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Útdráttur 

Umræðan um vændi og afleiðingar þess hefur farið vaxandi í þjóðfélaginu 

undanfarin ár. Markmiðið með þessari ritgerð var að skoða afleiðingar 

nauðarvændis á líf ungmenna og hvaða úrræði standa þeim til boða. 

Til eru nokkrar tegundir af vændi, eitt af því er nauðavændi (e. survival sex) þar 

sem einstaklingur selur sig fyrir lífsnauðsynjum eins og húsaskjóli, mat, peningum 

eða fíkniefnum. Þessi tegund vændis á helst við vændi sem tengist ungu fólki á 

aldrinum 13 til 18 ára sem eru þá yfirleitt í neyslu. Rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á Íslandi og öðrum löndum sína fram á tengsl þess að leiðast út í vændi og 

hafa verið misnotaður kynferðislega. Þá eru börn sem búa við vanrækslu og annars 

konar misnotkun einnig í ákveðinni áhættu á því að leitast út í vændi. Þau 

ungmenni sem stunda nauðarvændi eiga oft við alvarlegan fíkniefnavanda að 

stríða, sem getur bæði verið fylgifiskur vændisins og afleiðing þess. 

Þá eru ýmiss úrræði í boði fyrir unglinga í neyslu sem Barnaverndarstofa hefur 

umsjón með. Einnig hefur orðið aukning á fræðslu um afleiðingar vændis 

nýstofnuðu úrræði handa þeim sem vilja komast úr vændi. Aðal áhyggjuefnið er þó 

að vöntun er á betri eftirfylgni með unglingum í harðri neyslu ásamt sérstöku 

úrræði fyrir þá unglinga sem ekki hafa náð 18 ára aldri og hafa leiðst út í vændi. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til BA-gráðu í grunnnámi í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands.  

Sérstakar þakkir fær Freydís Jóna Freysteinsdóttir sem hafði umsjón með 

verkefninu fyrir faglegar leiðbeiningar og góð ráð. Einnig vil ég þakka Svölu 

Jóhannesdóttur leiðbeinandi/tengilið sjálfboðaliða konukots og Steinunni Gyðu- og 

Guðjónsdóttur verkefnastýru vændisathvarfsins fyrir tíma sinn.  

Þá vil ég þakka Þorláki Axeli Jónssyni fyrir yfirlestur og góðar ábendingar, einnig 

öllum öðrum sem komu með góð ráð. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir 

ótakmarkaða þolinmæði og stuðning.  
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Inngangur 

Umræðan um vændi hefur aukist til muna undanfarin ár í íslensku samfélagi. 

Ýmsar kenningar eru til sem leitast við að skýra tilvist vændis. Þær fjalla um vændi 

út frá sögulegu sjónarhorni, sálrænum þáttum og órétti kynjanna. Þá hafa íslenskar 

rannsóknir á umfangi og eðli vændis leitt í ljós tilvist þess í samfélaginu og tegundir 

þeirra. Nauðarvændi (e. survival sex) er ein tegund sem á við það að einstaklingur 

selur sig fyrir nauðsynjum eins og húsaskjóli, mat og fíkniefnum. Þessi tegund 

vændis hér á landi á helst við ungmenni sem eru í vímefnaneyslu (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001; 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). Vímuefnanotkun er bæði áhættuþáttur og 

afleiðing vændis, en nauðarvændi er eitt af þeim úrræðum sem ungmennin sjá sig 

tilneydd til að leita út í til að fjármagna neyslu sína. Þessir unglingar upplifa oft á 

tíðum mikil andleg vandamál sem eru tilkomin vegna heimilsleysis og 

vímuefnanotkunar og einnig vegna þess að hafa selt sig (Greene, Ennett og 

Ringwalt, 1999). 

Þessi hópur ungmenna vakti athygli höfundar og var ákveðið að kanna nánar hvaða 

áhrif nauðarvændi getur haft á líf ungmenna og hvaða úrræði standa þeim til boða. 

Þá er markmiðið að skoða hvaða þverfaglega vinna getur staðið að baki úrræðum 

handa einstaklingum sem glíma við jafn fjölþætt vandamál og þessi ungmenni. 

Áhersla verður lögð á hvar félagsráðgjafi gæti komið inn í þetta starf. Notast verður 

við íslenskar og erlendar rannsóknir sem hafa skoðað áhættuþætti og afleiðingar 

þess að leiðast út í vændi og nauðarvændi. Einnig verður stuðst við lög og 

stefnumótun sem leggja fram hvaða úrræði gætu gagnast ásamt því að skoða hvað 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World health organization - WHO) leggur til þegar 

unnið er með fólk í vændi. Tekin voru tvö upplýsingaviðtöl til að fræðast um tvö 

ólík úrræði. Annað úrræðið er ætlað heimilislausum konum og hins vegar er úrræði 

fyrir einstaklinga sem vilja losna úr heimi vændis og mansals. 
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1. Almennt um vændi 

Orðabókarskilgreining á vændi er sú athöfn að leyfa einhverjum að eiga við sig 

kynmök gegn greiðslu, hefur vændi oft verið skilgreint sem elsta starfsgrein í heimi. 

Markaður fyrir kynlífstengt efni hefur farið vaxandi síðustu ár um allan heim 

(Brooks-Gordon, 2006). Þrátt fyrir það virðast viðhorf samfélagsins ekki vera því 

fylgjandi. Samfélagið samþykkir ekki klám og vændi sem siðferðislega rétta athöfn. 

Þá er kynlífstengdur markaður talin niðurlægjandi, sérstaklega fyrir konur enda 

beinast flestar rannsóknir að þeim. Ekki er talið hægt að verja slíkan markað út frá 

neinum siðferðislegum stöðlum (Davis, 1993). 

Í flestum rannsóknum hefur verið stuðst við þá merkingu að vændið sjálft sé 

skilgreint út frá því að einstaklingur bjóði upp á hvers konar kynferðislegan greiða 

gegn greiðslu eða greiða í einhverju formi (Flowers, 1998: Ringdal, 2004). 

Skilgreiningin er nokkuð breið og gerir vændinu kannski ekki næg skil. Svo eitthvað 

sé nefnt þá fellur klám, nektardans og símaþjónusta einnig undir þessa 

skilgreiningu. Erfitt er að flokka vændiskonur undir einn og sama hattinn þar sem 

aðstæður þeirra og reynsla er jafn ólík og þær eru margar. Í gegnum tíðina hefur 

vændi verið skilgreint út frá því að seljandinn sé kona en í dag er æ oftar reynt að 

skilgreina vændi út frá því sjónarhorni að konur og karlar selji sig (Flowers, 1998; 

Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á vændi benda á að stéttaskipting sé augljós í 

vændisheiminum. Einungis er talið að um fimmtungur vændiskvenna selji sig á 

götunni en aðrar selji sig innandyra (Thio, 2010). Flestar rannsóknir sem hafa verið 

gerðar hafa verið gerðar á götuvændi. Samkvæmt þeim rannsóknum þá eru þeir 

sem selja sig á götunni á botni stéttaskiptingarinnar og einnig sá hópur sem er 

helst varnarlaus fyrir ofbeldi. Talið er að erfitt sé fyrir þá að losna úr þeim vítahring. 

Þeir sem selja sig á götunni upplifa frekar niðurlægingu þar sem einstaklingurinn 

selur sig hverjum sem er og nánast hvar sem er (Davis, 2000). Ofar í þessari 

skiptingu eru konur sem vinna á nektarstöðum eða starfa á börum og enn ofar eru 

þær vændiskonur sem hafa fastakúnna, en þar nýta menn sér þjónustu ákveðinnar 

vændiskonu og einungis hennar. Þær starfa yfirleitt á „nuddstofum“, hótelum eða 
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á vegum þess sem kallast fylgdarþjónusta. Þá er talið að þessar konur upplifi síður 

ofbeldi og séu í minni hættu á því að smitast af kynsjúkdómum. Þær eiga þannig 

auðveldara með að velja og hafna kúnnum, heldur en þær konur sem starfa á 

götunni og neyðast frekar til að selja sig hverjum sem er (Weitzer, 2000). Talað er 

um vændi á tvo mismunandi vegu; annars vegar sýnilegt eins og götuvændi og hins 

vegar dulið vændi sem er þá stundað innandyra. Til viðbótar við þessar útskýringar 

er einnig talað um nauðarvændi þar sem einstaklingur selur sig fyrir lífsnauðsynjum 

(Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og fleiri, 2001; Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 

1.1. Kenningar um vændi 

Margir fræðimenn leitast við að skilja hvers vegna konur byrja að stunda vændi og 

hvað það er sem dregur konur út í þennan heim sem fyrirlitinn er af samfélaginu. 

Það að vændi sé starfsgrein sem gefur vel af sér er ekki næg ástæða til að skýra 

þessa hegðun. Leitast er eftir djúpstæðari skýringu á því hvers vegna konur leiðast 

út í vændi svo sem erfið æska og/eða misnotkun, greindarskortur eða sálræn 

vandamál (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Hægt er að skoða vændi út frá þremur 

mismunandi kenningum sem allar leitast við að skýra tilvist vændis og hvers vegna 

fólk leiðist út í vændi. Þetta eru nýtistefnukenning (e. Functionalist theory), 

feministakenningar (e. Feminist theories) og sál- félagskenningar (e. Social- 

Psychological theories) en þær falla allar undir pósitífisma (e. positivism) (Thio, 

2010). Hér á eftir verður fjallað um hverja og eina kenningu fyrir sig. 

1.1.1. Nýtistefnukenning 

Davis (1971) leggur fram tvær ástæður fyrir því að vændi eigi sér stað. Í fyrsta lagi 

þá talar hann um að kynferðislegt siðgæði ýti í raun undir tilvist vændis á tvo vegu. 

Annars vegar er talað um að kynlíf með vændiskonu sé án allra tilfinninga meðan 

að kynlíf með eiginkonu eigi að skipta aðilann máli tilfinningalega séð. Því ýti það 

undir það að menn leiti til vændiskvenna þegar að þeir vilja stunda kynlíf án 

nokkurra tilfinninga. Hins vegar þá dæmir samfélagið ákveðna kynhegðun sem 

óásættanlega og afbrigðilega og því geti fólk ekki stundað það með maka sínum og 

leiti þá frekar til vændiskvenna til að fá útrás fyrir þessar þarfir. Þannig skapi 
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siðgæði samfélagsins eftirspurn eftir vændiskonum. Þarna er um nokkurs konar 

hugmyndafræðilega réttlætingu að ræða.  

Hin ástæða Davis (1971) er sú að tilvist vændiskvenna styrki siðgæði kvenna sem 

eru taldar hafa háan siðgæðisstuðul. Þannig geti menn leitað til vændiskvenna til 

að fá útrás fyrir kynferðislegar þarfir sínar og kynóra. Með þessu reyna þeir ekki að 

tæla konur til vændis sem eru með háan siðgæðisstuðul. Bent hefur verið á hægt 

sé að færa sannanir fyrir kenningu þessari og er þá helst nefnt dæmi um að 

bandarískir háskólanemendur séu líklegri en tælenskir nemendur að ýta kvenkyns 

samnemendum sínum út í kynlíf. Þar sem tælenskir menn eru líklegri til að leita til 

vændiskvenna og fá þar af leiðandi útrás fyrir þarfir sínar þar. Þó eru ýmsir 

vankantar á kenningunni þar sem hún einblýnir helst á að konan sem er að selja sig 

sé án alls siðgæðis (Thio, 2010). 

Rannsókn Jӓrvinen (1990) í Finnlandi hafði mikil áhrif á viðhorf Norðurlanda til 

vændis. Hún útskýrir hina mörgu víddir kenninga um vændi sem spanna frá 

nýtistefnukenningunni og að feministakenningum. Þannig lítur nýtistefnukenningin 

á vændi sem eðlilegan hlut af samfélaginu sem þróast og breytist með tíðaranda 

samfélagsins. Litið er á tilraunir til að reyna að stjórna eða hafa áhrif á 

vændisheiminn sem eitthvað sem ekki er mikill vilji fyrir og því eru litlir möguleikar 

á að það takist. Samt sem áður þarf að takast á við þá félagslegu upplausn sem 

getur tengst vændinu. Þannig er það samfélagið sem gerir greinarmun á þeim 

konum sem eru vændiskonur og þeim sem eru það ekki. Ef kona selur sig á götunni 

til lengri tíma og er á jaðri samfélagsins fellur hún undir þá útskýringu að vera 

vændiskona samkvæmt samfélaginu. Þá er líklegra að þessi kona fari að skilgreina 

sig sem vændiskonu ef aðrir gera það. 

1.1.2. Feministakenningar 

Þeir sem aðhyllast feministakenningar benda á vankanta nýtistefnunnar þar sem sú 

kenning bendir aðeins á áhættuna sem vændiskonur skapa gagnvart þjóðfélaginu 

en ekki á þá áhættu sem karlar skapa með því að kaupa vændið. Þeir sem aðhyllast 

feministakenningar virða að vettugi sögulegan bakgrunn vændis og einbeita sér að 
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þeim skaða sem vændið getur valdið konum. Sumir einbeita sér því að skaðinn 

verði vegna áskapaðra þátta vændisins meðan aðrir horfa á hvernig félagslega 

umhverfið þar sem vændið er stundað, geti verið skaðlegt (Pateman, 1988).  

Þeir sem aðhyllast feministakenningar benda á að feðraveldið eigi sinn þátt í að 

stuðla að tilvist vændis á tvenna vegu. Fyrst með eftirspurn og svo með því að 

stuðla að framboði. Með eftirspurn er átt við að strákar eru aldir upp við það að 

telja sig vera yfir stúlkur hafnar. Þegar þeir fullorðnast þá er það eðlilegt að þeir 

vilji ráða yfir konum til dæmis með því að kaupa sér kynlíf með vændiskonu. Þegar 

litið er til framboðsins, er ungum stúlkum kennt að vera undirgefnar strákum og 

þegar þær verða eldri þá verða þær undirgefnar mönnum í vinnu, leik og kynlífi og 

láta sér nægja valdalítil störf (Thio, 2010). Margir feministar benda á að 

klámbransinn ýti undir kúgun kvenna þar sem þar séu þær oftar en ekki sýndar 

sem kynlífsþrælar karla (Shrage, 1989). Allt þetta er talið skýra hvers vegna vændi 

er algengara í þeim löndum sem ójafnrétti kynja er ríkjandi. Thio (2010) bendir á að 

ójafn kynjaréttur ýti undir að konur selji sig og þar með undir framboð vændis. Ef 

fullt jafnrétti ríkti þyrftu konur ekki að grípa til slíkra örþrifaráða (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008).  

Feminstar skiptast í tvær fylkingar þegar kemur að löggjöfinni. Annað hvort vilja 

þær koma lögum yfir allt er viðkemur vændi og mansali. Hinn hópurinn hefur 

áhyggjur af því að slík lagasetning myndi koma niður á konum sem eru að selja sig. 

Þá gæti slík lagasetning orðið til þess að frekar yrði herjað á vændiskonur og þær 

handteknar fyrir lauslæti. Vill þessi hópur frekar einbeita sér að vændiskúnnunum 

og banna kaup á vændi og einnig að þriðja aðila sem selur einstaklinga í vændi. 

Þannig væri hægt að vernda konurnar gegn ofbeldi, með því að gera löglegt að 

selja sig til framfærslu og þannig draga úr því að vændiskonur séu stimplaðar sem 

glæpamenn (Barry, 1996; Thio, 2010).  

Þeir sem aðhyllast róttækan feminisma (e. radical feminism) segja hana ekki eina 

tegund feminisma heldur óbreyttan feminisma. Þar er litið á vændi út frá því 

sjónarhorni að allar vændiskonur falli undir sama hatt og upplifi það sama. Vændi 

sé í meginatriðum sú athöfn að notfæra sér bága aðstöðu einstaklingsins (Thio, 
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2010). Þar séu þær fórnarlömb kúgunar, misnotkunar og ofbeldis af hálfu 

kaupandans. Feðraveldið er aðal orsökin fyrir tilvist vændis að þeirra mati, þar sem 

það stuðlar að bágri stöðu kvenna í samfélaginu. Þá sé þessi hugsun stjórnunartæki 

til að halda konum niðri og svíkja frá þeim almenn réttindi. Þannig hafi menn kúgað 

kynferði konunnar í gegnum aldirnar til að þjóna þörfum sínum. Þær hafi aldrei 

fengið að stjórna líkamsímynd sinni né kynímynd og hafi misst af þeim rétti að 

uppgötva sitt eigið sjálf. Karlar hafi þar af leiðandi meiri völd og þannig greiðari 

aðgang að peningum í samfélaginu og finni sig því ekki eins knúna til að ganga það 

langt að neyðast til að selja líkama sinn (Moustgaard, 2009; Pollis, 1995).  

Hugtakið feðraveldi (e. patriarchy) vísir í þá félagslegu uppbyggingu að karlinn sé 

æðri konum í félagslegu og menningarlegu samhengi. Í samfélögum þar sem 

feðraveldið ræður ríkjum er konan kúguð og misnotuð af körlum, og þannig er hún 

þeim undirgefin (Thio, 2010; Walby, 1990). Walby (1990) talar um sex stig 

feðraveldisins sem öll skarast á einhvern hátt. Feðraveldið í tengslum við 1) 

launamun, 2) heimilshaldið, 3) ríkisvaldið, 4) ofbeldi af hálfu karla, 5) kynferði og 6) 

menningu. Þar sem karlar hafa völdin innan þessara stiga þá mun ójafnvægi ríkja 

milli kynjanna. Þá telja þeir sem aðhyllast feministakenningar að feðraveldið eigi 

sinn þátt í að stuðla að vændi og það sé í raun lítill hluti af hugtakinu þar sem menn 

reyna að halda konum niðri á mörgum stigum. Hugmyndin er sú að vændi og 

feðraveldið styðji í raun hvort annað þar sem vændi ýtir undir þá hugsun að hægt 

sé að kaupa allar konur eða að þær séu minna virði en karlar (Jӓrvinen, 1990; Thio, 

2010). 

1.1.3. Sál- félagslegar kenningar  

Þeir sem aðhyllast sál-félagslegar kenningar horfa á mörg atriði sem móta 

einstaklinginn. Menningarheiminn, félagslega umhverfið, fjölskyldulífið, allt þetta 

mótar einstaklinginn og kennir honum hvað sé rétt eða rangt. Það hefur síðan áhrif 

á ákvarðanatöku hans, hvernig skynjun á heiminum er og hvernig hann tekst á við 

erfiðleika og áföll (Fiske, Kitayama, Markus og Nisbett, 1998). Þannig lítur 

kenningin á margar hliðar til að útskýra vændi en samblanda af félagslegum og 

sálfræðilegum þáttum eigi þátt í því að einstaklingar fari út í vændi. Þá má helst 
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nefna þrjá áhættuþætti sem geta gert einstakling móttækilegri og gert það að 

verkum að hann samþykki vændið. Þetta eru 1) undirliggjandi þættir (e. 

Predisposing factors) til dæmis erfiðar upplifanir í æsku eins og vanræksla, 

kynferðisleg misnotkun, lauslæti foreldra og annað sem getur valdið sálrænum 

vandamálum. 2) Þættir sem laða að (e. Attracting factors), þá er átt við að fólk 

laðist að vinsælum staðalímyndum þar sem kona geti lifað góðu lífi með nóg af 

peningum sem vændiskona. 3) Þættir sem eru hvetjandi (e. Precipitating factors), 

sem eru utanaðkomandi þættir sem geta hvatt fólk eða ýtt því út í vændi. Eins og 

það að vera atvinnulaus, þekkja einhvern sem stundar vændi sem kynnir 

einstaklingnum fyrir því. Einnig geta aðilar sem þekkja til vændisheimsins ýtt á 

manneskjuna að selja sig með því að kúga eða hóta henni (Benjamin og Masters, 

1964; Brown, 1979).  

Út frá þessari kenningu er ástæðan fyrir því að einstaklingar fari út í vændi skýrð út 

frá því að þeir hafi upplifað atvik sem eru streituvaldandi. Einstaklingurinn hafi 

orðið skemmdur sem er þá aðalástæða þess að hann leiðist út í vændi. Sérstaklega 

er kenningin skoðuð út frá misnotkun og vanrækslu. Bæði geta atriði eins og það 

að hafa verið misnotaður af foreldrum sínum gert það að verkum að einstaklingur 

á erfitt með að skilja hvað telst til eðlilegra sambanda. Einnig getur skipt máli 

hvernig einstaklingurinn tekst á við sálræn áföll. Það getur stýrt því hvernig 

einstaklingur lærir að mynda lítil tengls við fólk, eins og vændiskonur gera við 

kúnna sína (Thio, 2010). Rannsóknir sem hafa verið gerðar sýna fram á þessi tengsl 

erfiðleika í æsku við þá áhættu að ungt fólk leiðist út í vændi (Flowers, 1998; 

Greene o.fl., 1999). Aðal hugsunin í sál- félagslegum kenningum er áherslan á 

manneskjuna sem er í ákveðnum aðstæðum (e. Person-in-situation) (Payne, 2005).  

1.2. Löggjöfin um vændi 

Fram til ársins 2007 var refsivert að selja sig til framfærslu hér á Íslandi, þá gat 

einstaklingur verið dæmdur í fangelsisvist í allt að fjögur ár fyrir það athæfi. Í stað 

þess að refsivert sé að selja sig í dag þá er nú aðeins refsivert að kaupa, miðla eða 

auglýsa vændi. Einnig er ólöglegt að vera milligöngumaður í sölu á vændi 

samkvæmt 206 gr. í Almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Þá eru sömu 

refsingar við því að hvetja eða blekkja barn undir 18 ára aldri til þess að taka þátt í 
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vændi. Árið 2009 var ákvæði um að vera milligöngumaður í sölu á einstaklingi undir 

18 ára og að kaupa kynlíf af einstaklingi undir 18 ára sett skýrar fram í lögum og 

refsingar við brotum gegn þessum ákvæðum þyngdar (Þingskjal 963, 2009).  

Í Svíþjóð var búið að gera sölu á vændi löglegt árið 1999, en Íslendingar stigu 

skrefið ekki fyrr en seinna. Markmið Svía með því að gera sölu vændis löglega var 

að auka öryggi þeirra kvenna sem selja sig og koma þeim skilaboðum áleiðis að 

kaupin væru ekki samþykkt hegðun í samfélaginu. Með þessu var verið að reyna að 

sporna við kynbundnu ofbeldi og sjá til þess að þessir einstaklingar fengju 

viðeigandi aðstoð. Við breytingu laga hér á landi var löggjöf Svía fordæmi (sænska 

leiðin). Með því að lögleiða vændissöluna en halda kaupunum refsiverðum er verið 

að færa athyglina yfir á kaupendurnar (Svala Ólafsdóttir, 2000; Þingskjal 652, 2000-

2001).  

Þau rök sem hafa verið sett fram um að lögleiða sölu kynlífs sér til framfærslu hér á 

landi er sú að kaup á einstaklingi sé ofbeldi gagnvart honum og kaupendur séu að 

nýta sér slæmar aðstæður einstaklinga sér til góðs. Með sænsku leiðinni er verið að 

koma ábyrgðinni af þeim sem selja sig yfir á þá sem kaupa sér vændið og notfæra 

sér slæmar aðstæður þeirra sem minna mega sín (HØigard og Finstad, 1986; 

Månsson, 2000). Það tók sinn tíma að breyta lögunum á Íslandi. Í skýrslu 

dómsmálaráðherra sem unnin var á árunum 2000 til 2001 til að meta mismunandi 

löggjafir Norðurlanda var bent á að Ísland væri ekki að færast fram á við í 

löggjöfinni eins og hin Norðurlöndin. Frekar ætti að líta á vændið sem félagslegt 

vandamál. Í stað þess að refsa þeim sem seldu vændi, ætti fremur að bjóða upp á 

úrræði til hjálpar þessum einstaklingum (Þingskjal 652, 2000- 2001). Þá var bent á 

að þeir sem leiðist út í vændi eða séu seldir nauðugir á kynlífsmarkaðinum upplifi 

sama tilfinningaáfallið og þeir sem eru þolendur kynferðisofbeldis. Þegar unnið var 

að því að bæta lagarammann hér á landi var vísað í þær rannsóknir sem bentu á 

tengsl milli þess að vera þolandi kynferðisofbeldis og það að eiga á hættu að 

leiðast út í vændi. Því væri mikilvægt að taka upp sænsku leiðina og vinna að 

úrræðum þeim til handa og auðvelda þeim að kæra kynferðisbrot. Það var talið 

ólíklegt að einstaklingur sem seldi sig myndi leggja fram kæru ef bannað væri að 

selja sig til framfærslu (Þingskjal 38, 2003- 2004; Þingskjal 20, 2006-2007). 
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Ef Bandaríkin eru skoðuð þá er ólöglegt að selja og kaupa vændi en sjaldan eru 

kúnnarnir handteknir. Yfirleitt eru fangelsin yfirfull af vændiskonum en þar virðist 

ekki vera litið alvarlegum augum að kaupa sér þjónustu vændiskvenna. Hins vegar 

er það litið alvarlegum augum ef einstaklingur er að selja þjónustuna (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Hræðslan við að vera stimpluð sem annað hvort vændiskona 

eða kaupandi vændis ásamt skömminni sem fylgir handtökunni er í raun meiri en 

sjálf refsingin að fá háa sekt. Því væri hægt að ná góðum árangri með því að 

einbeita sér meira að vændiskúnnunum. Þó hefur komið fram að í þeim borgum, 

þar sem kúnnum hefur verið veitt meiri athygli, virðist framboðið ekki minnka, 

heldur færist vændissalan aðeins til innan borgarinnar eða samfélagsins (Weitzer, 

2000). 
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2. Unglingavændi 

Almenn skilgreining unglingavændis er að þessi tegund vændis sé athöfn þar sem 

aðili undir 18 ára aldri þiggur greiðslu fyrir kynlíf með fullorðnum aðila eða öðrum 

sem er undir 18 ára aldri, án þess að vera endilega neyddur til þess. Unglingavændi 

er almennt kallað barnavændi þrátt fyrir að þeir sem taka þátt í því séu oft á 

táningsárum sínum. Vændi af þessari tegund er oft falið og erfitt að gera 

greinarmun á milli tegundar vændis í tölulegum rannsóknum. Unglingavændi er 

mikið áhyggjuefni í heiminum í dag. Í sumum tilfellum unglingavændis hefur 

einstaklingurinn verið neyddur út í vændið af fjölskyldumeðlimi, eða seldur eftir að 

hafa verið rænt (Flowers, 1998; Mossige, 2001). Það sem aðskilur aðrar tegundir af 

kynferðislegri misnotkun á börnum frá unglingavændi er að það felur í sér sölu á 

kynlífi gegn greiða, þá helst í formi húsaskjóls, matar eða fíkniefna. Því er 

unglingavændi ekki talið til þessarar tegundar af kynferðisofbeldi þar sem annar 

einstaklingurinn getur líka verið undir lögaldri og oftast er samið um greiðslur í 

einhverju formi (Flowers, 1998). 

2.1. Rannsóknir 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á vændi eru unnar út frá sjónarhorni 

vændiskvenna en karlmenn sem selja sig hafa lítið verið rannsakaðir gegnum árin. 

Enn færri rannsóknir hafa verið gerðar á vændiskúnnunum (Flowers, 1998; Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á umfangi barna- og 

unglingavændis. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar til að rannsaka áhrifaþætti 

þess að konur byrjuðu í vændi og komust síðan úr þeim heimi byggist á 

djúpviðtölum við konur sem eru í vændi eða hafa verið í vændi á einhverjum tíma 

lífs síns. Þessar rannsóknir sýna að flestar þessara kvenna byrjuðu að stunda vændi 

þegar þær voru börn eða unglingar. Þá sýna niðurstöður rannsókna að algengast er 

að konur byrji að stunda vændi á aldrinum 12 til 15 ára og að meðalaldurinn sé um 

14 ára (Nadon, Koverola og Schluderman, 1998; Skidmore, 2000; Svedin og Priebe, 

2007). Áhugaverð niðurstaða kom einnig í ljós í rannsókn Cobbina og Oselin (2011) 

að þær konur sem leiddust út í vændi fyrir 18 ára stunduðu vændi lengur en þær 

konur sem byrjuðu eftir 18 ára aldurinn. Var meðaltími þeirra um 22 ár á móti 
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tæplega 9 árum hjá þeim sem byrjuðu seinna. Sumar höfðu þó komist stuttan tíma 

úr vændisheiminum á þessum árum en snúið aftur á einhverjum tímapunkti . 

Í rannsókn þar sem var kannað algengi vændis meðal unglinga kom fram að þeir 

unglingar sem höfðu selt sig, sýndu frekari andfélagslega hegðun heldur en þeir 

sem ekki höfðu verið í vændissölu. Þá voru þessir unglingar einnig líklegri til að 

hafa brotið af sér og prufað fíkniefni (Svedin og Priebe, 2007). Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við svipaðar samfélagslegar rannsóknir sem hafa verið 

framkvæmdar og einnig rannsóknir á hegðun unglinga sem stunda vændi. 

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að sameiginlegir áhættuþættir sem tengdust 

vændi voru kynferðisleg misnotkun á unga aldri (Bagley og Young, 1987; Earls og 

David, 1990; Foti, 1994; Pearce, 2003), líkamlegt ofbeldi (Bagley og Young, 1987; 

Foti, 1994; Pearce, 2003), óvirk og brotin fjölskylda (MacVicar og Dillon, 1980) 

makaofbeldi (Bagley og Young, 1987) og áfengisvandamál foreldra (Bagley og 

Young, 1987; Black, Bucky og Wilder- Padilla, 1986). Unglingar sem bjuggu við 

erfiðar aðstæður voru líklegri til að hlaupast á brott og leiðast út í vændi. Jafnframt 

hafa rannsóknir sýnt fram á að þau ungmenni sem voru á götunni og höfðu verið 

kynferðislega misnotuð í æsku voru líklegri til að verða fórnarlömb 

kynferðisofbeldis og auðveldara var að ýta þeim út í nauðarvændi (Brannigan og 

Van Brunschot, 1997; Hoyt, Ryan og Cauce, 1999; Tyler, Hoyt, Whitbeck, 2000). 

Í Noregi, Danmörku og Svíþjóð hafa nýlega verið gerðar rannsóknir á algengi 

vændis hjá unglingum í framhaldsskólum frá aldrinum 14 til 20 ára. Allar hafa þær 

sýnt fram á að fleiri drengir en stúlkur segjast hafa selt sig fyrir peningum eða 

öðrum nauðsynjum (Mossige, 2001; Pedersen og Hegna, 2003). Rannsókn sem 

gerð var í framhaldsskólum hér á Íslandi sýnir einnig svipaðar niðurstöður, strákar 

voru í meirihluta þeirra sem höfðu selt sig (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). Er 

þetta í andstöðu við það sem fólk hefur almennt talið, sem er að stúlkur séu líklegri 

til að selja sig en drengir (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003; Mossige, 2001; 

Pedersen og Hegna, 2003). 

Þessar rannsóknir sýna fram á tilvist unglingavændis þótt það sé ekki talið algengt. 

Að meðaltali sögðust 1 - 2% unglinga sem tóku þátt í rannsóknunum á einhverjum 
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tímapunkti hafa þegið greiðslu fyrir kynlíf (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003; 

Mossige, 2001; Pedersen og Hegna, 2003). Rannsókn á umfangi vændis í Svíþjóð 

sýndi að munur var á kynjum. Strákar voru líklegri til að hafa fengið borgað í 

peningum. Stúlkur fengu aftur á móti oftar borgað í fötum, skartgripum og öðrum 

slíkum hlutum. Í fyrrnefndri rannsókn hjá Svedin og Priebe (2007) sem fól í sér að 

spurningalisti var lagður fyrir 4339 nemendur í framhaldsskólum í stærstu borgum 

Svíþjóðar, var svarhlutfallið 77,2%. Leiddi sú könnun í ljós að stórt hlutfall sagðist 

ekki hafa selt sig fyrir nauðsynjum. Um 4 til 5% þeirra sögðust hafa stundað 

nauðarvændi og aðeins tveir þátttakenda sögðust hafa selt sig fyrir fíkniefnum. 

Nauðarvændi er algengt hjá þeim ungmennum sem eru heimilislaus og oftar en 

ekki eru þau í neyslu vímuefna (Greene o.fl., 1999). 

2.2. Nauðarvændi ungmenna 

Nauðarvændi (e. Survival sex) á sér stað þegar kynlíf er borgað með nauðsynjum 

eins og húsaskjóli, mat, fíkniefnum og öðru sem telst nauðsynlegt fyrir unglinga í 

neyslu. Þau börn og unglingar sem búa á götunni og hafa í flestum tilvikum flúið að 

heiman, eru líklegri til að selja sig. Með því að kalla þetta nauðarvændi er verið að 

vísa í það að einstaklingur selur sig af neyð þegar hann sér ekki fram á aðra leið til 

að geta aflað sér nauðsynja, eins og matar, húsaskjóls og fíkniefna (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir o.fl., 2001; Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006; Greene o.fl., 1999; 

Sereny, 1984).  

Íslensk rannsókn sem kannaði stöðu og tegundir vændis á Íslandi leiddi í ljós að 

nauðarvændi ungmenna er til staðar. Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (2003) tók viðtöl 

við ungmenni sem höfðu leiðst út í vændi og áttu þau öll það sameiginlegt að hafa 

búið í hörðum heimi fíkniefna. Vændi var þeirra leið til að geta eignast peninga, 

vímuefni eða til að fá húsaskjól sem er allt einkennandi fyrir nauðarvændi. Þá 

samanstendur þessi hópur af ungmennum á aldrinum 13 til 18 ára, þannig að verið 

er að tala um hóp sem er að mestu undir lögaldri. Hér á landi á nauðarvændi við 

þennan hóp þar sem í flestum tilvikum eru unglingar sem selja sig til að fjármagna 

neyslu sína. Þá átti það frekar við stúlkur að taka þátt í nauðarvændi þegar þær eru 

í neyslu. Drengirnir voru líklegri til að hafa tekið þátt í innbrotum og dreifingu 
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fíkniefna en dæmi voru um að þeir höfðu selt sig (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 

2001).  

Þó það sé staðreynd að um nauðarvændi sé að ræða, líta unglingar sem stunda það 

ekki á þetta vændi sem slíkt. Utanaðkomandi aðili sér ekki um söluna og oftast fara 

þessi skipti fram innan hópsins þar sem ekki er alltaf borgað með peningum. Fram 

kom í þeim viðtölum sem Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (2003) tók, að unglingar selja 

sig einnig utan neysluhópsins. Neysluhópur er hugtak sem á við hóp af unglingum 

sem neyta saman fíkniefna. Þegar unglingar selja sig utan neysluhóps, eru 

kaupendur oft mikið eldri en þeir sem selja sig. Þá eru það oft þessir aðilar sem 

geta átt þátt í því að leiða ungmenni út í vændi. En unglingunum er talin trú um að 

hjálpsemi liggi þar á bak við og að þeim sé útvegað húsaskjól, matur og peningar í 

skiptum fyrir kynlíf. Þá var það yfirleitt á tvo vegu sem ungmenni voru leidd út í 

vændi. Annað hvort voru ungmennin tæld af fullorðnum einstaklingum sem lofuðu 

þeim hlutum í skiptum fyrir kynlíf eða um var að ræða jafningjaþrýsting, þar sem 

skipt var á greiðum og kynmökum.  

Mikilvægt er að skilja áhættuþætti nauðarvændis og þær afleiðingar sem það hefur 

á einstaklinginn sem það stundar, til að geta gert sér grein fyrir hvers konar aðstoð 

hann þarf. 

2.2.1. Áhættuþættir nauðarvændis 

Fræðimenn eru sammála um að samblanda af ýmsum áhættuþáttum ýti undir 

áhættuhegðun unglinga þar á meðal vændi. Það sem einkennir þennan hóp af 

unglingum er að oftast hafa þau verið misnotuð kynferðislega, hlaupist að heiman 

eða verið vísað út af heimili sínu. Þeir unglingar sem hafa hlaupist að heiman eru í 

hættu á að leiðast út í vændi. Þessir unglingar eru helst að flýja erfiðleika heima 

fyrir (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003; Mossige, 2001; Pedersen og Hegna, 2003; 

Weisberg, 1985). Í Bandaríkjunum áttu flestir unglingar sem höfðu leiðst út í vændi 

við áfengis- eða vímuefnavandamál að stríða og voru flest á aldrinum 13 til 17 ára 

þegar þau leiddust út í vændi (Flowers, 1998).  
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Félagslegir þættir í lífi unglingsins geta haft mikil áhrif á þroska hans og mótun. Þeir 

unglingar sem búa við erfiðar aðstæður heima fyrir eru líklegri til að leiðast út í 

vændi. Átt er við allar tegundir ofbeldis og vanrækslu þegar talað er um erfiðar 

heimilisaðstæður. Sú fjarlægð sem einstaklingurinn upplifir frá fjölskyldunni hefur 

djúpstæð áhrif á mótun unglinginsins. Það hefur ekki enn fundist tenging við 

fjárhag fjölskyldna en unglingarnir geta komið úr öllum stigum þjóðfélagsins 

(Sereny, 1984; Weisberg, 1985). Lítið aðhald gagnvart unglingnum getur einnig haft 

áhrif, þar sem samskipti innan fjölskyldu eru lítil. Skortur á aðhaldi og aðstoð við að 

setja sér mörk getur haft neikvæð áhrif á unglinginn. Óstöðugleiki innan fjölskyldna 

eru líka áhættuþættir fyrir unglinga (Jesson, 1993). Aðrir áhættuþættir eru geðræn 

vandkvæði, kynferðisleg misnotkun, léleg félagsleg hæfni og erfiðleikar í námi. Allt 

þetta getur ýtt undir áhættuhegðun unglinga ásamt því að vera heimilislaus, taka 

þátt í minniháttar afbrotum eins og innbrotum og misnotkun vímuefna (Chesney- 

Lind, 2001; Greene o.fl., 1999; Johnson, 1998; Keith og McGray, 2002; Miller og 

Tripani, 1995; Sutton, Cowen, Crean og Wyman, 1999). 

Þannig geta ástæður þess að unglingar hlaupast að heiman verið líkamlegt, andlegt 

og/eða kynferðislegt ofbeldi, vanræksla, einmanaleiki eða uppreisn og er sumum 

unglingum jafnvel vísað út af heimili sínu af foreldrum eða forsjáraðilum. Slíkur 

bakgrunnur getur leitt til áhættuhegðunar hjá börnum og unglingum. Kynferðisleg 

misnotkun getur verið sterkur áhrifavaldur á hvort unglingar leiðist út í vændi eða 

ekki. Allt að 50% til 90% vændiskvenna hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun 

sem börn. Einstaklingar sem hafa verið kynferðislega misnotaðir sem börn eru oft 

með brotna sjálfsmynd og finnst þeir ekki eins mikils virði og aðrir. Hugmyndir 

þeirra um eðlilegt kynlíf eru brenglaðar (Deisher, Robinson og Boyer, 1982; Farley, 

og Barkan, 1998; Høigard og Finstad, 1986; James og Meyerding, 1977; McCaghy, 

Capron og Jamieson, 2000). Börn sem búa við slæmar aðstæður eins og 

kynferðislega misnotkun eru líklegri til að hlaupast að heiman og því líklegri til að 

verða berskjaldaðri fyrir þeim áhættum sem götulífið býður upp á. Sterk tengsl eru 

á milli þess að vera heimilislaus og að leiðast út í vændi, þá er nauðarvændi 

algengast. Þá eru heimilislausir unglingar sem stunduðu nauðarvændi líklegri til að 

hafa upplifað kynferðislega misnotkun (Brannigan og Van Brunschot, 1997; Bryndís 
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Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001; Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003; Chesney- Lind, 

2001; Flowers, 1998; Greene o.fl., 1999; Kaufman og Widom, 1999; Regoli og 

Hewitt, 2000; Yates, MacKenzie, Pennbridge og Swofford, 1991).  

Vímuefnaneysla getur bæði verið áhættuþáttur/hvetjandi þáttur og afleiðing 

vændis (Epele, 2001; Gossop, Powes, Griffiths og Strang, 1994; Porter og Bonilla, 

2010). Þó vímuefnaneysla hér á landi mælist lág er hún hærri en í Svíþjóð og í 

Finnlandi (World Health Organisation, 2008). Vímuefnaneysla getur ýtt 

einstaklingum út í vændi og getur verið ein af höfuðástæðum þess. Fyrir suma 

einstaklinga sem eru langt leiddir í neyslu er þetta oft eina leiðin til að komast af 

(Epele, 2001; Gossop o.fl., 1994; Porter og Bonilla, 2010). Allt að helmingur af ungu 

fólki sem hefur leiðst út í vændi notar reglulega ólögleg fíkniefni (Flowers, 1998). 

Þeir sem nota vímuefni sér til skemmtunar áður en þeir hafa farið út í vændi, auka 

yfirleitt neyslu sína við það að fara út í vændi. Því einstaklingar í vændi nota 

vímuefnin til að deyfa sig í þeim aðstæðum (Cusick og Hickman, 2005). Þær konur 

sem eru í neyslu og selja sig á götunni eru í mikilli áhættu. Þær verða berskjaldaðri 

fyrir ofbeldi af hálfu viðskiptavina og í sumum tilvikum þeirra sem selja þær. Þetta 

á einnig við um flesta sem stunda nauðarvændi vegna fíkniefnaneyslu (Greene 

o.fl., 1999; Wechsberg, Luseno og Lam, 2005). Vændi sem er stundað á götunni er 

mest tengt HIV smiti (e. human immunodeficiency virus). Stór hluti stúlkna og 

kvenna sem selja sig á götunni eru sprautufíklar og oftast hafa þær aukið neyslu 

sína, þegar þær byrjuðu að selja sig til að geta unnið vinnu sína. Algengt er að 

þessir einstaklingar séu ekki að selja sig að staðaldri heldur leiti í vændið þegar að 

nauðin er mikil. Þetta er eina leiðin fyrir þær til að komast yfir peninga eða 

fíkniefni. Þá vinna þær yfirleitt á götunni því þær hafa ekki annan stað til að fara á 

(Porter og Bonilla, 2010). 

Þar sem vímefnaneysla er oft einn af þáttum nauðarvændis er áhugavert að beina 

sjónum sínum að neyslumynstri ungmenna sem eru í framhaldsskóla og þeirra sem 

eru ekki í skóla. Könnun sem gerð var árið 2008 sýnir fram á að vímefnaneysla 

hefur verið að aukast stöðugt eftir grunnskólaaldur og virðist vera nokkuð 

umfangsmikil á aldrinum 18 til 20 ára. Virðist neyslan aukast hjá ungmennum eftir 

að 10. bekk líkur og farið er yfir í framhaldsskóla (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008-
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a; Sigrún Aðalbjarnadóttir, Andrea G. Dofradóttir, Þórólfur R. Þórólfsson og Kristín 

L. Garðarsdóttir, 2003; Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar 

Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Þeir sem eru ekki í skóla eru líklegri til að 

neyta fíkniefna en þeir sem eru í skóla. Hins vegar virðist ekki vera munur á 

áfengisneyslu hjá þessum hópum annar en sá að þeir sem eru í skóla byrja yfirleitt 

seinna að neyta áfengis. Oft fylgir því að byrja snemma að drekka áfengi, að byrja 

að neyta eiturlyfja fyrr, sem eykur hættu á því að ánetjast þeim (Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2008-b). Í rannsókn sem var gerð á högum ungmenna sem voru ekki í 

skóla árið 2009, kom í ljós að sá hópur sem var 18 ára og yngri og mestmegnis í 

vinnu eða atvinnulaus, var líklegri til að hafa neytt harðari efna en þeir sem voru í 

námi. Þá voru einnig fleiri sem voru ekki í skóla sem höfðu farið í 

vímuefnameðferð, heldur en meðal þeirra sem voru í námi (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2010).  

2.2.2. Afleiðingar nauðarvændis 

Ýmis heilsufarsleg vandamál fylgja þeim sem leiðast út í vændi. Ungmennin eru í 

aukinni hættu á að verða fyrir ofbeldi af hálfu viðskiptavina eða þeirra sem gera út 

vændið. Þau eru berskjaldaðari fyrir kynsjúkdómum og HIV smiti og upplifa því oft 

sálræna erfiðleika. Þau smitast oftast af HIV veirunni vegna óvarins kynlífs eða með 

því að deila notuðum nálum, sem er ein af alvarlegustu afleiðingum vændis 

(Flowers, 1998). Sprautufíklar eru í mikilli hættu á að leiðast út í nauðarvændi og 

því eru HIV smit algeng hjá þessum hópi þar sem margir geta verið að nota sömu 

nál. Einnig getur notkun getnaðavarna, þá í þessu samhengi er átt við smokkinn, 

verið óalgeng meðal þessa hóps. Þetta tvennt, það er að deila sprautunálum og að 

stunda kynlíf án verja, er slæm blanda og getur aukið líkur á HIV smitum 

umtalsvert (World Health Organisation, e.d.). Þeir unglingar sem eru heimilslausir 

og í neyslu hafa oft verið lengi í barnaverndarkerfinu. Oft missa þeir af mikilvægri 

fræðslu í skóla og af hálfu foreldra, þar á meðal um heilbrigt kynlíf, kynsjúkdóma 

og HIV smit. Því er hættan sú að þessir unglingar setji nauðsynjar eins og mat, 

húsaskjól og vímuefni framar því að gæta að smiti (Luna, 1991; Overby og Kegeles, 

1994). 
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Þeir sem stunda nauðarvændi eru sérstaklega viðkvæmir þegar kemur að óskum 

kúnna, en talið er að helsta ástæða þess að ekki séu notaðar verjur í kynlífi sé 

vegna þess að kúnnarnir neiti að nota þær (McKeganey og Barnard, 1992). Einnig 

geti það verið fjárhagslega erfitt fyrir þá sem eru í vímuefnaneyslu og á götunni, að 

verða sér úti um verjur. Þar af leiðandi er þessum hópi hættara við að smitast af 

kynsjúkdómum og HIV veirunni heldur en jafnaldrar þeirra, þar sem þau eru ekki 

eins líkleg til að stunda kynlíf með einhverjum sem er smitaður (Peterson, Dimeff, 

Tapert, Stern og Gorman, 1998). Það hefur komið fram að þeir unglingar sem eru í 

neyslu og leiðast út í nauðarvændi eru ekki eingöngu að selja sig ókunnugum 

heldur einnig vinum eða kunningjum innan neysluhópsins (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, 2003). Kynlíf með slíkum aðilum gerir þau því varnarlausari gegn HIV 

smiti. En þau eru þeim mun líklegri til að stunda kynlíf með aðila sem er HIV 

smitaður (Cohen, MacKenzie og Yates, 1991; Farrow, Deisher, Brown, Kulig og 

Kipke, 1992; Stricof, Kennedy, Nattell, Weisfuse og Novick, 1991; Yates o.fl., 1991). 

Það að neyta vímuefna með kúnna og deila nálum getur ekki aðeins aukið líkur á 

HIV smiti heldur einnig öðrum blóðsmitandi sjúkdómum og sýkingum.  

Aldrei hafa fleiri smitast af HIV hér á Íslandi og á undanförum árum og eru flestir af 

þeim sprautufíklar (Sóttvarnarlæknir, 2007). Ef skoðaðar eru tölulegar upplýsingar 

um fjölda smitaðra einstaklinga á Íslandi á árunum 2009 og 2010 má sjá mun milli 

kynja. Samkvæmt Hagstofu Íslands smituðust 15 einstaklingar af HIV veirunni árið 

2009, 11 af þeim voru konur. Árið 2010 smituðust 24 einstaklingar og voru 

karlmenn í meirihluta það ár eða 17. Þessar upplýsingar miðast þó við skráða HIV 

smitaða einstaklinga (Hagstofa Íslands, e.d.). Bent hefur verið á að aðgengi að 

hreinum sprautum og nálum sé mikilvægt í baráttunni gegn HIV smiti ásamt góðu 

aðgengi að verjum (Sóttvarnarlæknir, 2007). 

Vændi getur haft mikil áhrif á sálarlíf einstaklingsins og eru heimilisleysi og 

vímuefni fylgifiskar nauðarvændis (Greene o.fl., 1999). Mörg ungmenni sem eru í 

neyslu hafa endað á götunni eða byrjað að nota fíkniefni eftir að hafa orðið 

heimilislaus. Tengsl hafa fundist milli þess að neyta ávanabindandi efna og 

sjálfsmorðshugsana, þó er ekki alltaf um bein tengsl að ræða (Birckmayer og 

Hemenway, 1999; Borowsky, Ireland og Resnick, 2001; Cherpitol, Borges og 
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Wilcox, 2004; Van Leeuwen, Boyle og Yancy, 2004). Þá hafa fundist tengsl milli þess 

að vera heimilislaus og að vera í hættu á sjálfsvígi. Það að stunda nauðarvændi var 

einnig tengt hvoru tveggja (Kidd og Kral, 2002). Andleg vandamál eru einnig 

algengari hjá ungmennum sem eru heimilislaus en hjá þeim sem ekki eru 

heimilislaus. Ungmenni sem búa á götunni eru 13 sinnum líklegri til að upplifa 

þunglyndiseinkenni (e. dysthymia) en þau ungmenni sem ekki eru heimilislaus 

(Cause o.fl., 2000; McCaskill, Toro og Wolfe, 1998). Þá hefur verið sýnt fram á að 

allt að 1/3 heimilislausra unglinga hafa reynt sjálfsmorð. Tíðni ákveðinna 

áhættuþátta sem geta leitt til sjálfsmorðshugsana er algengari hjá unglingum sem 

hafa hlaupist að heiman (Robertson, 1989; Stiffman, 1989). Þessir áhættuþættir 

eru þeir sömu og hjá þeim ungmennum sem hafa leiðst út í vændi (Greene o.fl., 

1999; Gould, Greenberg, Velting og Shaffer, 2003).  

Andleg vandamál geta einnig verið til staðar áður en ungmennin verða heimilislaus 

en götulífið er samt ákveðinn áhættuþáttur sem getur aukið vandamál þeirra og 

þar af leiðandi eru þessi ungmenni í hættu á að íhuga sjálfsmorð (De Rosa, 

Montgomery, Hyde, Iverson og Kipke, 2001; Spirito og Esposito-Smythers, 2006; 

Van Leeuwen o.fl., 2006; Whitbeck, Hoyt, Yoder, Cauce og Paradise, 2001). Þau 

ungmenni sem hafa leiðst út í vændi eru líklegri til að þjást af mikilli vanlíðan og 

lágri sjálfsmynd og eru sjálfsvígstilraunir og sjálfsvíg algeng innan þessa hóps 

(Farley og Barkan, 1998; Greene o.fl., 1999; McClanahan, McClelland, Abraham og 

Teplin, 1999; Yates o.fl., 1991). Sérfræðingar sem Bryndís Björk Ásgeirsdóttir 

(2003) ræddi við í rannsókn sinni tala um að þeir einstaklingar sem leita á náðir 

Barna- og unglingageðdeilda (BUGL) koma yfirleitt vegna mikillar vanlíðunar og 

sjálfsvígshugsana. Með viðtölum kemur í ljós hjá sumum að þeir hafa stundað 

vændi. Því yngri sem einstaklingar eru þegar þeir byrja að stunda vændi, því 

líklegra er að það hafi áhrif á andlegan þroska þeirra þar sem skynjun þeirra á því 

hvað sé heilbrigt verði brengluð.  

Unglingar sem leiðast út í vændi eru líklegir til að þjást af áfallastreituröskun þar 

sem fylgifiskur vændis er oft mikið ofbeldi eins og nauðgun og líkamleg árás. 

Áfallastreituröskun er ein tegund af streituröskun sem getur komið þegar að 

einstaklingur upplifir alvarlegt áfall sem hefur mikil áhrif á sálarlíf hans. Í vændi er 
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hægt að tala um röð áfalla sem einstaklingur upplifir sem getur leitt til 

áfallastreituröskunar (Farley og Barkan, 1998). Þunglyndi er oftar en ekki fylgifiskur 

áfallastreituröskunar, sú röskun getur síðan leitt til sjálfsvígshugsana. Þeir 

unglingar sem eru í vændi þjást flestir af einhvers konar sálrænum vandamálum 

sem í flestum tilfellum eru tilkomin vegna ofbeldis og/eða vanrækslu í æsku og því 

álagi og niðurlægingu sem fylgir því að selja líkama sinn (Cauffman, Feldman, 

Waterman og Steiner, 1998; Twill, Green og Traylor, 2010).  
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3. Úrræði á Íslandi 

Baráttan gegn vændi hefur aðallega farið fram samhliða baráttunni gegn mansali 

með þeim breytingum sem hafa verið gerðar á lagaumhverfinu. Grasrótarsamtök 

hér á landi hafa þó tekið að sér að vekja athygli á þörfinni fyrir umræðu um vændi. 

Má þá nefna nýstofnað vændisathvarf Stígamóta sem er fyrir fólk á leið úr vændi 

og einnig forvarnarmiðstöðina Sterk.is sem hefur þann tilgang að vekja umræðu 

um vændi og mansal. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur til nokkrar leiðir til 

inngrips til að draga úr skaðlegum áhrifum vændis, þá sérstaklega nauðarvændis. 

Tillögur þeirra eru til dæmis greiður aðgangur að meðferð og greiningu við 

kynsjúkdómum, betra aðgengi að verjum (bæði fyrir konur og karla), 

skaðaminnkandi úrræði fyrir sprautufíkla, valdeflingu sem hjálpar þeim sem stunda 

vændi til að vernda sig, upplýsingar og fræðslu sem aðstoðar fólk í vændi og að 

komast úr vændi og útrásarverkefni fyrir einstaklinga sem stunda vændi (World 

Health Organisation, e.d.). 

Nefnd sem var skipuð til að koma með hugmyndir að úrbótum í tengslum við 

vaxandi heim kláms og vændis á Íslandi gaf út skýrslu sína árið 2002. Þar er meðal 

annars augunum sérstaklega beint að ungu fólki í vændi og þeim mörgu þáttum 

sem eru orsakavaldar. Talið er mikilvægast að efla forvarnarstarf, sérstaklega á 

þeim sviðum sem snúa að áhættuþáttum tengda vændi, til að koma í veg fyrir að 

einstaklingar leiti í vændi. Einnig þurfa að vera til úrræði sem standa þeim sem 

hafa leiðst út í vændi til boða. Til að þetta eigi að takast þurfa mismunandi 

fagstéttir að taka höndum saman og samhæfa krafta og þekkingu í þessari vinnu. 

Var lögð fram hugmynd um að koma á fót verkefnstjórn sem myndi hafa yfirsýn 

yfir verkefni þessu tengdu og myndi þá helstu hlutverk hennar vera meðal annars 

að fræða almenning um þær afleiðingar sem vændi, klám og kynferðisleg 

misnotkun getur leitt af sér. Einnig að sjá til þess að rannsóknir verði gerðar á 

þessu sviði til að skilja betur eðli og umfang þessa heims. Jafnframt að byggja upp 

úrræði sem sporna við vændi og útbreiðslu kláms og aðstoða einstaklinga sem eru 

nú þegar í vændi, eins og athvörf og ráðgjöf. Nefndin leggur fram hugmyndir að 

forvarnarstarfi, lagabreytingum sem auka öryggi einstaklinga og öðrum málum sem 
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snúa að mansali og kynlífsvæðingunni á netinu. Þá er bent á verkefni sem komið 

hefur verið á fót í Danmörku og Noregi. Þetta eru svokallaðar hjálpar- og 

þekkingarmiðstöðvar, „Pro Center“, sem leggja áherslu á það að safna saman 

reynslu og þekkingu og samhæfa hana til að geta veitt þjónustu sem virkar handa 

þeim sem eru í vændi (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2002).  

Eftir að þessi skýrsla kom út hefur lagaumhverfið á Íslandi breyst og ýmsar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að skilgreina og skoða stöðu fólks í vændi. Má þá 

helst nefna rannsókn Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur og félaga (2001) um 

félagslegt umhverfi vændis og rannsókn Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur (2003) um 

stöðu ungs fólks í vændi. Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á vændi, klámi og 

einnig lagalegu umhverfi þess á Íslandi. Hinsvegar finnst lítið um sérstakar 

aðgerðaráætlanir ríkisstjórnarinnar um úrræði handa þeim sem hafa leiðst út í 

vændi og fátt um forvarnarstarf. Fyrir utan Forvarnarmiðstöðina Sterk sem 

Reykjavíkurborg og Innanríkisráðuneytið hefur styrkt (Sterk, e.d.-a). Eins og bent 

hefur verið á er vændi margþættur vandi og afleiðingar fyrir einstaklinga sem 

leiðast út í það alvarlegar, því er mikilvægt að skoða úrræðin sem ætluð eru 

unglingum í því samhengi. 

3.1. Úrræði fyrir unglinga 

Nefndin sem tók saman skýrslu um úrbætur varðandi vændi, leggur áherslu á 

forvarnarstarf sem snýr að börnum sem eru í áhættuhópi. Hugmyndin er þríþætt. 

Fyrst má nefna sérstaka áherslu á fíknefnavandann og baráttuna við hann. Eins og 

hefur komið fram getur notkun vímefna verið bæði hvetjand þáttur og afleiðing 

vændis í hópi ungmenna og því er: „...mikilvægt að baráttan gegn vændi snúist 

einnig um baráttu gegn fíkniefnum.“ (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2002, bls. 

57). Næst er bent á mikilvægi stuðnings og meðferðar sem snýr að börnum sem 

hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi, þar sem kynferðisofbeldi er einn af 

áhættuþáttum þess að leiðast út í áhættuhegðun eins og vændi. Þriðja atriðið 

fjallar um meðferðarúrræði handa börnum og unglingum sem beita önnur börn 

kynferðisofbeldi. Nefndin bendir á að þessi hópur er líklegri til að nýta sér þjónustu 

kynlífsmarkaðarins (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2002). Fjallað verður nánar 

um úrræði sem barnaverndarkerfið býður upp á fyrir unglinga sem eru í 

vímefnaneyslu og sýna ákveðna áhættuhegðun. 
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3.1.1. Barnaverndarstarfið 

Í rannsókn Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2008) voru skoðuð mismunandi 

barnaverndarmál sem snérust um áhættuhegðun unglinga. Um var að ræða 40 mál 

sem var skipt í tvo flokka eftir því hvort unglingarnir höfðu verið vistaðir á 

meðferðarheimilum eða fengu vægari barnaverndarúrræði, til dæmis 

einstaklingsráðgjöf. Niðurstöður leiddu meðal annars í ljós að 12% af þessum 

unglingum höfðu stundað vændi og um þriðjungur sýnt sjálfskaðandi hegðun. Út 

frá þessu má taka mark á ábendingum um mikilvægi þess að skoða fjölda 

tilkynninga um áhættuhegðun unglinga til barnaverndarnefndaryfirvalda og fjölda 

þeirra unglinga sem þurfa að nýta sér úrræði barnaverndarkerfisins, eins og til 

dæmis meðferðarheimilin. Þar sem vændi er í sumum tilfellum birtingarmynd 

áhættuhegðunar, eins og misnotkun vímuefna (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 

2002). 

Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda vegna áhættuhegðunar barns árið 2010 

voru 4366, eða um 47% af öllum tilkynningum. Þá er áhættuhegðun barns skipt í 

flokka eftir; neyslu á vímuefnum, þegar barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu, 

afbrot barns, þegar barn beitir ofbeldi og erfiðleika í skóla. Þá nýttu 141 barn sér 

meðferðarúrræði Barnaverndarstofu, flest þeirra nýttu sér meðferð á Stuðlum. Inn 

í þessum tölum er fjöldi þeirra sem nýttu sér þjónustu Götusmiðjunnar sem var 

lokað alfarið í júní 2010. Voru þar rými fyrir börn á aldrinum 15 til 18 ára og einnig 

var tekið á móti ungu fólki á aldrinum 18 til 21 árs (Barnaverndarstofa, 2011-a; 

Barnaverndarstofa, 2011-b). Fjöldi þeirra sem nýttu sér meðferðarúrræði árið 2010 

hafði fækkað frá árinu 2009, en það ár voru það 166 börn sem nýttu sér 

meðferðarþjónustuna. Meðalaldur barna sem nýtti sér úrræðin árið 2010 var 15,8 

ár og voru drengir í meirihluta (Barnaverndarstofa, 2011-a).  

Í dag eru þrjú meðferðarheimili starfrækt af Barnaverndarstofu sem bjóða upp á 

langtímameðferð. Háholt sem er staðsett í Skagafirði, Laugaland í Eyjafjarðarsveit 

og Lækjarbakki á Rangárvöllum. Alls bjóða þessi heimili upp á rými fyrir 17- 20 börn 

á aldrinum 13 til 17 ára. Öll hafa þau það markmið að vinna með einstaklingnum og 

efla félagsfærni hans í því skyni að hjálpa einstaklingunum að takast á við 
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vímefnavanda sinn og önnur sálræn vandamál (Barnaverndarstofa, 2011-b). 

Laugaland er eina meðferðarheimilið sem skilað hefur ársskýrslu af sér undanfarin 

ár. Heimilið er einungis opið fyrir stúlkur og hefur það markmið að aðstoða þær við 

að öðlast jákvæða reynslu af heilbrigðum lífsháttum. Þá eru reglur mikilvægar þar 

sem þær eru settar til að sjá til þess að stúlkurnar læri að fara eftir þeim. Einnig 

eiga þær að geta rýnt í fyrri hegðun sína og vinna úr vandamálum sínum. Með því 

er hægt að ná því markmiði að stúlkurnar geti byggt upp sjálfstraust sitt og 

sjálfsvirðingu svo þær eigi auðveldara með að segja „nei“ í ákveðnum aðstæðum 

þegar þær yfirgefa meðferðina (Barnaverndarstofa, 2009). Háholt og Lækjarbakki 

vinna að sömu markmiðum. Meðferðarheimilin þrjú starfa eftir svokallaðri ART 

þjálfun (e. Aggression Replacement Training) sem er þjálfun í félagsfærni, 

sjálfstjórn og félagsvænum viðhorfum. Þá sýna rannsóknir að þessi þjálfun sé 

árangursrík í meðferð ungmenna sem glíma við hegðunarvandamál og 

áhættuhegðun eins og vímuefnavanda þar sem þjálfunin taki á ákveðnum 

áhættuþáttum tengdu þessu (Barnaverndarstofa, 2011-b; Barnaverndarstofa, e.d.-

b; Barnaverndarstofa, e.d.-c). 

Meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga Stuðlar, er fyrir unglinga sem sýna 

áhættuhegðun og geta þeir verið í mikilli vímuefnaneyslu. Er starfsemin tvíþætt. 

Annars vegar meðferðar- og greiningarstöð fyrir unglinga og er þar boðið upp á 

átta pláss. Hins vegar er boðið upp á neyðarvistun fyrir unglinga sem taldir eru 

hættulegir sjálfum sér og öðrum og eru fimm pláss í boði þar. Barnaverndarnefnd 

sér um að sækja um vistun á Stuðlum. Skilyrði fyrir að fá vistun á meðferðar- og 

greiningardeild er að önnur úrræði barnverndarstarfseminnar hafi verið fullreynd. 

Stuðlar hafa nú boðið upp á ART þjálfun í meðferðarvinnu sinni frá árinu 2008. Þá 

eru unglingar valdir saman í litla hópa þar sem þjálfunin fer fram 

(Barnaverndarstofa, 2011-b; Barnaverndarstofa, e.d.-a; Stuðlar, e.d.). Í 

kvöldfréttum Stöðvar tvö var rætt við sviðsstjóra Barnvaverndarstofu, Halldór 

Hauksson. Fyrirhugaðar eru breytingar á starfsemi Stuðla til að bæta þjónustu fyrir 

unga fíkla sem eiga við alvarlegan vímuefnavanda að stríða. Þá á að leggja áherslu 

á meiri eftirfylgni og einnig á að fjölgja starfsmönnum og bæta samstarf 

barnaverndarnefnda. Þá er mikilvægt að ólíkar stofnanir og úrræði vinni saman að 
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því að veita þessum unglingum betri þjónustu. Meðal þeirra stofnana sem Haukur 

nefnir eru: skólastofnanir, vinnustaðir, lögreglan og heilbrigðisstarfsfólk. Ungt fólk 

sem á við alvarlegan fíkniefna vanda að etja þarf oft á ólíkri þjónustu að halda og 

ekki alltaf sem meðferðarstöðin eða barnaverndarnefndir geta boðið hana. Þá er 

einnig þörf á nýrri stofnun sem er sérstaklega hugsuð fyrir unglinga á aldrinum 16 

til 18 ára og eiga við alvarlegan vímuefnavanda að stríða. Samkvæmt tölum frá 

Barnaverndarstofu er ekki að fjölga þeim unglingum sem eru í harðri neyslu. Hins 

vegar er vandi þeirra sem eru í neyslu nú þegar að versna (Munnleg heimild, 17. 

desember 2011). 

Sérfræðingar á meðferðarheimilum sem Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (2003) ræddi 

við bentu á að í viðtölum og meðferðum með unglingum hefðu þeir orðið varir við 

umræðu um vændi. Hins vegar virðast hvergi vera skrásett atvik þar sem unglingur 

sem fer í meðferð hafi leiðst út í vændi eða hvort að sérstök aðstoð sé í boði handa 

þeim. Hins vegar er talað um ákveðna nýja meðferð er snúi að börnum sem sýni af 

sér afbrigðilega kynhegðun og á sú meðferð að styðja börnin að setja sér mörk er 

kemur að kynhegðun. Farið var að beita þessari meðferð árið 2009, en í þessu 

úrræði er talað um börn sem gerendur í kynferðsbrotum (Barnaverndarstofa 2011-

b). Þótt að engin nefnd úrræði séu tilgreind til að aðstoða unglinga sem eru í 

vændi, geta þau úrræði sem þegar eru í boði nýst til að vinna með og aðstoða 

unglinga að vinna úr afleiðingum vændis. 

Önnur úrræði sem eru í boði hjá Barnaverndarstofu eru MST fjölþáttameðferð sem 

nýtast fjölskyldum unglinga með fjölþættan hegðunarvanda. Þá er stefnt að því að 

unglingurinn geti búið heima hjá sér á meðan á meðferð stendur. Einnig sér 

Barnaverndarstofa um Barnahús. Þangað geta börn og ungmenni leitað ef grunur 

liggur á að þau hafi verið kynferðislega misnotuð (Barnaverndarstofa, 2011-b; 

Barnaverndarstofa, e.d.- d).  
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3.1.2. Forvarnir 

Mikilvægt er að koma af stað umræðum um kynlífsmarkaðinn í þjóðfélaginu til að 

fólk geri sér grein fyrir umfangi hans og afleiðingum. Þá eru forvarnir sérstaklega 

mikilvægar. Fræðsla almennings á því hvað vændi sé og afleiðingum þess er 

grunnurinn að baráttunni. Einnig þarf að huga vel að þeim sem eru í áhættu á því 

að leitast út í vændi. Því fyrr sem gripið er inn í líf einstaklings sem er í áhættuhóp 

því minni líkur eru á því að hann leiðist út í vændi. Þá er forvarnarstarf með 

börnum og unglingum mikilvægt. Sérstaklega með þeim sem eru í áhættu á því að 

misnota fíkniefni. Þá þarf að taka mið af því að þeir einstaklingar sem hafa verið 

kynferðislega misnotaðir eru í aukinni áhættu á því að leiðast út í vændi. Börn sem 

hafa upplifað annars konar ofbeldi og vanrækslu eru einnig í áhættu og þeim má 

ekki gleyma. Því verður að gæta að öll börn búi við viðeigandi uppeldisskilyrði 

(Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2002). 

Forvarnarmiðstöðin Sterk leggur áherslu á að fræða fólk um kynlífsiðnaðinn og þá 

sérstaklega mansal, vændi og afleiðingar þess á einstaklinginn. Miðstöðinni var 

komið á fót í mars 2010 (Sterk, e.d.-b). Þar er bent á mikilvægi forvarna í 

baráttunni gegn vændi og mansali og er markmiðið með fræðslunni að fá fólk til að 

gera sér grein fyrir raunveruleikanum og taka afstöðu í baráttunni gegn vændi 

(Sterk, e.d.-c). 

Vímulaus æska- Foreldrahús eru grasrótarsamtök sem hafa látið til sín taka bæði í 

forvörnum og ráðgjöf fyrir foreldra síðan árið 1986. Samtökin eru hugsuð sem 

aðstoð við foreldra sem eiga börn í einhvers konar vanda; vímuefnaneyslu, 

hegðunarerfiðleikum eða einelti. Fyrstu árin snérist starfsemin að mestu um að 

styðja foreldra sem áttu börn í neyslu. Með breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu og 

eftirspurn eftir fjölbreyttari úrræðum er nú veittur stuðningur og fræðsla á víðari 

sviðum (Vímulaus æska, e.d.-a).  

Starfsemi Foreldrahúss er skipt í tvo þætti, ráðgjöf og forvarnir. Þá er boðið upp á 

fjölskyldumeðferð, sjálfstyrkingarnámskeið, stuðningsmeðferð og einnig eru 

starfræktir foreldrahópar. Eftir lokun er opnað fyrir foreldrasímann sem er opinn 

fyrir foreldra til að sækja upplýsingar og stuðning (Vímulaus æska, e.d.-b). Þá eru 
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helstu markmið Foreldrahúss að auka þekkingu og stuðla að fræðslu í samfélaginu 

svo að vitneskja um áhættu vímefnanotkunar sé aðgengileg öllum, ásamt því að 

foreldrar geti þekkt fyrstu merki um neyslu hjá barni sínu. Einnig að sjá til þess að 

þeir unglingar sem eru nú þegar komnir í neyslu fái viðeigandi stuðning ásamt því 

að foreldrar fái einnig stuðning í baráttunni við vímuefnaneysluna. Þá er lögð 

áhersla á samveru fjölskyldunnar sem bestu forvörnina í vímuefnabaráttunni 

(Vímulaus æska, e.d.-c). 

3.1.3. Heilbrigðissviðið 

Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk að þekkja afleiðingar þess að selja sig og þau 

einkenni sem unglingar sem selja sig geta sýnt. Þegar unglingar í vændi leita eftir 

aðstoð í heilbrigðiskerfinu hjá læknum eða geðlæknum til dæmis, er það sjaldan 

vegna vændisins. Yfirleitt eru það líkamleg veikindi, þunglyndi eða 

sjálfsvígshugsanir sem leiða unglinginn til að leita sér aðstoðar. Seinna kemur í ljós 

hver raunveruleg ástæða er (Walker, 2002). Ef heilbrigðisstarfsmenn fá til sín 

einstakling sem er undir lögaldri og þá grunar að hann sé í vændi, ber þeim 

samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 að tilkynna málið. Þar með er ekki sagt 

að engin meðferð þurfi að vera veitt en meta þarf hvert tilvik fyrir sig og stuðla að 

því að veita einstaklingnum stuðning og þá hjálp sem hann þarf. Vísa þarf 

einstaklingi í meðferð sem getur byggt upp sjálfstraust hans og virkjað hann í að 

taka ábyrgð á eigin lífi . Bent er á mikilvægi valdeflingar í vinnu með unglingum 

sem eru í vændi með því að hlusta á það sem einstaklingurinn hefur að segja. 

Valdefling sem kenning snýst um að færa stjórn og skipulag þjónustu yfir á þá sem 

nýta sér hana. Þannig er markmiðið að aðstoða einstaklinginn að byggja upp 

sjálfstraust og finnast hann hafa tilgang og jákvæð markmið í lífinu (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006; McMullan, 1987).  

Mikilvægt er að skoða hvað heilbrigðiskerfið hefur upp á að bjóða fyrir 

sprautufíkla, þar sem flestir þeirra sem stunda nauðarvændi eru í vímuefnaneyslu 

(Greene o.fl., 1999). Í nýlegum upplýsingum frá sóttvarnarlækni kemur fram að um 

fjölgun HIV smita sé að ræða, sérstaklega hjá sprautufíklum. Sóttvarnarlæknir 

bendir á mikilvægi þess að auka aðgengi að hreinum nálum og sprautum og að sjá 
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til þess að vímuefnaneytendur hafi aðgang að þeim sér að kostnaðarlausu ásamt 

því að draga úr kostnaði verja. Staðreyndin er sú að sprautufíklar eru í auknum 

mæli að nýta sér lyfsseðilsskyld lyf til að komast í vímu. Má rekja aukningu HIV 

smita til aukningar á notkun þessara lyfja. Til að sporna við þessari misnotkun og 

draga úr sölu þessara lyfja til sprautufíkla setti Heilbrigðisráðherra saman 

viðbragðshóp árið 2010 sem átti að meta stöðu mála. Benti hópurinn á að herða 

þyrfti eftirlit og aðgengi að lyfjum sem sprautufíklar sækja í. Enn er of snemmt að 

meta árangur þess. Þá talar hópurinn um aukningu á eftirfylgd fyrir ungmenni sem 

eru hættuleg sjálfum sér vegna fíkniefnaneyslu (Velferðarráðuneytið, 2011).  

Sóttvarnalæknir bendir á mikilvægi þess að gera móttöku smitsjúkdóma 

aðgengilega. Þá eru afleiðingar miklar fyrir einstakling sem smitast af HIV og 

lifrabólgu C þar sem líf hans einskorðast við meðferð við sjúkdómnum. Meðferð 

við HIV getur aukið lífsgæði einstaklingsins en árangur meðferðarinnar er háður 

hegðun hans. Bendir hann á að erfiðlega gangi að fá sprautusjúklinga til að sinna 

meðferð sinni sem skildi. Þá leggur viðbragðshópur heilbrigðisráðherra áherslu á 

mikilvægi þess að efla og stuðla að úrræðum fyrir nýsmitaða fíkla þar sem meðferð 

stuðli að bættum lífsgæðum. Þá er mælt fyrir að stofnaður verði starfshópur sem 

samanstandi af aðilum sem koma að þessu máli til að koma af stað úrræði fyrir 

þennan hóp sem fyrst. Stefnumörkun sé tímabær í baráttunni við fíknefni og fleiri 

úrræði og aukin eftirfylgni fyrir fíkla sé tímabær. Samstarf mismunandi ráðuneyta 

og notendahópa sé mikilvæg í slíkri stefnumótun (Sóttvarnarlæknir, 2011; 

Velferðarráðuneytið, 2011).  

3.2. Hugmyndafræði skaðaminnkunar 

Hugmynd skaðaminnkunar (e. harm reduction) kom fram árið 1980 sem svar við 

HIV veirunni og auknum vanda sprautufíkla. Það sem liggur á bak við þetta hugtak 

er sú hugmynd að draga úr skaða með því að aðstoða fólk sem á við vanda að 

stríða. Nálgunin er yfir höfuð byggð á almennum mannréttindum allra og út frá 

henni er reynt að draga úr mismunun minnihlutahópa (Newcombe, 1992). 

Skaðaminnkandi leiðir fyrir sprautufíkla fela í sér aðgengi að hreinum sprautum og 

nálum og hefur sú aðferð sannað sig með því að draga úr HIV smiti og bæta líf 
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sprautufíkla (World Health Organization, 2003). Þó að hugmyndafræði 

skaðaminnkunar hafi fyrst verið þróað í tengslum við vinnu með sprautufíklum þá 

er auðvelt að færa þá hugmynd yfir á vinnu með einstaklingum í vændi. 

Sérstaklega í ljósi þess að þessir einstaklingar eru í mörgum tilfellum háðir 

eiturlyfjum (Rogers og Ruefli, 2004). Hugmyndafræði skaðaminnkunar getur þar af 

leiðandi nýst til að aðstoða og vernda þá sem eru í vændi á sama hátt og hún gerir 

fyrir sprautufíkla. Meðal hugmynda í skaðaminnkandi hugmyndafræði fyrir 

götuvændi eru meðal annars; fræðsla og valdefling, aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

ásamt því að draga úr mismunun og vinna með fólki sem stundar vændi á 

jafnréttisgrundvelli. Ýmis úrræði eru til staðar eftir þessari hugmyndafræði sem 

mestmegnis felur í sér að fræða einstaklinga um áhættu. Er það gert með 

jafningafræðslu þar sem einstaklingar sem eru í vændi geta frætt hvern annan, 

ásamt því að fá almenna fræðslu um kynsjúkdóma og HIV og mikilvægi notkunar 

verja. Með því standa vonir til þess að hægt sé að auka notkun verja en það getur 

dregið úr útbreiðslu kynsjúkdóma og HIV smita (Rekart, 2005, Sóttvarnarlæknir, 

2011). Hér á eftir verður fjallað um skaðaminnkandi úrræði sem til eru á Íslandi. 

3.2.1 Skaðaminnkandi úrræði 

Árið 2010 kom Reykjavíkurdeild Rauða Krossins af stað verkefninu Frú Ragnheiður- 

skaðaminnkun. Upprunalega var þetta heilsuhýsi á hjólum, en í dag er notast við 

gamlan sjúkrabíl sem á að auðvelda þeim að ná til fólks. Þetta verkefni einblýnir á 

það að ná til minnihlutahópa í samfélaginu eins og sprautufíkla, útigangsfólks og 

heimilislausra. Þarna er reynt að mæta fólki þar sem það er statt í lífinu án þess að 

fella dóm yfir lífstíl þess og vali í lífinu með það markmið að veita þeim almenna 

heilsuverndarþjónustu. Þarna er hægt að fá ráðgjöf, umbúðaskipti eða 

sáraumbúðir og aðgengi að hreinum nálum og sprautum. Einstaklingur getur einnig 

skilað af sér notuðum nálum og sprautum. Heilsuhýsið byrjaði starfsemi sína í 

október 2010 og í lok þess árs höfðu 70 einstaklingar nýtt sér þjónustuna og komið 

í um 190 heimsóknir. Þetta verkefni þróaðist út frá öðru verkefni innan 

Reykjavíkudeildarinnar, Konukoti (Rauði Kross Íslands, Reykjavíkurdeild, e.d.-a; 

Rauði Kross Íslands, 2010). 



  

32 

Konukot er athvarf fyrir heimilislausar konur, þar sem þær geta komið og gist yfir 

nótt. Athvarfið var opnað árið 2004 eftir að kannanir höfðu sýnt að margar konur 

voru á vergangi í borginni. Húsið opnar klukkan 17:00 og er opið fram að hádegi 

næsta dag. Athvarfið er rekið af Reykjavíkurdeild Rauða Krossins og frá árinu 2007 

hefur Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fjármagnað verkefnið. Árið 2010 nýttu 78 

konur sér þjónustu Konukots og gistu samtals 1784 nætur. Flestar kvennanna sem 

þangað leita eiga við einhvers konar vímuefnavandamál að stríða. Neysla er 

bönnuð í húsinu en þær mega koma þótt þær séu undir áhrifum. Við athvarfið 

starfa sjálfboðaliðar, sem eru um 60 í dag, og starfskonur sem eru á launum. Í 

viðtali við Svölu Jóhannesdóttur leiðbeinanda/tengilið sjálfboðaliða Konukots 

fengust nánari upplýsingar um starfsemi kotsins. 

Sjálfboðaliðar og starfskonur aðstoða konurnar sem þangað leita að koma sér í 

samband við lækna, meðferðarheimili og annað sem þær vilja eða gætu þurft. Einu 

sinni í viku kemur félagsráðgjafi í kotið sem er tengiliður þeirra við kerfið. Flestar af 

þeim nýta sér þessa þjónustu og vilja fá að ræða við félagsráðgjafann. Einnig ræðir 

starfsfólkið líka við hann og kemur áleiðis upplýsingum sem þeim finnst skipta máli 

(Rauði Kross Íslands- Reykjavíkurdeild, e.d.-b; Svala Jóhannesdóttir, munnleg 

heimild 25. nóvember 2011).  

Þarna er verið að mæta grunnþörfum einstaklinga með því að veita þeim húsaskjól 

ásamt því að boðið er upp á kvöldverð og morgunmat. Þarna fá þær líka aðstöðu til 

að þrífa sig, þvo þvotta og geta fengið föt. Þetta er í raun ein tegund af 

skaðaminnkun en sú hugmyndafræði var ekki opinber stefna athvarfsins fyrr en Frú 

Ragnheiður varð til. Þá var farið að einbeita sér meira að þeirri samskiptatækni þar 

sem rætt er við einstaklinga sem þangað leita á jafnréttisgrundvelli svo hann upplifi 

ekki valdaskiptingu sem getur valdið neikvæðni í samskiptum. Skilningur fyrir 

aðstæðum kvennanna og mannleg virðing er mikilvægur þáttur í daglegum 

samskiptum. Eitt af grunnatriðum í hugmyndafræði Konukots er að mæta þeim þar 

sem þær eru staddar hvern dag fyrir sig, með skiliningi og án fordóma. Þannig er 

hægt að byggja upp traust sem getur auðveldað að fræða þær um hvernig þær geti 

minnkað þann skaða sem þær eru nú þegar að valda með neyslunni. Einmitt út á 

það gengur skaðaminnkun. Á sama tíma og Frú Ragnheiður tók til starfa var byrjað 
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að bjóða upp á nálaskiptaþjónustu í athvarfinu. Þær gátu þá fengið hreinar nálar og 

sprautur og skilað af sér notuðum nálum í þar til gerð hólf. Þessi þjónusta skiptir 

miklu máli þar sem stærsti hluti kvennanna sem þangað leita eru sprautufíklar. 

Þegar Frú Ragnheiður tók til starfa var upplifun starfsfólks sú að almenn vitneskja 

sprautufíkla um hvernig ætti að sprauta sig og gæta að hreinlæti við það var mjög 

slæm. Því felst mikil fræðsla í nálaskiptaþjónustunni, þar sem farið er yfir atriði 

hvernig eigi að sprauta sig og annað sem getur komið í veg fyrir sýkingar og smit. 

Það er eitt af markmiðum nálaskiptaþjónustunnar, að draga úr Lifrabólgu C og HIV 

smitum (Svala Jóhannesdóttir, munnleg heimild 25. nóvember 2011). 

Undanfarin tvö ár hefur hópurinn sem sækir Konukot yngst. Flestar konurnar sem 

sækja kotið eru um 35 ára og eldri en undanfarin tvö ár hefur hópurinn sem sækir 

Konukot yngst upp. Þá eru stúlkur á aldrinum 18 til 20 ára farnar að koma oftar. 

Starfsfólki er ekki leyfilegt að taka á móti stúlkum yngri en 18 ára en sú staða hefur 

komið upp. Þegar konur gista í fyrsta skipti í kotinu þurfa þær að gefa upp 

kennitölu og í flestum tilvikum þegar stúlka undir 18 ára hefur komið, hefur hún 

logið til um aldur. Mánaðarlega er farið yfir kennitölurnar og þá kemst upp um 

aldur þeirra. Sumar hafa þó gefið upp raunaldur sinn. Samkvæmt reglum hefur 

starfsfólk samband við barnaverndarnefnd og lætur vita. Stúlkurnar eru einnig 

látnar vita af því að haft er samband við barnaverndarnefnd. Yfirleitt eru þetta 

þekkt mál hjá barnaverndarnefnd og þeim er aldrei úthýst (Svala Jóhannesdóttir, 

munnleg heimild 25. nóvember 2011). 

Þá hefur umræðan um vændi farið vaxandi meðal þeirra kvenna sem gista í 

athvarfinu. Ákvörðun var tekin um að auka við þá fræðslu sem nú þegar er fyrir 

hendi með skaðaminnkun að leiðarljósi. Skaðaminnkandi úrræði eru til fyrir 

einstaklinga í vændi og er takmarkið að nýta sér þessa þekkingu til að stuðla að 

öryggi kvennanna (Svala Jóhannesdóttir, munnleg heimild, 25. nóvember 2011). 

Öryggisatriði hafa verið tekin saman fyrir einstaklinga sem eru í vændi, eins og að 

gæta að því að vera ekki í skóm sem erfitt er að hlaupa í, og vera ekki með hálsmen 

sem hægt er að nota gegn þeim. Semja þurfi um upphæð fyrirfram og gera það til 

dæmis áður en farið er inn í bíla. Huga þurfi að hreinlæti fyrir og eftir kynmök og 

ávallt nota einhverskonar getnaðarvarnir og þá helst verjur sem geta komið í veg 
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fyrir smit á kynsjúkdómum, HIV og óléttu. Einnig er ekki mælst til að vera vopnaður 

heldur að nota aðferðir eins og að segja vinum frá hvert haldið er og hversu lengi 

einstaklingur ætlar að vera í burtu (Network of Sex Work Project, 1997; Pauw og 

Brener, 2003; Svala Jóhannesdóttir, munnleg heimild 25. nóvember 2011). 

Hugmyndin er að búa til lítinn bækling sem muni innihalda ráð eins og þessi sem 

verði til í athvarfinu og jafnvel verði honum dreift í heilsuhýsið líka. Þá telur hún 

líka mikilvægt að þær geti frætt hvor aðra um ákveðna áhættuþætti eins og slæma 

viðskiptavini sem þær vilja að aðrir varist. Það á eftir að útfæra hugmyndina að 

einhverju leyti meira, en þetta er hluti af þeirri hugmyndafræði sem Konukot 

starfar eftir (Svala Jóhannesdóttir, munnleg heimild, 25. nóvember 2011).  

 3.3. Vændisathvarfið 

Vændisathvarf Stígamóta var formlega opnað í september 2011 og fékk þá nafnið 

Kristínarhús. Þetta athvarf er sérstaklega hugsað fyrir konur sem eru á leið úr 

vændi og mansali (Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, munnleg heimild 17. 

nóvember 2011; Stígamót, 2011). Meðal þess sem fólst í undibúningi fyrir stofnun 

þessa athvarfs var meðal annars að fara til Danmerkur og kynna sér starfsemi 

sambærilegra athvarfa þar. Ásamt því að fá þjálfun í vinnu sjálfshjálparhópa fyrir 

konur sem hafa komist úr vændi sem kallast Svanahópar og er markmiðið að fara 

af stað með sambærilega hópa hér á Íslandi (Stígamót, 2010). 

Rætt var við Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttur, verkefnastýru Vændisathvarfsins. 

Segir hún ástæðana fyrir opnun þessa athvarfs vera vegna þess að konur höfðu 

leitað eftir aðstoð til Stígamóta vegna vændis og fannst þeim sem þar störfuðu 

mikilvægt að koma slíku athvarfi á fót til að svara þörfum þessara kvenna. Eins og 

vaninn er með kvennaathvörf er staðsetning þess leynileg til að vernda 

einstaklingana sem þangað leita. Ráðgjafarþjónustan er staðsett í húsnæði 

Stígamóta og koma konurnar þangað í viðtöl. Árið 2010 voru skráðir 13 

einstaklingar af þeim 499 sem leituðu til Stígamóta sem komu þangað vegna 

vændis. Yfirleitt koma konurnar vegna einhvers konar ofbeldis, en þegar farið var 

að ræða við þær og traust skapast kemur í ljós hver raunin er. Því má áætla að 

árlega séu á bilinu 30 til 40 konur og nokkrir karlar sem leita til Stígamóta vegna 
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vændis (Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, munnleg heimild 17. nóvember 2011; 

Stígamót, 2010). Það er alltaf einhver hluti af þeim sem leita til þeirra sem hafa í 

engin hús að vernda og með nýju athvarfi er nú loks hægt að bjóða þeim upp á 

aðstöðu til að dvelja í. Þarna geta þær fengið að dvelja í sex mánuði eða lengur ef 

þörf þykir, þó er athvarfið ekki endilega hugsað sem skammtímaúrræði heldur 

getur einstaklingur dvalið þarna til lengri tíma. Þær fá sér herbergi þar sem það 

skiptir máli að þær fái næði til að byggja sig upp og vinna í sínum málum. Talað er 

oftast um þetta sem kvennaathvarf þar sem það er algengara að konur leiti til 

þeirra og muni þar af leiðandi nýta sér athvarfið. En þar sem það eru alltaf 

einhverjir karlar sem leita til þeirra vegna vændis var eðlilegt að gera ráð fyrir 

aðstöðu handa þeim í athvarfinu svo hægt væri að bjóða þeim gististað. Það þótti 

þó ekki henta að blanda kynjunum saman heldur er aðstaða þeirra aðskilin frá 

aðstöðu kvennanna. Var það talið hentugra fyrir bæði kynin. Athvarfið gefur sig 

ekki út fyrir að taka á móti einstaklingum sem eru undir lögaldri en þeim mundi 

ekki vera neitaður aðgangur að athvarfinu ef slíkt mál myndi koma til þeirra. Þá 

yrði málið unnið í samstarfi við barnaverndarnefnd eins og lög kveða á um 

(Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, munnleg heimild 17. nóvember 2011). 

Hugmyndafræðin sem unnið er eftir í athvarfinu byggir á sjálfshjálp og því ekki 

talað um meðferð. Steinunn Gyðu-og Guðjónsdóttir talar um hversu fjölbreyttur 

hópur geti sótt athvarfið, konur sem hafa verið í vændi, mansali eða bæði. Þær 

geta verið með börn eða verið að koma úr neyslu. Einnig er athvarfið opið fyrir 

konur sem eru að koma úr aðstæðum þar sem þær hafa verið beittar kynferðislegu 

ofbeldi. Því er mikilvægt að vinnan sé einstaklingsmiðuð því taka verður tillit til 

þess hversu fjölbreyttur hópurinn er sem unnnið er með. Sjálfshjálparstarfið sem 

unnið er eftir í Kristínarhúsi er hugmyndafræði sem starfsemi Stígamóta vinnur 

eftir (munnleg heimild, 17. nóvember 2011). Þá er verið að hjálpa einstaklingnum 

að gera sér grein fyrir eigin styrk svo hann geti notað hann til að koma fram 

breytingum á lífi sínu. Einstaklingurinn er sérfræðingurinn í því ofbeldi sem hann 

var beittur. Ekki er litið á hann sem fórnarlamb heldur einstaklinga sem hafa lifað 

af ofbeldi (Stígamót, e.d.). 
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Starfsmenn hafa aðgang að sérfræðingum til að auka aðgengi þeirra kvenna sem 

þangað leita, til dæmis að heilbrigðisþjónustu. Þá leiðbeina starfskonur þeim 

konum sem koma til þeirra að sækja sér meðal annars félagsþjónustu, náms- og 

starfsráðgjöf og önnur úrræði sem gætu hjálpað þeim. Afleiðingar af því að vera í 

vændi eru miklar og því vísa starfsmenn konunum áfram til geðlækna eða annarra 

sérfræðinga til að geta nýtt sér aðstoð sérfræðinga. Athvarfið er hugsað sem útleið 

úr vændi og var ákveðið að þær konur sem væru í athvarfinu gætu ekki verið í 

vímuefnaneyslu. Reynsla þeirra í Stígamótum sýnir að vændi er oft fylgifiskur þess 

að vera í mikilli vímuefnaneyslu og því er ólíklegt að þær séu á leið úr vændi ef þær 

nota vímuefni og því myndi athvarfið henta þeim illa. Þær eru þó velkomnar í viðtöl 

til þeirra einu sinni til tvisvar í viku og fá ráðgjöf. Það hafa komið til þeirra í viðtöl 

konur sem eru í mikilli neyslu en erfitt er að vita hvort þær muni alltaf mæta í 

viðtalstíma sína. Þær konur sem eru tilbúnar að fara í meðferð, annað hvort inn á 

meðferðarstofnunina Vog eða í afvötnun inn á geðdeild, geta síðan komið beint 

eftir það til þeirra í athvarfið. Þær konur sem eru í neyslu er einnig beint á Konukot. 

Steinunn talar einnig um að gott sé að hafa úrræði eins og Kristínarhús. Þangað 

geti einstaklingar sem eru á leið úr vændi leitað í bland við skaðaminnkandi úrræði 

eins og Konukot. Þar sem einstaklingar eru í neyslu og því kannski ekki á leið út úr 

vændi, er það kannski það eina sem þessar konur hafa til að komast af og erfitt að 

taka það af þeim (Steinunn Gyðu-og Guðjónsdóttir, munnleg heimild 17. nóvember 

2011).  

3.4. Hugtakið valdefling 

Hugtakið valdefling (e. empowerment) á við eflingu einstaklingsins, samfélög og 

hópa og getur bæði átt við einstaklinga sem nýta sér þjónustu og þeirra sem veita 

hana. Á bak við hugtakið liggur sú hugmynd að stuðla að því að fólk nái stjórn á 

eigin lífi, aðstoða fólk til sjálfshjálpar og að einstaklingar geti stjórnað eigin 

þjónustu. Valdefling vísar í notkun á aðferðum sem stuðla að umbótum og ákveðni 

einstkalinga, aðalmarkmiðið er að fólk geti fundið lausn á vandamálum sínum 

(Adams, 2003; Fetterman, 2001; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Payne, 2005; 

Turner, 1996). Með valdeflingu er átt við að einstaklingar geta náð sameiginlegri 
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stjórn á eigin lífi og þannig haft áhrif sem hópur á þann árangur sem þarf að ná 

(Thomas og Pierson, 1995). Hlutir eins og tengsl, upplýsingar og ákvörðunarréttur 

eru forsenda fyrir valdeflingu. Aðgangur að stuðningi og upplýsingum er 

mikilvægur þáttur í valdeflingu (Neville, 2004). Talað er um samfélagslega 

valdeflingu (e. community empowerment) sem styrkir samfélagið í heild til að taka 

jákvæðum breytingum og síðan félagslega valdeflingu (e. social empowerment) 

sem styrkir minnihlutahópa til að berjast fyrir réttindum sínum sem eru samþykkt í 

samfélaginu. Persónuleg valdefling vinnur út frá því að auka vitneskju og styrkja 

persónulega hæfileika einstaklingsins til að ná valdi og bæta líf sitt (Rekart, 2005). 

Þá nýtist valdefling vel í mörgum vinnuaðferðum og við skipulag ýmissa verkefna. 

Sem dæmi má nefna: í vinnu til að sporna gegn misnotkun ólöglegra fíkniefna, 

minnka útbreiðslu HIV smita, gegn glæpastarfsemi, til að bæta velferðar- og 

menntakerfið og hinum ýmsu fræðslu og forvarnarverkefnum (Fetterman, 2001). 

3.4.1. Valdefling einstaklingsins í vændi 

Hægt er að minnka þann skaða sem einstaklingur í vændi verður fyrir með 

valdeflingu. Persónuleg valdefling hjálpar þeim sem stunda vændi að ná valdi til að 

bæta líf sitt. Aðalmarkmið valdeflingar er að draga úr varnarleysi einstaklingsins. 

Þeir sem stunda vændi geta verið viðkvæmari vegna lágs sjálfsálits, lítillar 

menntunar, fátæktar, andfélagslegrar hegðunar og vegna slæmrar heilsu svo 

eitthvað sé nefnt. Því getur verið gagnlegt að aðstoða ekki aðeins einstaklinginn í 

að auka vægi sitt með því að styrkja hann eins og með námskeiðum og fræðslu. Þá 

er hætt við því að einstaklingar sem stunda vændi séu ósýnilegur hópur og oft á 

tíðum er mikil skömm að því að ræða um þennan hóp. Þá er mikilvægt að stuðla að 

samfélagslegri valdeflingu og virkja þannig samfélagið með til að auka öryggi þeirra 

sem selja sig. Það er hægt að gera með fræðslu og forvörnum (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2002; Rekart, 2005).  

  



  

38 

3.4.2. Félagsráðgjafinn 

Félagsráðgjöf er starfsvið sem breytist með tíðarandanum samhliða sögunni og 

samfélaginu. Eftir hver samskipti sem félagsráðgjafi hefur metur hann stöðuna og 

hvað hefði mátt fara betur eftir hvert mál. Þegar staðan er metin er mikilvægt að 

horfa út frá grundvallar kenningargrunni hugtaka. Það er þó ekki nóg og þar sem 

starfið er undir miklum áhrifum frá starfsumhverfinu verður félagsráðgjafinn að 

geta skilið til fulls þær hugmyndir sem mynda samhengi milli stofnana. Heildarsýn 

og samhengi í vinnu félagsráðgjafa er mikilvægt í starfi hans með einstaklingum og 

oft á félagsráðgjafinn erfitt með að samræma samhengi milli vinnu með 

einstaklingi, siðferðis- og lagaumhverfi. Félagsráðgjafar starfa á hinum ýmsu 

sviðum í velferðarkerfinu og verða að vera vel að sér í áherslum þeirrar stofnunar 

sem þeir starfa hjá um leið og þeir líta á mál frá fleiri hliðum (Healy, 2005). 

Félagsráðgjafar vinna með heildarsýn að leiðarljósi og getur þekking þeirra hentað 

vel í málum sem þurfa þverfaglega samvinnu. Þverfagleg samvinna er þegar að 

margar stofnanir koma saman að vinnu með einstaklingi og sameina þekkingu sína 

til að sú aðstoð nýtist sem best. Félagsráðgjafinn getur oftar en ekki veitt stuðning 

og markvissa ráðgjöf ásamt því að aðstoða einstaklinginn með erfið tilfinningamál 

og samskipti við aðra þjónustuaðila (Healy, 2005; Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar eru þjálfaðir til að nálgast ólíka hópa og minnihlutahópa innan 

samfélagsins. Vinna félagsráðgjafans einblýnir á sérstöðu einstaklingsins og þrátt 

fyrir að einhver þjónusta sé í boði þá eru fyrst og fremst hafðar að leiðarljósi þarfir 

þess einstaklings sem unnið er með. Trú á getu hans til að geta unnið bug á 

vandamálum og unnið í sjálfum sér er eitt af grunnmarkmiðum félagsráðgjafa. 

Mikilvægi þess að mismuna ekki fólki vegna bakgrunnar eða ákveðinna þátta í líf 

þess er sérstaklega sett fram í siðareglum félagsráðgjafa (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.; Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 

Vinna með ungu fólki sem stundar nauðarvændi býður upp á samstarf ólíkra 

stofnana bæði til að fræða og aðstoða einstaklinga sem eru í vændi og þá sem vilja 

segja skilið við það líf (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2002; Rekart, 2005). 

Þjónusta sem ungt fólk í nauðarvændi þarf á að halda getur verið bæði sálrænn 
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stuðningur, ráðgjöf, aðstoð með fíkn og eftirlit með líkamlegri heilsu svo eitthvað 

sé nefnt. Félagsráðgjafar geta boðið upp á góða þjónustu eins og viðtalsmeðferð 

þar sem unnið er að lausn vandans. Einnig geta þeir aðstoðað með því að vísa 

einstaklingum áfram í þjónustu þar sem þeir geta fengið áhrifaríkari aðstoð 

(Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 

Þá er valdefling hugtak sem á sér langa sögu innan félagsráðgafarinnar. 

Frumkvöðlar félagsráðgjafarinnar störfuðu með valdeflingu að leiðarljósi. Þá má 

helst nefna störf Jane Addams en hún er ein af frumkvöðlum innan 

félagsráðgjafarinnar. Hún vann að bættum kjörum minnihlutahópa í 

fátækrahverfum (Turner, 1996). Valdeflingu má lýsa sem ferli þar sem fagfólk 

stuðlar að virkni einstaklinga, hópa og samfélaga. Með því má draga úr því að þau 

upplifi sig sem valdalausa og finnist þau geta haft áhrif á eigið líf. Þessi hugsun 

höfðar til félagsráðgjafans til að vinna með einstaklingum og hópum (Neville, 

2004). Valdefling innan félagsráðgjafarinnar leitast við að tengja saman tvö 

sjónarmið. Það eru annars vegar sjónarmið stjórnmála, félagslegra- og 

efnahagslegra þátta og hins vegar kenningar um þroska manneskjunnar og tengsl 

við hjálparstéttir (Turner, 1996). Aðgengi að stuðningi og upplýsingum er ein af 

forsendunum fyrir valdeflingu og því hentar það vel í starfi félagsráðgjafans. 

Félagsráðgjafinn býr yfir þekkingu sem getur nýst skjólstæðingnum í 

ráðgjafarferlinu og því hægt að miðla henni til hans þar sem hann getur notað hana 

til að hjálpa sjálfum sér. Þannig getur verið gott að hafa skjólstæðing með í ráðum 

þegar kemur að vinnu í hans málefnum, enda er hugmyndin sú að hann sé 

sérfræðingurinn í eigin lífi. Getur það nýst sérstaklega vel í starfi með fólki í neyslu 

sem er að selja sig. Þar sem mikil vinna liggur að baki að byggja upp sjálfsmynd 

hans og viðhorf til lífsins og samfélagsins. Mikilvægt er fyrir þessa einstaklinga að 

hafa aðgang að fjölbreyttri þjónustu og aðgengi að upplýsingum um hvað sé í boði 

sé gott. Þá getur það nýst þeim sem veitir aðstoð, eins og félagsráðgjöfum, að 

virkja einstaklinga til að hafa áhrif á sitt líf þar sem það bætir sjálfsímynd 

einstaklingsins og virkjar hann til að hjálpa sjálfum sér. Einnig þarf að taka mið af 

sjónarmiðum þeirra þegar skipulagt er hvernig sé hægt að vinna með þeim (Dóms- 

og kirkjumálaráðuneytið, 2002; Payne, 1997; Neville, 2004; Rekart, 2005).  
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Umræða 

Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á vændi eru unnar út frá konum. Lengi vel 

var það talið að konur einar stunduðu vændi en rannsóknir í dag hafa sýnt fram á 

fjölbreytileika þess hóps sem er í áhættu á því að leiðist út í vændi. Nýlegar 

rannsóknir eru farnar að horfa á bæði kynin og ólíka kynhegðun einstaklinga. 

Rannsóknir á vændi ungmenna sýna fram á að strákar séu alveg jafn líklegir og 

stúlkur til að selja sig, í raun getur það verið algengara. Að sjálfsögðu eru þessar 

rannsóknir miðaðar út frá ungmennum sem eru í námi. En þeir unglingar sem 

stunda nauðarvændi eru oftast langt leiddir í fíkniefnaneyslu og því ólíklegri til að 

vera í námi. Því getur verið erfitt að gera góð skil á nauðarvændi unglinga þar sem 

hópurinn er falinn og erfitt getur verið að ná til hans í rannsóknum. 

Vændi er margþættur vandi og eru unglingar sem leiðast út í nauðarvændi oft 

varnarlaus gagnvart ofbeldi og sálrænum vandamálum. Áhættuþættir sem geta 

leitt til þess að unglingar leiðast út í vændi eru skýrir, þættir á borð við erfiðar 

heimilisaðstæður og eru tengsl milli kynferðisofbeldis og þess að leiðast út í vændi. 

Þá er einnig áhugavert að skoða það sem kemur fram í rannsókn Bryndísar Bjarkar 

Ásgeirsdóttur (2003) að þeim mun oftar sem unglingar í skóla neyttu áfengis og 

vímuefna því meiri jukust líkurnar á því að þeir höfðu selt sig. Þá eru unglingar sem 

ekki eru í námi líklegri til að hafa prófað vímuefni og neyta þeirra reglulega. Þá 

finnst höfundi þetta umhugsunarvert þar sem það gæti verið ákveðin forvörn að 

veita þeim unglingum sem eru hættari við því að detta úr skóla meiri athygli. 

Bent hefur verið á mikilvægi þess að sameina baráttu við fíkniefnin við baráttuna 

við vændi. Forvarnarstarfið er mikilvægast og að vinna með þeim börnum sem eru 

í áhættuhópi. Þá er eftirlit með börnum sem hafa upplifað ofbeldi og vanrækslu 

mikilvægt. Þannig er hægt að einhverju leiti að draga úr hættunni að þessi börn 

eigi seinna í hættu á að sýna af sér alvarlega áhættuhegðun. Þá er stuðningur við 

börn sem hafa upplifað kynferðisofbeldi mjög mikilvægur þar sem tengsl eru þar á 

milli. Nú þegar hefur lagaumhverfið breyst í þeim tilgangi að vernda þá einstaklinga 

sem selja sig. Með því að halda vændiskaupum ólöglegum en að leyfa 
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einstaklingum að selja sig ætti að gera einstaklinum auðveldara að stíga fram og 

leita sér aðstoðar án skammar. 

Til eru meðferðarúrræði handa þeim unglingum sem misnota vímuefni og sýnir 

könnun á áhættuhegðun unglinga og barnaverndarmálum fram á að einhver hluti 

þeirra unglinga sem eru í barnaverndarkerfinu stundi vændi. Svo virðist sem 

sérfræðingar á meðferðarstofnunum hafi hugmynd um að þeir einstaklingar sem 

koma í meðferð hafi stundað vændi en engin sérstök áhersla er lögð á ákveðna 

hjálp við því á meðferðarheimilunum. Þau starfa þó eftir því að efla einstaklinginn 

til að vinna á fíkniefnavanda sínum og sálrænum vandamálum, þar með að ná 

tökum á eigin lífi með því að efla vitund og sjálfstraust þeirra. Það sem er þó 

athugavert við stöðuna á Íslandi er að lítið virðist vera af úrræðum sem gefa sig út 

fyrir að vera í boði fyrir ungmenni sem hafa leiðst út í nauðarvændi. Þá er spurning 

hvort sú meðferð sem er í boði á meðferðaheimilinum dugi ein og sér til að 

aðstoða unglinga að vinna úr þeim vandamálum sem vændi getur haft í för með 

sér. Sú staðreynd að stúlkur undir 18 ára leiti í Konukot sem er fyrir heimilslausar 

konur gæti verið vísbending um að aukin eftirfylgni er þörf þegar kemur að 

unglingum í neyslu en heimilisleysi er oft fylgifiskur þess. Þá minnast þeir aðilar 

sem rætt var við að erfitt getur reynst að fá einstaklinga í neyslu til að koma sér úr 

heimi vændis þar sem það getur verið það eina sem það hefur. Því þarf að sjá til 

þess að styðja þá einstaklinga sem eru í vændinu. Heimili sérstaklega ætlað 

ungmennum undir 18 ára getur verið góður kostur, þangað gæti þau leitað og 

fengið viðeigandi aðstoð og fræðslu þar. Skaðaminnkandi aðferð hefur virkað fyrir 

Konukot í að styðja þær konur sem þangað leita og gæti vel virkað fyrir unglinga í 

sömu aðstæðum. Þá væri hægt að ná árangri í meðferð fyrir HIV, en 

Sóttvarnarlæknir bendir á að erfiðlega gengur að halda þeim einstaklingum sem 

eru smitaðir í meðferð. Meðferð væri hægt að veita þeim unglingum sem þurfa á 

því að halda inn á sérstökum heimilum, þar sem slík meðferð stuðlar að bættum 

lífsgæðum. 

Sérstakir meðferðarhópar þar sem einstaklingar sem hafa verið í vændi fá tækifæri 

að ræða um reynslu sína meðal jafningja hefur verið komið á fót erlendis til að 

styðja einstaklinga úr vændinu. Stígamót vinna nú að því að koma af stað slíkum 



  

42 

hópum fyrir þær konur sem hafa náð að komast úr vændi. Þá mun nýstofnað 

vændisathvarf standa þeim einstaklingum sem vilja komast úr vændi til boða og 

styðja þá í baráttunni. Þá væri samskonar úrræði hentugt fyrir ungmenni undir 18 

ára. Starfsmaður Barnaverndarstofu minnist á þörfina fyrir stofnun sem er ætluð 

unglingum á aldrinum 16 til 18 ára sem eru í harðri vímuefnaneyslu. 

Umhugsunarvert er hvort að hægt sé að móta stefnu innan þessara heimili sem 

taka sérstaklega á þessum vanda þar sem mikil sálræn vandkvæði fylgja því að selja 

sig. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir umfangi þessa hóps og sameina sérfræðihópa 

til að vinna að úrræðum þeim til handa. Bæði fyrir unglinga sem eru í neyslu og 

stunda enn nauðarvændi og þeim unglingum sem vilja komast úr vændi. Þá er 

fræðsla, forvarnir og virkni einstaklingsins talin mikilvæg í baráttunni við 

nauðarvændi. Valdefling er hugtak og aðferð sem getur nýst vel í slíkri þjónustu. Þá 

býður það upp á markvissa vinnu með að efla einstaklinginn og sjálfstraust hans 

sem er eitt af því mikilvægasta sem hægt er að gera með unglingum sem stunda 

nauðarvændi. Hugtakið valdefling er þekkt meðal félagsráðgjafa þar sem eitt af 

markmiðum þeirra í vinnu með einstaklingum er að stuðla að hjálp til sjálfshjálpar. 

Þá er áhersla félagráðgjafans á heildarsýn og vinnu á þverfaglegum grundvelli 

einstaklega vel til þess talin að vinna með unglingum í nauðarvændi og til þróunar 

úrræða og aðstoð þeim til handa. Sjálfstraust og sjálfsímynd þessara ungmenna er 

meira og minna brotin og því erfitt fyrir einstakling að ná tökum á eigin lífi. Þá 

getur verið hjálplegt að fá þessa einstaklinga til að vinna að þróun úrræða og 

þjónustu þar sem upplifun þeirra og reynsla í þessum heimi getur nýst þeim sem 

veita þjónustuna. Hjálpar- og þekkingarmiðstöðvar eins og er í Danmörku og 

Noregi gæti reynst vel til að þróa þjónustu fyrir þá sem eru í vændi. 

Þá er mat höfundar að erfitt sé að gera til fulls grein fyrir stöðu mála unglinga sem 

hafa leiðst út í nauðarvændi með heimildarvinnu einni. Frekari rannsókna sé þörf 

til að meta umfang þessa hóps. Þá væri einnig hægt að skoða frekar algengi þess 

að strákar selji sig en í rannsóknum á Íslandi og erlendis hafa niðurstöður verið að 

þeir séu í meirihluta. Þetta er í andstöðu við það sem talað er um að stúlkur séu 

líklegri til að stunda vændi og því áhugavert að skoða vændi stráka sérstaklega. Þá 
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finnst höfundi að brýn nauðsyn sé fyrir bættum úrræðum fyrir þessa unglinga bæði 

þeirra sem vilja komast úr vændi og þeirra sem eru í vændi. Vandi þessara 

ungmenna er margþættur og því þurfa margir að taka höndum saman að því að 

bæta hag þeirra. 
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