að gera. Klám er einnig sönnun á kynferðislegu ofbeldi sem konur og stelpur í vændi 

verða fyrir (Stark og Hodgson, 2003). Hodge og Lietz halda því fram að í stuttu máli 

reyna þeir aðilar sem stunda mansal allt til að brjóta einstaklinginn niður, í flestum 

tilfellum konur, þangað til þeim finnst þau ekki lengur stjórna sínu eigin öryggi. Til að 

lifa af verða konurnar að verða undirlátar þessum aðilum. Þegar yfirráðakerfinu hefur 

verið komið á eru konurnar misnotaðar innan kynlífsiðnaðarins og algengast er að það 

sé í vændi (Hodge og Lietz, 2007). 

Veraldarvefurinn er orðinn að hnattrænum miðli fyrir kynferðislegra 

misnotkun karlmanna á konum og börnum. Gott samband ríkir á milli 

kynlífsiðnaðarins og veraldarvefsins. Donna M. Hughes sem er meðal annars prófessor 

við háskólann á Rhode Island bendir á að ný tækni auðveldi melludólgum að 

markaðssetja konur og börn innan vændis og öðru skylt því. Melludólgar nota 

veraldarvefinn einnig til að fylgjast með konunum með tilkomu myndavéla sem festar 

eru á tölvur. Karlmenn og melludólgar taka oft myndir og búa til upptökur af 

vændiskonunum án vitundar þeirra og leyfis. Konurnar hafa enga stjórn á þessum 

myndum. Veraldarvefurinn eykur sýnileika ofbeldis og misnotkunar á konum og 

börnum en á meðan dregur úr sýnileika þeirra sem misnota þau þar sem þeir eru úr 

allra augsýn (Hughes, 2003). Samkvæmt Hodge og Lietz hefur veraldarvefurinn boðið 

upp á fleiri möguleika fyrir þá sem stunda mansal til að selja konur (Hodge og Lietz, 

2007). 

Melissa Farley, Ann Cotton, Jacqueline Lynne, Sybille Zumbeck, Frida 

Spiwak, Maria E. Reyes, Dinorah Alvarez og Ufuk Sezgin (2003) gerðu rannsókn í níu 

löndum og samkvæmt rannsókn þeirra verða meirihluti vændiskvenna fyrir 

kynferðislegu, líkamlegu og andlegu ofbeldi. Sextíu og fimm til nítíu og fimm prósent 

vændiskvenna verða fyrir líkamlegu ofbeldi og sextíu til sjötíu og fimm prósent 
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vændiskvenna verða fyrir nauðgun. Sextíu og átta prósent vændiskvenna greindust 

með áfallastreituröskun og áttatíu og átta prósent kvenna í vændi verða fyrir munnlegu 

ofbeldi. Hve mikil líkamlegu og andlegu áhrifin eru fyrir konurnar fer allt eftir hve 

lengi þær hafa stundað vændi. Samkvæmt rannsókn Lisa A. Kramer (2003) sem gerð 

var á hundrað og nítján vændiskonum í Phoenix, Arizona verða vændiskonur fyrir 

neikvæðum tilfinningalegum upplifunum þegar þær stunda vændi. Konur hugsa frekar 

neikvætt um sig eftir að þær byrja að stunda vændi og einnig ber á sorg, reiði, kvíða og 

skömm. Fimmtíu og tvö prósent svarenda rannsóknarinnar sögðu að vændi væri 

líkamlega sársaukafullt og sjötíu og sex prósent sögðu að vændi væri tilfinningalega 

sársaukafullt. 

Samkvæmt Hodge og Lietz hafa konurnar oftast lítið um það að segja hvernig 

kúnna þær þjónusta, hversu marga þær eiga að þjónusta eða hve marga tíma þær vinna. 

Sumar konur, sem hafa verið fórnarlömb mansals, segja að þær hafi þurft að þjónusta 

fjörutíu til fimmtíu manns á hverju kvöldi og að vinnudagurinn hafi verið um átján 

klukkustundir. Í mörgum tilvikum hefur verið vel fylgst með ferðum kvennanna og 

þær lokaðar inn í vændishúsum. Konurnar hafa einnig lítið að segja um þær 

kynlífsathafnir sem þeim er ætlað að framkvæma með kúnnunum. Kynlífsathafnirnar 

sem þær þurfa að taka þátt í geta verið bæði ofbeldishneigðar og niðurlægjandi til 

dæmis er kastað á þær hlandi, þær bundnar og barðar til blóðs, og bæði brjóst og 

kynfæri skorinn (Hodge og Lietz, 2007, bls.168).  

 

2.1 Upphafslönd, millilönd og ákvörðunarlönd 

Fyrir 1990 héldu yfirvöld flestra landa að mansal væri aðallega innan Asíu en nú er 

vitað að mansal á sér stað um allan heim. Mansal er ekki lengur staðbundið heldur 

hefur með auknum hætti orðið alþjóðlegt. Kona gæti verið tekin í Nígeríu, seld og 

þjálfuð á Ítalíu og endastöðin gæti síðan verið í Hollandi. Hodge og Lietz benda á að 

Sameinuðu þjóðirnar hafa kortlagt aukið mynstur í flæði alþjóðlegs mansals. 

Upprunalönd, millilönd og ákvörðunarlönd voru metin og skipt upp í ákveðin svæði: 

Afríku, Asíu, CIS-löndin, austur-Evrópu, suður-Ameríku og iðnvæddu löndin. Hvert 

svæði þjónar hlutverki uppruna-, milli og ákvörðunarlands að einhverju leiti en samt 

má áætla breitt flutningamynstur. Áætla má að upprunasvæðin séu Asía, CIS-löndin, 

Afríka, austur-Evrópa og að einhverju leiti frá suður-Ameríku. Aðal millisvæðin eru 

austur-Evrópa, iðnvædd ríki, Asía, Afríka og að minna leiti CIS-löndin. 
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Ákvörðunarstaðirnir eru aðallega iðnvædd ríki eins og: Ítalía, Bandaríkin, Japan, 

Þýskaland, Holland, Grikkland, Tyrkland og Tailand. Ákvörðunarstaðirnir eru ríkari 

lönd og svæði þar sem kynlífsiðnaðurinn er til staðar eða þar sem vændi er löglegt og 

umborið. Barnaklámsiðnaðurinn er umfangsmestur í Bandaríkjunum og vændi er 

löglegt í Þýskalandi og Hollandi. Upprunalöndin eru frekar fátækari lönd og svæði 

(Hodge og Lietz, 2007, bls. 165). 

 

 

3.Karllægur heimur 

 

 

3.1 Mansal og hnattvæðing 

Ása Guðný Ásgeirsdóttir (2004) sem gert hefur mannfræðilega rannsókn um mansal 

kvenna í Nepal bendir á að hnattvæðing hafi auðveldað fólki að ferðast í kringum 

heiminn og einnig við að skapa nýja markaði og hagkerfi. Hnattvæðingin hefur einnig 

breytt því hvernig fólk lítur á sína eigin veröld. Vegna tæknilegrar þróunar hefur 

fjármálakerfi heimsins hnattvæðst og flest lönd hafa dregist inn í hnattræna hagkerfið. 

Samkvæmt Rósu Erlingsdóttur (2003) felur alþjóðavæðing viðskiptahátta í sér 

samlögun hagkerfa í heiminum og aukið frjálsræði í viðskiptum sem byggir á  

hreyfanleika fjármagns, þekkingar, vöru og vinnuafls. Hún bendir á að 

hugmyndasmiðir nýfrjálshyggju telji að alþjóðavæðing viðskiptahátta muni styrkja 

eldri lýðræðisríki og knýja önnur til lýðræðisþróunar. Rósa beinir sjónum sínum að 

hinum efnahagslega þætti alþjóðavæðingar í hnattrænu samhengi. Samkvæmt Rósu 

benda femínískir stjórnmálafræðingar á að alþjóðavæðing viðskiptahátta muni ekki 

knýja fátækari ríki til lýðræðisþróunar þar sem sögu og menningarlegir þættir koma í 

veg fyrir að bætt efnahagsskilyrði tryggi velsæmd meirihluta þjóða. Rósa bendir á að 

það séu mikil tengsl á milli hnattvæðingar og, fátæktar í heiminum, breyttra 

verkaskiptinga og um meinta nauðungarflutninga milljóna manna frá dreifbýli til 

þéttbýlis. Frá fátækari löndum til auðugri landa (Rósa Erlingsdóttir, 2003, bls. 1). Ása 

Guðný Ásgeirsdóttir bendir á að ójafnræði milli hins vestræna heims og þriðja 



 18 

heimsins hefur vaxið vegna misnotkunar á þriðja heiminum og vegna reglugerða 

Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (Ása Guðný Ásgeirsdóttir, 2004).  

Ása Guðný Ásgeirsdóttir (2004) bendir á að vegna Alþjóðabankans og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa ákveðnir hlutar samfélaga verið sundraðir og skuldir 

þriðja heims ríkjanna aukist. Velferðarkerfið er dregið saman sem bitnar fyrst og 

fremst á konum og börnum. Atvinnuleysi hefur áhrif á heimilislíf og það myndast 

aukin pressa á konurnar að leita annarra leiða. Samkvæmt Ásu er kvenvæðing 

vinnuafls, þar sem konur og börn vinna vinnu sem talin er krefjast lítillar kunnáttu og 

lágra launa, eitt af því slæma sem getur gerst vegna aukinnar hnattvæðingar. Hinar 

nýju auðlindir þróunar og alþjóðlegra viðskipta eru aðallega konur og börn. Þau eru 

misnotuð sem ódýrt vinnuafl sem er aðaldrifkraftur fjármagnssöfnunar alþjóðlegra 

fyrirtækja. Ása tekur fram að það þýði ekki að þau hafi enga gerendahæfni þar sem 

þau eru að nota hnattvæðinguna sem tilraun til að bæta líf sitt (Ása Guðný 

Ásgeirsdóttir, 2004, bls. 10-11). Rósa Erlingsdóttir bendir á að stórfelldur 

niðurskurður til velferðamála hafi þær afleiðingar að félagslegt öryggisnet barna og 

kvenna hverfi og atvinnuþátttaka kvenna minnkar. Önnur afleiðing örra 

efnahagslegra- og stjórnarfarslegra breytinga er nátengd versnandi efnahagslegrar og 

félagslegrar stöðu kvenna. Mörg hundruð þúsund konur frá Austur-Evrópu leiðast út í 

vændi eða verða fórnarlömb mansals. Það sem er einkennandi fyrir efnahagsþróun 

fátækari ríkja er mikil útþensla og það sem hefur styrkt þá þróun eru: samningar 

Heimsviðskiptastofnunar, frjáls útflutningsvæði og kerfisbundinn aðlögunarstefna 

alþjóðafjármálastofnunar. Þau skuldbinda ríki til að bjóða fjölþjóðafyrirtækjum sömu 

kjör og fyrirtækjum heima fyrir. Smá fyrirtæki eiga ekki möguleika í óheftri 

samkeppni við fjölþjóðafyrirtæki sem kemur verst niðri á konum þar sem þessi 

fyrirtæki eru algengust í fátækari löndum. Aukið frjálsræði í heimsviðskiptum og 

útþensla útflutningsmarkaða er borin uppi af vinnuafli kvenna en launin þeirra duga 

vart þeim til framfærslu ef þær á annað borð halda vinnunni. Löndin fara eftir 

aðlögunarstefnu alþjóðafjármálastofnunar og þess vegna lögð áhersla á aukinn 

útflutning og erlendar fjárfestingar. Útflutningurinn byggir ekki eingöngu á vinnuafli 

kvenna heldur einnig á líkama þeirra sem er hin nýja auðlind fátækari landa á 

alþjóðamarkaði (Rósa Erlingsdóttir, 2003, bls. 3). 

Rósa bendir á hvernig kynlífsvæðing og mansal tengist versnandi stöðu 

kvenna á tímum aukins viðskiptafrelsis og heimsmarkaðsvæðingar. Samkvæmt Rósu 

er meginorsökin sú að hnattvæðingu og örri stofnanabundinni lýðræðisþróun hefur 
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ekki verið fylgt eftir með endurskilgreiningu á félagslegum kynhlutverkum, sem 

speglast í valdaójafnvægi milli karla og kvenna í heiminum. Rósa kemst að þeirri 

niðurstöðu að mansal á konum og börnum sé ein birtingarmynd vaxandi fátæktar, 

skipulagðar glæpastarfsemi og pólitískrar mismununar gagnvart konum sem eru 

afleiðingar hnattvæðingu viðskiptahátta. Rósa bendir einnig á að pólitískar ákvarðanir 

teknar á vettvangi alþjóðastarfsemi, sem einkennast af valdaójafnvægi milli ríkra og 

fátækari ríkja virka beint hvetjandi fyrir kynlífsiðnaðinn, mansal og kynlífstengda 

ferðaþjónustu (Rósa Erlingsdóttir, 2003, bls. 1).  

Samkvæmt Rósu Erlingsdóttur þrífst kynlífsiðnaðurinn undir því yfirskini að 

fátækari ríkjum sé nauðsynlegt að auka útflutning, framleiðni og hagvöxt til að verða 

ekki undir í hnattrænu samhengi. Lönd í Asíu, Afríku og S-Ameríku eiga mörg það 

sameiginlegt að á fáum áratugum hafa þau gengið í gegnum breytingarferli undir 

formerkjum nýfrjálshyggju sem krefst aukins hagvaxtar. Þessu markmiði hefur víða 

verið náð en ekki án mikils fórnarkostnaðar. Fjórar milljónir kvenna og barna verða 

árlega fórnarlömb mansals og uppruna þeirra má t.d rekja til Suðaustur-Asíu, Suður-

Asíu, fyrrum Sovétríkjanna, Austur-Evrópu og Afríku. Flutningaleiðirnar liggja frá 

suðri til norðurs og frá austri til vestur. Flestar eru seldar til ríkra landa eins og t.d 

Japans, V-Evrópu og N-Ameríku. Leiðir breytast árlega og við bætast fórnarlömb frá 

átakasvæðum. Konurnar eiga það sameiginlegt í langflestum tilvikum að leið þeirra 

liggur úr dreifbýli í þéttbýli, frá lítið iðnvæddum löndum til þeirra iðnvæddu. 

Upphafslöndin er í langoftast fátæk eða eiga í tímabundnum erfiðleikum (Rósa 

Erlingsdóttir, 2003, bls. 2).  

Hodge og Lietz (2007) benda á að það eru margir þættir sem eiga þátt í 

mansali kvenna og barna. Fátækt, stríð og framtíð sem býður ekki upp á mörg 

tækifæri hjálpar til við að ýta undir óánægju einstaklinga sem jafnframt ýtir þeim frá 

heimalandi sínu. Ímyndir sem búnar eru til í fjölmiðlum frá ríkari löndum toga þessa 

einstaklinga til sín  þar sem þær gefa til kynna möguleika um betra líf. Þessir þættir 

hjálpa til við að skapa umhverfið sem stuðlar að mansali en það er samt sem áður 

annar þáttur sem er mjög mikilvægur og það er skipulögð glæpastarfsemi og net 

þeirra. Ása Guðný Ásgeirsdóttir bendir á að mansal kvenna í kynlífsiðnaðinn sé mjög 

hagkvæmt fyrir þá sem stjórna og tengjast skipulagningu þess. Skipulagðir glæpir 

tengjast með auknum hætti mansali og það lítur út fyrir að mennirnir innan þessara 

samtaka séu að búa til samskiptanet milli heimsálfa og landa. Það gerir það að verkum 

að flutningar og ferðir verða auðveldari og einnig auðveldara að koma á samböndum 
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til að falsa gögn (Ása Guðný Ásgeirsdóttir, 2004, bls 17-18). Hodge og Lietz benda á 

að glæpasamtök notfæri sér slæmar aðstæður í löndum til að fá konur í 

kynlífsiðnaðinn og flytja þær á milli landa. Glæpasamtök stunda þetta vegna þess að 

mansal er mjög gróðavænlegt og næstum jafn hagkvæmt og eiturlyfja-og vopnasala. 

Munurinn á milli eiturlyfja, vopna og einstaklinga er sá að það er hægt að selja 

einstaklinga mörgum sinnum og þar af leiðandi græða margfalt á sama 

einstaklingnum sem á ekki við um fyrri tvö atriðin. Auk ágóðans er lítil áhætta þar 

sem vændi er löglegt í mörgum löndum og þar sem vændi er ekki löglegt eru 

einstaklingarnir handteknir en ekki mennirnir sem gera þá út (Hodge og Lietz, 2007). 

Ása Guðný Ásgeirsdóttir bendir á að kynlífsiðnaðurinn sé arðbær iðnaður sem notar 

bæði þau formlegu og óformlegu tenginganet sem eru til. Ása bendir á að fátækt og 

þær félagslegu ástæður sem fylgja eru hluti af félagslegu ofbeldi. Það skiptir engu 

máli hvort konur séu fórnarlömb mansals eða flytja búferlaflutningum sem 

vændiskonur því kynlífsiðnaðurinn verður meira og meira eitt af mikilvægustu 

umhverfunum þar sem konum, sem verða daglega fyrir ofbeldi fátæktar, er ýtt úti eða 

taka þátt í til þess að leita betri tækifæra (Ása Guðný Ásgeirsdóttir, 2004, bls. 19). 

 

3.2 Bourdieu og Karllæg yfirráð 

Guðrún Margrét Guðmundsdóttir (2004) reynir að svara spurningunni af hverju karlar 

nauðga í MA-ritgerð sinni og til þess gengur hún út frá hugmyndinni að nauðgun sé 

meira en innrás karlmanns inn í líkama konu heldur að nauðgun sé skýrasta 

birtingarform karllægra yfirráða í samfélaginu. Guðrún skoðar nauðgun sem 

kynbundið menningarfyrirbæri. Kynbundið af því að karlar eru í meirihluta nauðgara 

og menningarbundið þar sem öll hegðun er félagslega sköpuð.   

Samkvæmt Guðrúnu segist Bourdieu undrast hollustu samfélagsþegna við 

samfélagsskipanina og hlýðnina við reglum samfélagsins. Sérstaklega þar sem innan 

hennar ríkir gríðarlegt misrétti gagnvart sumum hópum. Bourdieu telur almennt 

samþykki á misréttinu óbærilegt ástand sem skapaðist þar sem einn hópur fékk vald til 

að skilgreina veruleikann út frá eigin forsendum og jafnframt vald til að útiloka aðrar 

skilgreiningar. Þeir sem ekki tilheyra þessu skilgreiningarvaldi búa samt sem áður í 

sama veruleika og taka fullan þátt í eigin undirokun (Guðrún Margrét 

Guðmundsdóttir, 2004). Alan Barnard (2000, bls. 143) bendir á að samkvæmt 

Bourdieu hafa ekki allir einstaklingar sama rétt í ákvörðunarferlinu. Þetta er spurning 
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um vald þar sem þeir valdameiri geta komið sínum skilgreiningum á heiminum yfir á 

aðra. Þetta er gert til dæmis í gegnum kennslu, menningarleg yfirráð og táknrænt vald. 

Ása Guðný Ásgeirsdóttir bendir á að kynlífsiðnaðurinn snúist oftast um þarfir 

karlmanna og sér um þær og í flestum menningarheimum eru langanir og þarfir 

karlmanna meira metnar en kvenna. Ása sem einnig notar kenningar Bourdieu í 

greiningu sinni bendir á að hann leggi áherslu á að hugmyndir um líkama fólks, 

kynhneigð og skiptingu vinnu séu vegna samfélagsgerða (Ása Guðný Ásgeirsdóttir, 

2004, bls. 28-30). Samkvæmt Bourdieu er oft gripið til hugsanagerðar þegar reynt er 

að skilja karllæg yfirráð sem er sköpuð af karllægu yfirráðunum. Skipting hluta og 

aðgerða í tvo flokka, karllægt og kvenlægt, kallast kerfi andstæðna. Félagsleg skipting 

kynjanna virðist eðlileg og sjálfsögð. Ekki er tekið eftir þessu því gangvirki félagslegu 

reglunnar ýtir undir hugrænu og  félagslegu gerðirnar og þar á meðal karllægu 

yfirráðin sem samfélagið er byggt á  (Bourdieu, 1998, bls. 5-9).  Ása Guðný 

Ásgeirsdóttir bendir einnig á að samkvæmt Bourdieu geti munurinn milli kynjanna 

virst náttúrulegur en í raunveruleikanum er munurinn félagslega gerður og í því liggur 

vald karllægra yfirráða sem út af venjunni þarf ekki að réttlæta. Konur eiga að haga 

sér á einn hátt og karlmenn á annan sem skilar sér í verkaskiptingu, hegðun og í 

valdatengslum. Þetta er einnig hægt að yfirfæra á milli ríkja á hnattrænum grundvelli 

og ólíkra hópa á þjóðar grundvelli þar sem valdameiri flokkarnir eru karllægir og hinir 

veikari kvenlægir (Ása Guðný Ásgeirsdóttir, 2004, bls. 28-30).  

Barnard (2000) bendir á að samkvæmt Bourdieu er kerfi andstæðna varpað 

fyrir nýtt kerfi eða reglu sem hann kallar habitus. Bourdieu heldur því fram að þessi 

greining ætti að hjálpa til við að skilja vald og tákn í mannfræðilegu tilliti. Habitus 

liggur á milli þess hlutlæga og þess huglæga, á milli samfélagsins og einstaklingsins. 

Habitus er skilgreint innan menningar en staðsetning habitus er í huga einstaklingsins 

sjálfs. Habitus er gerð félagslegra aðgerða. Habitus eru tilhneigingar sem 

einstaklingar innan sömu menningar vita hvernig þeir eiga að höndla. Einstaklingarnir 

velja hvaða tilhneigingum þeir fylgja og hvenær og fer það allt eftir skilningi þeirra á 

tilhneigingunum sem byggir á habitus þeirra (Barnard, 2000, bls. 142). Guðrún 

Margrét Guðmundsdóttir bendir á að samkvæmt Bourdieu er habitus verkfæri til að 

brúa bil milli andstæðna t.d samfélaga og gerða. Það er nokkurs konar iðandi 

gatnamót einstaklinga og samfélaga og athafna hans og gerðarinnar. Segja má að 

habitus séu vanabundnar afstöður sem samanstanda af gildismati, viðmiði og skynjun 

sem viðkomandi einstaklinga eru innrættar. Habitus einstaklinga endurspeglar alltaf 
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gerð samfélagsins. Habitus kvenna setur hömlur á líkama þeirra og þannig hefur 

hollustan sem þær sýna valdbeiturum sínum ekkert með val að gera heldur habitus. 

Samkvæmt Guðrúnu skilgreinir Bourdieu karllæg yfirráð þannig að karlmenn hafa 

haft vald til að skilgreina tilveruna frá aldaröðli og með þeim afleiðingum er tilveran 

karllæg. Karllægnin er greipt inn í alla kima samfélagsins og staðsetur konur ávallt 

sem seinna og ómerkilegra tvenndarparið. Guðrún bendir á að samkvæmt Bourdieu 

séu flestar breytingar á högum kvenna síðastliðna öld  yfirborðslegar því þær hafa 

ekki haft áhrif á karllæga gerð samfélaga. Eina raunverulega breytingin er að karllæg 

yfirráð eru ekki lengur óvefengd. Með raunverulegu breytingum opnaðist leið fyrir 

konur til að taka þátt í opinbera lífinu en ef skoðuð eru félagssvið má sjá að konur 

raðast nær alltaf þar sem virðing er minni. Í kjölfar breytinganna þegar konur tóku 

þátt í opinbera lífinu þandist hin karllæga gerð út og gerði misrétti gegn konum 

huldara (Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, 2004). 

Samkvæmt Ásu Guðnýju Ásgeirsdóttur gerir Bourdieu ekki ráð fyrir miklum 

mun innan hópanna og er ekki umhugað um mismunandi hlutverk sem einstaklingar 

geta tekið á lífsskeiði sínu. Þrátt fyrir að Bourdieu sé, í sumum tilfellum, mjög 

umhugað um stéttir þá bendir Ása á að hann áætli samt að sama skoðun sé á kynjum 

og hvað sé ráðandi í öllum hlutum samfélaga. Það kemur því skýrt fram að hann leyfir 

engar breytingar innan sjálfs kerfisins sem virðist vera alveg lokað. Ása bendir einnig 

á að Bourdieu útiloki alla gerendahæfni því hann segir að þeir sem eru ráðandi verði 

að haga sér samkvæmt ráðandi sjónarmiði sem er álitið að sé venjan. Samkvæmt Ásu 

er margt í mannfræðilegum fræðigreinum sem sýnir fram á að kynverund þróist 

mismunandi og að allt byrji ekki með gagnkynhneigðum karlmönnum (Ása Guðný 

Ásgeirsdóttir, 2004, bls. 30). 

 

3.3 Karlmennska og karlamenning 

Guðrún Margrét Guðmundsdóttir (2004) bendir á að karlmennska sé samkvæmt 

mörgum karlafræðingum pólitískur tilbúningur sem engu að síður stýrir hugsun, 

hegðun og gildismati fólks og áhrif þessa tilbúnings eru allstaðar. Samkvæmt R. W. 

Connell (1995) er mismunandi í almennri orðræðu hvað fólki finnst karlmennska 

vera. Margar karlmannaímyndir eru til en þær eru ekki samþykktar nema innan 

ákveðinna félagssviða en ekki á milli þeirra. Karlafræðingurinn Connell hefur hannað 

flokkunarkerfi til að að gera fræðifólki kleift að skilja mismunandir tegundir 
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karlmennsku miðað við valdatengsl samfélagsins. Hegemónísk karlmennska er 

valdamesta og eftirsóknarverðasta karlmennskan á hverjum tíma. Hún takmarkast 

ekki við líkamlega drottnun og kúgun og er ekki alveg sýnileg. Allir horfa út um 

gleraugu valdhafa og sú sýn er sú eðlilega. Connell bendir á að slík flokkun sé 

gagnleg þegar reynt er að skilja valdatengsl manna og einnig til að skilja áhrif 

karlmennsku á bæði kynin (Connell, 1995). Guðrún bendir á að karlmennskudýrkun 

virkar oft sem algjör andstæða við karlmennskuhugmyndir almennt. Guðrún 

skilgreinir karlmennskudýrkun sem upphafningu á áhættuhegðun, keppnisskapi, háu 

sársaukaþoli, kvenfyrirlitningu og kynferðislegri drottnandi hegðun (Guðrún Margrét 

Guðmundsdóttir, 2004). 

Robert Jensen er prófessor í háskólanum í Austin, Texas. Hann er virkur 

femínisti og hefur gefið út nokkrar bækur. Samkvæmt Jensen (2007) birtist 

karlmennska sem tilraun til yfirráða í þremur aðgerðum: fyrsta tilraun er með valdi og 

niðurlægingu, önnur tilraun með orðum og rifrildi og þriðja tilraun sem dónalegar 

móðganir. Að vera alvöru maður þýðir að vera ávallt að berjast um stjórnina, sigra og 

ná yfirráðum. Karlmaðurinn horfir á heiminn, sér hvað hann vill og tekur það. Jensen 

bendir á að það sé mikilvægt að skoða hegðunarmynstur karla og reyna að koma auga 

á tilhneigingu þeirra gagnvart keppni og ofbeldi þar sem þeir eru mjög hlynntir slíkri 

hegðun. Jensen bendir einnig á að það sé ekki hægt að svara því með öryggi hvort það 

séu líffræðilegar ástæður fyrir slíkri hegðun, en það er hægt að fylgjast með og greina 

hvernig hegðunin er félagslega sköpuð og breytt henni út frá því (Jensen, 2007, bls. 

24-26, 144). 

Guðrún Margrét Guðmundsdóttir gerði eigindlega rannsókn á karlamenningu 

og tók viðtöl við átta íslenska karlmenn á aldrinum 18-23 til að reyna að fá hugmynd 

um hvernig karlmennskuhugmyndir móta karlmenn og þeirra menningu. 

Samkvæmt Guðrúnu mynda ríkjandi hugmyndir, samfélagsgerð og karllæg gerð 

saman það sem má kalla einu nafni karlamenningu. Ofbeldi er samofið reynsluheimi 

og menningu karla. Guðrún bendir á að mörg form ofbeldis má útskýra út frá þremur 

þáttum: yfirráðum karla sem greipt eru í samfélagið, trúin á tilkall eða aðgang þeirra 

að valdi og staðreyndin eða hræðslan við að þeir hafi ekki völd. Í menningu karla má 

kenna gildismati innan karllægra sviða um normaliseringu á ofbeldi eins og t.d. 

keppnisíþróttir, hermennsku, heim alþjóðaviðskipta og misnotkun á vinnuafli. 

Hegemónísk karlmennska tengist þessum sviðum frekar oft og stýrir því hvað telst 

virðingarverðast og flottast í samfélaginu (Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, 2004). 
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Guðrún Margrét Guðmundsdóttir bendir á að karlmennirnir í rannsókninni hafi 

verið ljúfir og kurteisir og hegðuðu sér því ekki samkvæmt karlmennsku skýringum. 

Einu skiptin sem slíkar tilhneigingar komu fram var í frásögnum þeirra af einhverju 

gríni, lýsingum á sjálfum sér á unglingsárum með öðrum mönnum en ekki frá þeirra 

eigin brjósti. Í greiningarferlinu kom í ljós viss karlmennskudýrkun þegar hinar 

svokölluðu bombur bárust í tal, þeim fannst þær ekki virðingarverðar og undruðust 

hvernig þær nenntu að hafa fyrir því að hafa sig svona til. Í þessu tilviki angra 

bomburnar ungu mennina því þær afhjúpa of greinilega undirgefnistöðu kvenna. 

Konur klæðast ögrandi klæðnaði í þeirri trú að þær fái þannig völd en í staðinn færa 

þær völdin í hendur karla og einnig annarra kvenna. Þetta ákveðna valdaform virkar 

ekki nema það sé samþykkt því blekkingin felst í að aðrir veiti samþykkið (Guðrún 

Margrét Guðmundsdóttir, 2004). 

Sven-Axel Mánsson er prófessor í félagsráðgjöf við háskólann í Gautaborg og 

hefur rannsakað vændi í nokkra áratugi. Það kemur fram í viðtali Jacobson við 

Mánsson að áhersla hans hefur verið á kaupendur vændis og að hann hafi gefið út 

margar bækur og greinar um það efni. Mánsson hefur verið mikið í fjölmiðlum í 

heimalandi sínu þar sem hann ver lög þess efnis að kaupendur vændis séu brotlegir, 

lögum sem hann hefur barist fyrir í tuttugu ár (Jacobson, 2002). 

Mánsson segir í viðtalinu við Jacobson að karlmenn sem eiga í vandamálum í 

samböndum sínum við konur leysa þau oft með því að kaupa kynlíf. Þar af leiðandi 

væri vændi vandamál karla og þess vegna væri rangt að refsa konum. Árið 1999 voru 

sett lög í heimalandi Mánsson sem gera kaupendur brotlega. Sænsku lögin geta virst 

ögrandi því þau varpa hugmyndum um frelsi karla frá ábyrgð af kolli. Þessi lög eru 

einnig til varnar konum og líka leið til að fá karlmenn til að hætta að líta á að konur 

séu undir valdi karlmanna sem er algengt viðhorf enn í dag samkvæmt Mánsson. 

Samkvæmt viðtalinu við Mánsson hafa rannsóknir innan lagakerfisins leitt það í ljós 

að lögreglan sé líklegri til að vernda kaupendur vændis en að framfylgja lögunum. 

Útskýring Mánsson á þessu er að tengingin milli karla spili stórt hlutverk í þessum 

aðstæðum. Lögregluflotinn er karllæg stofnun sem er beðin um að framfylgja lögum 

sem stríðir gegn hefðbundnum karllægum gildum þar af leiðandi tengja þeir sig frekar 

við kaupendurna. Þetta þögla samþykki meðal karlmanna er stórt vandamál að mati 

Mánsson. Ef skoðuð eru yfirráð og undirgefni, og ekki tekið með í reikninginn breytur 

yfir tíma og milli menningarheima, deila allir karlmenn sömu viðhorfum á rétti sínum 

á kvenmannslíkamanum. Í viðtalinu við Mánsson kemur fram að greinar eftir 
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blaðamenn sýni fram á að lögregla og saksóknarar séu að láta kaupendur kynlífs taka 

út vægari refsingar en aðra glæpamenn. Sumir eru aðeins sektaðir án réttarhalda og 

ástæðan er hugsanlega sú að þeir samsama sig við kaupendur kynlífs. Þeir karlmenn 

sem vildu ekki fá bréfið sent heim frá réttinum út af eiginkonu og börnum var gerður 

sá greiði. Það mun aldrei verða viðurkennt að þeir verndi kaupendur kynlífs. Mánsson 

segir í viðtalinu að viðhorf karlmanna verði að breytast og samræma verði aðgerðir 

lögreglu og alls kerfisins til að þetta gangi (Jacobson, 2002). 

Sven-Axel Mánsson (2002) bendir á að til þess að skilja vændi verður að átta 

sig á ástæðum og eftirspurn karlmanna eftir vændiskonum. Í greininni Men´s 

practices in prostitution: The case of Sweden fer Mánsson yfir niðurstöður sænskra og 

annarra skandínavískra rannsókna á kúnnum vændiskvenna. Hann heldur því fram að 

þessar rannsóknir hafi mikið vægi þegar kemur að því að skilja eftirspurn karlmanna 

eftir vændi um heim allan. Vitað er að ekki allir karlmenn kaupi kynlíf og tilhneiging 

er mismunandi milli menningarheima. Mánsson bendir á að sænsk rannsókn gefi til 

kynna að þeir sem eiga marga bólfélaga kaupa frekar kynlíf. Þetta er ólíkt því sem 

áður hefur verið haldið fram það er að segja að þessir menn séu einmana og 

kynferðislega sveltir. Flestar ástæður fyrir kynlífskaupum snerta ekki líkamlegar 

þarfir og Mánsson bendir á að þær niðurstöður séu sambærilegar við ameríska 

rannsókn framkvæmda af Charles Winick. Það þýðir samt ekki að karlmennirnir hafi 

ekki kynferðislegar þarfir þegar þeir kaupa kynlíf heldur þýðir það bara að að þeir tali 

ekki um kynlífið sjálft þegar þeir ræða heimsóknir sínar til vændiskvenna. Þeir tala 

um aðra hluti eins og forvitni og spennu.  

Samkvæmt Mánsson (2002) sýna sænskar rannsóknir að margir karlmenn séu 

haldnir fantasíunni um hina skítugu hóru. Vændiskonan er kynferðislega spennandi og 

stendur fyrir kynferðislegar þrár og langanir sem eru hlaðnar leynd og sektarkennd. 

Karlmenn í karllægum samfélögum  eru með ákveðna ímynd á konum þar sem þær 

hafa tvær hliðar og er hin skítuga hóra önnur hliðin. Þessi skilgreining þeirra 

niðurlægir konurnar og á sama tíma er það einskonar frelsun þeirra frá 

sektarkenndinni, skilur manninn að frá hórunni, hann er virðingarverður félagslega og 

siðferðislega saklaus en hún ekki. Aðrir karlmenn eru að sækjast eftir öðruvísi og 

frumlegra kynlífi og konum sem eru reynslunni ríkari. Þeir eru að leita eftir konum 

sem eru tilbúnar til að gera ýmislegt sem eiginkonan eða kærastan gera ekki. 

Vændiskonan gerir meira fyrir þá á meðan þeir eru hlutlausir kynferðislega. 

Samkvæmt Mánsson er þetta valdaleikur þar sem karlmaðurinn notar vald sitt og býr 
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til aðstæður þar sem hefðbundnum kynferðishlutverkum er snúið við. Eina gildi 

konunnar liggur í líkama hennar og kynferðislegrar gerendahæfni hennar. Sumir 

karlmenn kaupa sér vændi út af löngun í konu, ekkert sérstaklega vændiskonu. Þessir 

karlmenn eru ekki í neinu sambandi við aðrar konur og finnast þeir eiga í erfiðleikum 

að stofna til slíkra sambanda. Ungir karlmenn verða fyrir miklum áhrifum frá 

umhverfi sínu og klámvæðingunni sem ríkir innan þess. Þeir halda að allt sé mögulegt 

svo lengi sem kúnninn sé tilbúin til þess að borga fyrir það. Að lokum eru það 

karlmennirnir sem upplifa jafnrétti kynjanna eins og að þeir séu að missa yfirráðin og 

séu nú undirokaðir. Sumir þeirra bregðast illa við og reyna að halda í gömul gildi það 

er að segja yfirráð yfir konum. Mánsson bendir á að það sé mjög áhugavert að skoða 

þennan hluta karlmanna í ljósi aukinnar eftirspurnar eftir innfluttum konum og 

fórnarlömbum mansals. Þeir kaupa kynlíf til þess að bæta upp það sem þeir hafa misst 

í daglegum og persónulegum samböndum (Mánsson, 2002). 

 

 

 

 

4.Mansal í Asíu 
Olga Pochagina (2007), sem er aðstoðarmaður í ráðgjafarnefnd rússneska þingsins, 

bendir á að uppsveifla mansals kvenna og barna sé afleiðing hagrænna, pólitískra, 

félagslegra þátta ásamt upplýsingaflæðis sem hefur átt sér stað bæði hnattrænt og 

innan landa. Samkvæmt Pochagina er mansal vandamál sem er mjög tengt vændi en 

það nær líka yfir óviljugar giftingar, glæpsamlegar aðgerðir eins og rán og flutning á 

konum og börnum, barnavinnuþrælkun, heimilisleysi og líffærastuld. 

Louise Brown (2000), sem gerði rannsókn á vændi og mansali innan 

samfélaga í S-Asíu, bendir á að um allan heim séu konur lokkaðar, tældar, plataðar og 

seldar í vændi. Þær eru fangelsaðar í vændishúsum og stelpur sem eru lítið meira en 

börn eru neyddar til að þjónusta marga kúnna. Þær geta ekki neitað kúnnunum og geta 

ekki flúið vændishúsin heldur eru þær nútímaþrælar. Brown heldur því fram að 

mansal kvenna og kynlífsþrælkun í Asíu gefi gott innsæi inn í samfélagsgerðina. 

Kynlífsiðnaðurinn er útbreiddur innan Asíu og örugglega stærri en í hinum vestræna 
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heimi. Munurinn er sá að í Asíu er kynlífsiðnaðurinn mjög leynilegur og ekki eins 

sýnilegur og í hinum vestræna heimi. Kynlífsiðnaðurinn í Asíu sem ætlaður er 

vestrænum ferðamönnum er áberandi en þann markað sækja asískir karlmenn ekki. 

Asískir karlmenn kaupa kynlíf á öðrum stöðum í öðru umhverfi sem er aðskylt hinum 

opinbera markaði sem ferðamenn verða vitni að. 

Brown bendir á að í mörgum hlutum Asíu sé litið á konur sem eign manna. 

Kona finnur sér hlutverk í samfélaginu sem er metið út frá sambandi hennar við 

karlmann, fyrst föður hennar, síðan eiginmanninn og loks við synina. Flókin blanda af 

trúarbrögðum, menningu og hagkerfi innan samfélaga Asíu ýtir undir að brotið sé á 

konum. Í flestum hlutum fátækari S-Asíu er fæðing stúlkubarns óvelkomin og talin 

fjárhagsleg byrði. Litið er á konur eins og eignir vegna þess að þær eru háðar 

karlmönnum fjárhagslega og félagslega. Konur eiga litla sem enga möguleika á að 

koma sér upp lífi án þátttöku fjölskyldunnar. Þær eru annars flokks þegnar sem eru 

samt sem áður mjög mikilvægir. Mikilvægi þeirra gengur lengra en að sjá um 

fjölskylduna, fæða börn og ala upp nýja kynslóð því þær eru táknmyndir samfélagsins 

og stigveldisins innan þess. Það eru stigveldi í öllum samfélögum en innan Asíu er 

það mun dýpra og formlegra (Brown, 2000). Pochagina bendir á að nú til dags séu 

fleiri karlmenn en kvenmenn í Kína og staða þeirra fari batnandi með hverju ári í 

samfélaginu. Konur geta nú vandað val sitt vel þegar kemur að því að velja sér 

eiginmann sem minnkar möguleika karlmanns með litla innkomu og litla menntun að 

eignast fjölskyldu (Pochagina, 2007). 

Samkvæmt Brown taka asískir karlmenn fjölskyldugildin alvarlega en það 

þýðir að fjölskyldan haldi saman og ekki er litið vel á skilnaði. Það þýðir samt sem 

áður ekki að hann þurfi að vera trúr eiginkonu sinni þótt að ætlast sé til að hún sé trú 

honum. Í flestum samfélögum innan Asíu er kynlíf og fjölskylda tveir aðskildir hlutir. 

Karlmennirnir kaupa kynlíf og komast upp með það því það er ekkert sem eiginkonan 

getur gert ef hún er á móti því. Bæði konur og karlar trúa því að karlmenn verði 

óhjákvæmilega að kaupa kynlíf því það sé bæði eðlilegt og náttúrulegt. Samkvæmt 

Brown skipta karlmenn konum upp í tvo hópa: Góðar, virðingarverðar konur sem þeir 

giftast og vilja ekki kynlíf nema til fjölgunar og bólfélagar sem ekki eru trúar 

eiginkonur heldur hórur sem hægt er að kaupa (Brown, 2000, bls.6). Kevin Bales 

(2002) bendir á að konur asískra manna vilji fremur að þeir stundi framhjáhald með 

vændiskonum. Þær sætta sig við þá staðreynd að þeir vilji marga bólfélaga og fyrir 

þeim ógna vændiskonur ekki stöðugleika fjölskyldunnar. Meðan þeir eru með 
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vændiskonum er engin hætta á langtímasambandi eða á tilfinningasambandi. Þegar 

eiginmaðurinn er með vændiskonum er hann að uppfylla hlutverk karlmannsins en ef 

hann tekur sér aðra konu eða hjákonu hefur eiginkonan brugðist. Önnur eiginkona 

krefst húss, uppihalds, stuðnings og afkomendur þeirra hafa rétt á arfi. Samkvæmt 

Bales er einnig alltaf yfirvofandi hætta á að seinni eiginkonan telji eiginmanninum trú 

um að yfirgefa fyrri eiginkonuna sem veldur fyrri eiginkonunni áhyggjum (Bales, 

2002, bls.216). 

Bales bendir á að taílenskir karlmenn líti á vændiskaup sem hluta af 

kvöldskemmtun sem þeir njóta í félagsskap við góða karlskyns vini sína. Karlahópar 

sem fara saman út á lífið telst eðlilegt í Taílandi og heilu hverfin eru tilbúin til að 

þjóna þeim.  Bæði konum og mönnum í Taílandi finnst það fullkomlega eðlilegt fyrir 

einhleypan karlmann að kaupa sér kynlíf og mörgum finnst það einnig eðlilegt fyrir 

gifta menn (Bales, 2002, bls.216). Samkvæmt Brown endar umræðan af hverju karlar 

kaupa kynlíf alltaf á því að karlmenn um heim allan vilja ná yfirráðum. Karlmenn 

vilja halda konum valdalausum í asískum samfélögum. Hún segir jafnframt að þetta 

yfirráðakerfi sé til þess að halda eiginkonunum heima á meðan karlmennirnir geta 

leitað til vændiskvenna í laumi og þannig fengið allt sem þeir vilja. Brown talaði við 

margar vændiskonur innan mismunandi samfélaga og þær sögðu allar að kúnnarnir 

væru venjulegir menn á öllum aldri og gætu þess vegna verið eiginmenn, feður og 

afar (Brown, 2000). 

Samkvæmt Brown er vændissala stór iðnaður í Asíu líkt og annarstaðar í 

heiminum. Erfitt er að fylgjast með vændisiðnaðinum vegna þess að í sumum 

samfélögum í Asíu er vændi ólöglegt og tengist skipulögðum glæpasamtökum. Brown 

gerir greinarmun á milli mansals og kynlífsþrælkunar en segir samt að þetta tvennt 

tengist vegna þess að fórnarlömb mansals séu auðveldustu bráðirnar fyrir 

kynlífsiðnaðinn en ekki séu öll fórnarlömb mansals notuð í vændi. Aðstæður 

vændishúsa er mismunandi milli landa og svæða Asíu og fer það eftir ríkidæmi þeirra 

(Brown, 2000). Bales lýsir lokuðu vændishúsi í Taílandi þannig að háir veggir með 

járnhliði umliggja húsið sjálft. Innan veggjanna er rykugur garður, borð og líkneski. 

Dyrnar opnast inn í gluggalaust steinsteypuherbergi sem er fullt af sígarettureyk, bjór, 

ælu og svita. Þetta er valherbergið eða þar sem kúnnarnir velja sér konur meðan þeir 

sitja og drekka. Þeir fylgja síðan konunum út um aðrar dyr þar sem þeir borga og elta 

þær síðan inn í herbergin þeirra. Þetta eru litlar vistarverur þar sem þær neyðast til að 

búa og vinna (Bales, 2002, bls.207-208).  
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Samkvæmt Brown á mansal sér stað vegna mikillar eftirspurnar eftir ódýru 

kynlífi. Í sumum löndum innan Asíu er eftirspurn meiri vegna takmarkanna á hendur 

konum og sambanda þeirra við karlmenn eins og í Pakistan og á Indlandi. Aldur 

vændiskvenna í Asíu fer lækkandi því karlmenn sækja frekar í yngri og ferskari 

stúlkur. Vændiskonurnar eru meira virði því minna sem þær hafa unnið og því eru 

hreinar meyjar vinsælastar. Brown telur að ástæðan gæti verið sú að þeir séu að 

forðast kynsjúkdóma og alnæmi sem er algengt vegna þess að kúnnar vilja helst ekki 

nota smokka. Brown bendir jafnframt á að þeir vilja frekar hafa þær óreyndar vegna 

þess að konur sem hafa tækni og vita hvað þær eru að gera ógna þeim. Karlmennirnir 

vilja hafa yfirráðin og stjórna (Brown, 2000).  

Samkvæmt Brown gefur kynlífsmarkaðurinn dætrum gildi þar sem þær verða 

einhvers virði í peningum. Fyrst voru dætur aðallega seldar í vændishús út af fátækt, 

hungri og skuldum til þess að lifa af en síðan eftir efnahagslegar breytingar í Asíu 

breyttist það yfir í að kaupa neysluvörur eins og til dæmis sjónvarp (Brown, 2000). 

Bales bendir á að efnahagsundrið sem átti sér stað í Asíu á árunum 1977-1997 hafi 

haft í för með sér aukna þörf eftir neysluvörum og foreldrar svala þeirri þörf með því 

að selja dætur sínar. Markaður fyrir stúlkur í vændi jókst einnig í kjölfarið því fleiri 

karlmenn höfðu þá efni á að kaupa sér kynlíf, en það var bara það sem ríkari karlmenn 

gátu áður gert. (Bales, 2002). 

Samkvæmt Bales eru það einskonar umboðsmenn, oftast konur sem sjálfar 

hafa einu sinni unnið í kynlífsiðnaðinum, sem nálgast fjölskyldurnar og semja um 

verð fyrir dætur þeirra. Eftir að samið hefur verið um verð fara stúlkurnar með 

umboðsmönnunum á aðra staði þar sem þær eru seldar í vændishús. Þar komast þær 

að því hvers konar vinna býður þeirra og þær verði að borga skuldina til baka með 

vinnu sinni. Stundum er ekki um beina sölu að ræða heldur fara umboðsmennirnir um 

þorpin og lofa stúlkum góðri vinnu í borgum og á öðrum svæðum. Í sjaldgæfari 

tilfellum er um mannrán að ræða (Bales, 2002). Brown bendir á að umboðsaðilarnir 

séu snjallir og þekkja iðnaðinn vel. Þeir vita hvernig á að forðast yfirvöld og samtök 

gegn mansali. Konur eru oftast teknar frá fátækari löndum og svæðum til þeirra ríkari. 

Upprunalöndin sem flytja út konur eru: Bangladess,Víetnam, og Nepal. Milli-

uppruna-og ákvörðunarlönd eru: Indland og Taíland. Japan er besta dæmið um ríkt 

ákvörðunarland. Þeir sem græða mest eru eldri stjórnendur og stærstu hluthafarnir 

(Brown, 2000). Bales bendir á að þessir aðilar séu viðskiptamenn á miðjum aldri og er 

virtir í sínu samfélagi. Þeir koma ekki að daglegum rekstri heldur er þetta aðeins ein 
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af mörgum fjárfestingum fyrir þá (Bales, 2002). Pochagina bendir á að nýliðun í Kína 

sé sú sama og annarstaðar í heiminum. Fjölmiðlar eru notaðir til þess að auglýsa störf 

erlendis sem krefjast ekki starfsreynslu eða menntunar eins og barnfóstrustörf og 

þernur. Auglýst er einnig eftir ungum aðlaðandi stúlkum sem vilja vinna sem 

dansarar, gengilbeinur eða í fylgdarþjónustu fyrir góð laun. Fegurðarsamkeppnir eru 

mjög vinsælar í Kína og eru slíkar auglýsingar notaðar til að laða að konur. Þetta ferli 

er vel úthugsað til þess að sannfæra konurnar (Pochagina, 2007). 

Samkvæmt Brown eru Stúlkurnar þvingaðar líkamlega, pyntaðar og þeim 

nauðgað í vændishúsunum alveg þangað til viljinn er farinn og þær gefast upp. Þær 

eru endurmenntaðar, það er að segja þeim breytt í vændiskonur. Lokuðu vændishúsin 

eru einmitt til þess að þær geti ekki flúið þegar verið er að brjóta þær niður (Brown, 

2000). Bales bendir á að ekki aðeins melludólgarnir meiði þær því sumir kúnnana séu 

einnig mjög ofbeldisfullir. Þær stúlkur sem reyna að flýja en nást síðan er refsað 

hrikalega til dæmis lokaðar inn í herbergi í nokkra daga meðan þeim er nauðgað 

stanslaust, barðar og fá engan mat (Bales, 2002). Það sem kom Brown mjög á óvart í 

viðtölum sínum við stúlkurnar var að þær voru sárar út í þann sem seldi þær í 

vændishúsin en efuðust ekki um þá hugmynd að það hafi verið hægt að selja þær. Þær 

efuðust ekki um að þær voru söluvara og þyrftu að vinna af sér uppsetta skuld 

(Brown, 2000). 

Kathleen Davis (2006), sem vinnur með samtökum gegn mansali í Ohio, 

bendir á að aukin fátækt í N-Kóreu valdi því að margar konur neyðist til að flytja til 

Kína í leit að betra lífi. Þær verða fórnarlömb mansals yfir landamæri til dæmis eftir 

að þær hafa verið seldar af foreldrum sínum eða kunningjum og verða því ólöglegir 

innflytjendur. Þeim er lofuð betri vinna eða góðu lífi sem eiginkona í Kína en staða 

þeirra versnar til muna þegar þær finna ekki vinnu eða verða fyrir ofbeldi af hendi 

eiginmansins. Mennirnir sem miðlararnir selja þær til eru oft veikir eða fatlaðir, sumar 

kvennanna eru seldar margoft af sama miðlaranum. Sumum þessara kvenna er rænt og 

þær neyddar til að vinna innan kynlífsiðnaðarins. Ef kona getur losnað úr iðnaðinum 

og snúið aftur til N-Kóreu er oft komið fram við hana eins og glæpamann í staðinn 

fyrir fórnarlamb og hún tekin föst. Að mati Davis er þetta mannréttindabrot af hálfu 

beggja landa. Ef hún kemst heim í þorpið sitt er hún útilokuð úr samfélaginu vegna 

þess að hún er óhrein í augum samfélagsins. Þessi aðstaða skapar mikla hættu á að 

hún verði fórnarlamb mansals aftur. Bæði yfirvöld í Kína og N-Kóreu neita því að 
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þetta vandamál sé til og Davis bendir á að alþjóðasamfélagið þurfi að setja meiri 

pressu á Kína og N-Kóreu til þess að vernda konur og börn (Davis, 2006). 

 

5. Lokaorð 
Mansal er stórt, flókið og margbrotið vandamál sem flest öll lönd í heiminum eiga 

sameiginlegt. Það hefur jafnvel verið tekið svo til orða að mansal sé nútímaþrælkun. 

Vegna stærðar vandamálsins er ekki furða að margir fræðimenn, félagasamtök og 

yfirvöld séu ekki sammála um hvað mansal sé nákvæmlega og hver skilgreining 

mansals eigi að vera. Af þeirri ástæðu byrjar ritgerðin á umfjöllun um skilgreiningar 

og orðræðu fræðimanna til að komast nær því að vita hvað mansal er. Ritgerðin 

einblínir aðallega á þann hluta mansals sem viðkemur sölu og flutning á konum og 

börnum í kynlífsiðnaðinn þar sem það er stærsti hluti mansals. Flestar kvennanna sem 

eru seldar í kynlífsiðnaðinn enda með að selja kynlíf og af þeirri ástæðu hefur vændi 

einnig verið skoðað í tengslum við mansal. Byrjað var að fjalla um skilgreiningu 

Sameinuðu Þjóðanna, nánar tiltekið Palermo sáttmálann, þar sem hún er algengust og 

oftast notuð. Samkvæmt henni má telja að öll misnotkun á einstaklingi í því skyni að 

græða sé mansal. Samþykki einstaklingana skiptir ekki máli því það var gefið á 

villandi forsendum. Umræðan um tengsl vændis mansals gefur til kynna að það séu 

einmitt tengsl þar á milli. Það er aðallega spurning um hve mikil tengslin eru sem 

fræðimennirnir í kaflanum eru ekki endilega sammála um. Sum félagasamtök og 

kvennahreyfingar halda því fram að vændi í hvaða formi sem er sé kynferðisleg 

misnotkun og að um frjáls val geti ekki verið að ræða vegna þeirra fáu möguleika sem 

konurnar hafa. Aðrir eru þeirrar skoðunar að það sé munur á milli frjáls vændis og 

þvingað vændis og að mansal þurfi ekki endilega að tengjast vændi. Þeir sem vilja láta 

viðurkenna vændi sem atvinnugrein halda því fram að konur eigi að geta ferðast og 

stundað vændi í stað þess að litið sé alltaf á þær sem fórnarlömb mansals. Einnig var 

fjallað um gagnrýni Augustín á skilgreiningum mansals en hún gengur svo langt að 

segja að mansal sé ekki til. Hún heldur því fram að konurnar hafi tekið skýra 

ákvörðun að vinna í kynlífsiðnaðinum. Hún gagnrýnir einnig rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á mansali og segir þær byggðar á getgátum og tölfræði sem er ekki 

aðferðafræðilega útskýrð. 

Þegar umræðan um vændi er skoðuð í tengslum við hvernig mansal fer fram 

kemur í ljós önnur tenging á milli mansals og vændis en sú að fórnarlömb mansal 
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enda oft með að þurfa að selja vændi. Bæði fórnarlömb mansals og þær konur sem 

leiðast út í vændi eiga það sameiginlegt að oft er um þriðja aðila að ræða sem græðir á 

vinnu þeirra ef vinnu má kalla. Þessir aðilar, sem í báðum tilfellum eru oft 

melludólgar, nota andlegt og líkamlegt ofbeldi auk hótanna til að brjóta konurnar 

niður. Konurnar eru einangraðar og félagslegt öryggisnet þeirra tekið í burtu. 

Félagslegar aðstæður kvennanna eru einnig svipaðar eins og fátækt, 

fjölskylduaðstæður og fáir möguleikar í boði. Þegar búið er að brjóta konurnar niður 

og ákveðnu yfirráðakerfi hefur verið komið á gera konurnar það sem melludólgarnir 

vilja. Það sem er ólíkt eru hins vegar leiðirnar sem þeir sem stjórna og skipuleggja 

mansal notað við nýliðun. Flestar þessara leiða fela í sér svik og blekkingu að 

einhverju leiti og þegar konurnar koma á ákvörðunarstað eru þær settar í skuldaánauð. 

Konurnar eru oftast teknar úr heimalandi sínu, sem eru fátækari lönd eða lönd sem 

eiga við erfiðleika að stríða, og fluttar til ríkari landa og helst þar sem vændi er 

löglegt. Í ljósi þess er áhugavert að skoða hvað hefur áhrif á aðstæður kvennanna í 

fátækari löndum sem veldur því að þær verði frekar fórnarlömb mansals og hvers 

vegna löndin sem um ræðir eru í þessum aðstæðum.  

Hnattvæðing viðskiptahátta á sinn þátt í því hvernig komið er fyrir þriðja 

heiminum og fátæktinni þar. Hin karllægu yfirvöld ríkari landa misnota í raun hin 

fátækari ríki með aukinni áherslu á útþenslu með þeim afleiðingum að konur, sem 

standa neðst í virðingarstiganum, missa lífsviðurværi sitt. Vegna stefnu 

Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa skuldir þriðja heimsins aukist. Það 

leiðir af sér fátækt og úr fátækt sprettur kynlífsiðnaður og skipulögð glæpastarfsemi. 

Nýju auðlindir þriðja heimsins eru konur og börn og er ekki aðeins verið að tala um 

vinnu þeirra heldur einnig líkama. Áhrif efnahagslegu hnattvæðingarinnar gætir fyrst í 

velferðarkerfi fátækari ríkja sem veldur því að hið félagslega öryggisnet fer og þannig 

verða konur auðveldari fórnarlömb mansals og leiðast út í vændi. Kynlífsvæðing og 

mansal tengjast versnandi stöðu kvenna á tímum aukins viðskiptafrelsis og 

heimsmarkaðsvæðingar. Kynlífsiðnaðurinn teygir anga sína út um allan heim þar sem 

öll landamæri eru opin vegna hnattvæðingar og veraldarvefsins. Þar sem karlmenn eru 

í meirihluta stjórnenda og vald og yfirráð koma við sögu er áhugavert að skoða  

karllæg yfirráð, karlmennsku og karlamenningu til að varpa betra ljósi á þessa 

umræðu. 

Hugmyndir Bourdieu um óbærilegt ástand sem skapast þegar einn hópur fær 

vald til að skilgreina veruleikann út frá eigin forsendum og á vel við hin ríkari lönd í 
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samhengi við hnattvæðingu viðskiptahátta. Hegemónísk karlmennska þar sem allir 

eiga að sjá í gegnum gleraugu valdhafa á einnig vel við í þessu tilviki þar sem aðeins 

hin ríkari lönd virðast skipta máli í þessum samskiptum. Karlamenning samanstendur 

af ríkjandi hugmyndum, samfélagsgerð og karllægri gerð. Í karlamenningu má kenna 

gildismati innan karllægra sviða á normaliseringu á ofbeldi eins og til dæmis heim 

alþjóðaviðskipta og misnotkun á vinnuafli. Þetta tengist hugmyndum Bourdieu um að 

allar hugmyndir fólks séu tilkomnar vegna samfélagsgerða og að karllæg yfirráð séu 

samtvinnuð félagsgerð samfélaga. Félagsreglan viðheldur yfirráðunum sem hægt er 

að yfirfæra á milli ríkja á hnattrænum grundvelli. Karlmenn hafa haft vald til að 

skilgreina tilveruna frá upphafi og þess vegna er tilveran karllæg. Með því að nota 

áfram þessar greiningar og kenningar er áhugavert að skoða aðra aðila sem viðhalda 

vændi og mansali en það eru kúnnarnir. 

Lögreglan er líklegri til að vernda kaupendur vændis og tengingin milli karlmanna 

eða karlamenningin spilar þar stórt hlutverk. Lögregluflotinn er karllæg stofnun og 

það er þögla samþykkið milli karlmanna sem er stórt vandamál. Til þess að skilja 

vændi er nauðsynlegt að skoða ástæðurnar fyrir kynlífskaupum. Það eru ekki allir 

karlmenn sem kaupa kynlíf og tilhneigingin er mismunandi milli menningarheima. 

Það kemur á óvart að þeir sem eiga flesta bólfélaga kaupa sér frekar kynlíf sem er 

öfugt við það sem áður hefur verið haldið. Það eru ýmsar ástæður fyrir kynlífskaupum 

karlmanna en karlmennirnir sem vekja mestan áhuga ef skoðað er með mansal í huga 

eru karlmennirnir sem vilja halda í gömul gildi. Þessir tilteknu karlmenn þola ekki 

aukið jafnrétti í samfélaginu og vilja ekki missa yfirráðin. Þeir kaupa kynlíf til þess að 

bæta upp það sem þeir hafa misst í daglegum samskiptum. Til þess að skoða karllæg 

yfirráð og mansal nánar í menningarlegu samhengi er Asía áhugavert dæmi þar sem 

mansal er oft tengt við Asíu og þar er einnig hin alræmda kynlífsferðamennska 

þekktust. 

Asískir karlmenn taka fjölskyldugildin mjög alvarlega en fyrir þeim er kynlíf og 

fjölskylda tveir aðskildir hlutir. Það þykir eðlilegt fyrir karlmann hvort sem hann er 

giftur eða ekki að kaupa sér kynlíf og einnig er það algengt að asískir karlmenn fari 

saman út að skemmta sér og kaupi sér vændi. Litið er á konur sem eign manna og 

hlutverk hennar í samfélaginu er metið út frá karlmönnunum í lífi hennar. Konurnar 

eiga litla sem enga möguleika að koma sér upp lífi án fjölskyldu. Það er í raun betra 

fyrir eiginkonurnar, að þeirra mati, að þeir leiti til vændiskvenna heldur en að þeir 

bæti við sig annarri eiginkonu. Í sumum samfélögum innan Asíu er enn litið á dætur 
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sem fjárhagslega byrgði og margar fjölskyldur selja dætur sínar í vændishús vegna 

skulda en einnig vegna áhrifa neyslumenningarinnar. Fyrir utan að fjölskyldur selji 

dætur sínar er mansal í Asíu líkt því sem gerist annarstaðar í heiminum. Þrátt fyrir að 

breytingar hafa orðið í mörgum samfélögum innan Asíu síðustu áratugi og skólaganga 

kvenna aukist eru samt sem áður karllæg yfirráð í samfélögum. Það sem kemur mest á 

óvart í sambandi við fórnarlömb mansals í Asíu er að konurnar efast ekki um sölugildi 

sitt sem minnir á hluta úr kenningu Bourdieu um að einstaklingar taki þátt í eigin 

undirokun.  

Karllægu áhrifin hafa óneitanlega mikil áhrif á umfang mansal þar sem karlmenn eru í 

meirihluta kaupenda og innan flestra samfélaga gætir karllægra áhrifa eins og fram 

hefur komið. Til þess að lausn sé hægt að finna á jafn flóknu vandamáli og mansal er, 

verður að hafa þessi karllægu áhrif samfélaga í huga þar sem vændi og 

kynlífsiðnaðurinn er stór hluti mansals. 
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