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Útdráttur 

 

Vændi og mansal eru orð sem oft heyrast í umræðunni og oft í sömu setningunni. 

Mismunandi er hvernig ríki heims líta á vændi, en nokkuð óhætt er að segja að flest, ef ekki 

öll þeirra líta á mansal sem hræðilegan glæp sem beri að útrýma. Ríki beita ólíkum aðferðum 

við að sporna gegn mansali og eru helst tvær nálganir sem hafa náð hljómgrunni meðal ríkja 

varðandi hvernig litið er á vændi og hvernig eigi að sporna gegn mansali. Þessar nálganir eru 

nálganir Svíþjóðar og Hollands. Í Svíþjóð er lagt bann við kaupum á vændi en sala á vændi er 

lögleg. Markmiðið er að vernda fólk í vændi og sporna gegn mansali. Í Hollandi er sala og 

kaup á vændi lögleg, til að geta fylgst betur með hvort um mansal sé að ræða og að hægt sé að 

tryggja betra umhverfi fyrir fólk í vændi. 

Eins og sést er markmiðið hið sama, að vernda fólk í vændi og að koma í veg fyrir mansal. 

Hins vegar eru ólíkar leiðir farnar að markmiðinu. Markmið þessarar ritgerðar er að varpa 

ljósi á þann mun sem er á nálgunum ríkjanna tveggja með því að styðjast við kenningaramma 

sem felst í róttækum femínisma, frjályndum femínisma og útbreiðslu viðmiða. Þannig verður 

skoðað í hverju munur á nálgunum ríkjanna felst, hvernig ólík viðmið þeirra hafa breiðst út og 

hversu vel nálganirnar eru til þess fallnar að sporna gegn mansali. Niðurstöður leiddu í ljós að 

erfitt er að segja til um hvor nálgunin sé betur til þess fallin að sporna gegn mansali. Að auki 

má sjá að það viðmið sem er alþjóðlega útbreitt er að mansal sé slæmt, en ekki hefur náðst 

samstaða um eitt alþjóðlega útbreitt viðmið varðandi vændi. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt við stjórmálafræðideild Háskóla Íslands og er metin til 12 

ECTS eininga. Hún var skrifuð á haustmisseri 2015 og var leiðbeinandi minn við skrif hennar 

Silja Bára Ómarsdóttir. Vil ég þakka henni fyrir góð ráð og leiðbeiningar á meðan á skrifum 

stóð. Sérstakar þakkir fær faðir minn, Gylfi Dýrmundsson fyrir yfirferð, Gísli Már 

Guðjónsson fyrir ómetanlegan stuðning og Ingibjörg Björnsdóttir fyrir frábæra samfylgd í 

gegnum ritgerðarferlið. 
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Inngangur 

 

Hér á jörð viðgangast mörg mannréttindabrotin víðs vegar um heiminn þó miður sé. Ýmislegt 

er þó reynt til að sporna gegn slíkum brotum þar sem mannréttindi eru fest í lög a.m.k. í 

hinum vestrænu ríkjum eins og t.d. mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna segir til um. 

Eitt þessara mannréttindabrota er mansal. Með því er átt við það þegar fólk er lokkað með 

loforðum um störf eða betri samastað, en er í staðinn neytt til að vinna fyrir lítil sem engin 

laun. Þegar talað er um mansal í þessari ritgerð er átt við mansal í kynlífsþjónustu. Mansal 

fyrirfinnst nánast um allan heim og oft er erfitt að gera greinarmun á því og vændi sem 

stundað er með fullu samþykki. Þess vegna er næstum hægt að fullyrða að þar sem vændi 

fyrirfinnst, þar finnst mansal. 

  Þau ríki sem leitast við að hafa stjórn á vændismarkaðnum til að vernda fólk í vændi, 

sem og að sporna gegn mansali, hafa valið ólíkar leiðir til þess. Þær leiðir sem fjallað verður 

um hér er leiðin sem farin er í Svíþjóð, eða ,,sænska leiðin“, og leiðin sem farin er í Hollandi. 

Í Svíþjóð er bannað samkvæmt lögum að kaupa vændi en sala á vændi er ekki bönnuð. Þetta 

er gert til að minnka eftirspurnina eftir vændi og þannig minnka tíðni mansals. Litið er á 

vændi sem birtingarmynd valds og ofbeldis karla gegn konum. Í Hollandi er farin önnur leið. 

Þar er löglegt að kaupa og selja vændi og litið á vændi sem starfsgrein eins og hverja aðra. 

Þetta er gert til að yfirvöld geta haft betri stjórn á markaðnum og fylgst með löglegri 

vændisstarfsemi og aðskilið hana frá ólöglegri mansalsstarfsemi. Ríkin tvö hafa sama 

markmið, að vernda fólk í vændi og að sporna gegn mansali. Þau hafa þó valið sér gjörólíkar 

leiðir í þá átt. 

  Þessi ríki hafa þó skýra afstöðu og vilja koma reglu á vændi og er rauði þráðurinn í því 

að minnka mansal. Önnur ríki hafa einnig tekið upp sömu eða svipaða nálganir. Finnland 

fetaði í fótspor Svíþjóðar árið 2006 og fylgdu Noregur og Ísland í kjölfarið árið 2009. Þetta er 

því nálgun sem er ráðandi á Norðurlöndunum. Þó er áhugavert að Danmörk hefur ekki tekið 

upp sömu nálgun, þrátt fyrir að vera velferðarríki eins og Svíþjóð.1 Umræða var í franska 

þinginu um að taka upp sænsku aðferðina upp en nýlega var hætt við að innleiða slík lög.2 

Sænska leiðin var einnig innleidd í Kanada en skiptar skoðanir eru þó um innleiðinguna þar í 

                                                      

1Michael Goodyear og Ronald Weitzer, „International Trends in the Control of Sexual Services,” í Policing 

Pleasure: Sex Work, Policy, and the State in Global Perspective, ritstj. Susan Dewey og Patty Kelly (New York: 

New York University Press, 2011), 25. 
2 France 24, „French Senate overturns bill to punish prostitutes’ clients,” france24.com, 31. mars 2015. 

http://www.france24.com/en/20150331-french-senate-prostitution-overturns-bill (sótt 17. desember 2015). 
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landi.3  

  Stefnan sem farið er eftir í Hollandi er útbreiddari. Nokkur ríki í Norður-Evrópu 

aðhyllast lögleiðingu vændis, til dæmis Þýskaland sem lögleiddi og regluvæddi vændi árið 

2002.4 Einnig er vændi löglegt í öllum ríkjum Ástralíu nema einu, með mismunandi áherslum 

þó, en í Suður-Ástralíu er það ólöglegt.5 Í Austurríki er vændi einnig löglegt, þó ýmsar 

takmarkanir séu á því, mismargar eftir því um hvaða fylki landsins er að ræða.6 Í ýmsum 

löndum er vændi með öllu ólöglegt, sem gerir söluna á vændi glæpsamlega og setur fólk í 

vændi í verri stöðu og jaðarsetur það. 

  Hér verður fjallað um útbreiðslu viðmiða um vændi og mansal í Hollandi og Svíþjóð. 

Til að gera það verða hugtökin vændi og mansal útskýrð, aðdragandi og innleiðing laganna í 

bæði Hollandi og Svíþjóð verða rakin, rök með og á móti hvorri nálgun fyrir sig verða reifuð 

og einnig verður varpað ljósi á hvernig aðstæður hafa verið í löndunum eftir innleiðingu 

laganna. Kenningaramminn sem notast verður við samanstendur af róttækum femínisma, 

frjálslyndi og frjálslyndum femínisma, mótunarhyggju og útbreiðslu viðmiða og að lokum 

verður hugmyndafræði nálgana í hvoru landi fyrir sig útskýrð. Í umræðukaflanum í lokin 

verður kenningunum og umfjölluninni um aðstæður í ríkjunum fléttað saman til að svara 

rannsóknarspurningunni sem er: ,, Hvort er löggjöf Hollands eða Svíþjóðar varðandi vændi 

betur til þess fallin til að sporna gegn mansali og hvernig dreifast viðmið um vændi og 

mansal um alþjóðasamfélagið?“  

  Þess má geta að hér verður talað um „fólk í vændi“. Hafa skal það þó í huga að í 

langflestum tilfellum séu það konur og stúlkur sem leiðast út í vændi eða eru seldar í mansal. 

Transfólk, karlar og drengir leiðast samt sem áður líka út í vændi og mansal og því verður 

þetta orðalag notað.  

  Ritgerð þessi er heimildaritgerð og því er stuðst við fyrirliggjandi gögn. Ég hafði 

áhuga á að skoða nálganir beggja landa, til að reyna að sjá hvor þeirra hefði meira fram að 

færa í baráttunni við mansal. Athuga skal að erfitt er að komast að endanlegri niðurstöðu um 

                                                      

3 The Huffington Post, „Anti-Prostitution Law Comes Into Force On Day Of Action On Violence Against 

Women,“ huffingtonpost.ca, 12. mars 2014. 

http://www.huffingtonpost.ca/2014/12/03/prostitution-law-canada-violence-women_n_6264286.html (sótt 17. 

desember 2015). 

4 BBC, „Mega-brothels: Has Germany become ‘bordello of Europe‘? bbc.com, 21. febrúar 2014. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26261221 (sótt 6. desember 2015). 
5 Secret Alliance: Australian Sex Worker’s Association, „State by State Laws in Australia,” 

http://www.scarletalliance.org.au/laws/ (sótt 17. desember 2015). 
6 Birgit Sauer, „Taxes, rights and regimentations: discourses on prostitution in Austria,“ í The Politics of 

Prostitution: Women‘s Movements, Democratic States and the Globalisation, ritstj. Joyce Outshoorn 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 41-42. 
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hvor nálgunin sé betri þar sem ég skrifa úr mikilli fjarlægð. Ég les ekki hollensku og 

takmarkaða sænsku, svo þær heimildir sem notast er við eru jafnan á ensku. Einnig var 

forvitnilegt að sjá að þær heimildir sem til eru um gengi hvors ríkis fyrir sig eru oftar en ekki 

litaðar af ríkjandi skoðunum innan ríkjanna. Að auki má nefna að sjálf er ég eflaust lituð af 

eigin umhverfi og skoðunum þó svo ég reyni að gæta fyllsta hlutleysis. Yfirgripsmikilla 

rannsókna er þörf til að komast að endanlegri niðurstöðu um hvaða nálgun hentar best til að 

sporna gegn mansali.  
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1 Kenningar 

 

Til að varpa betra ljósi á viðfangsefni þessarar ritgerðar verður nú settur fram kenningalegur 

rammi sem notast verður við til að greina efnið í fræðilegu ljósi. Kenningarnar sem notast 

verður við hafa ólíkan grunn, en saman geta þær kallað fram betri skilning á því efni sem hér 

verður fjallað um. Notast verður við feminískar kenningar og skýrt frá tveimur tegundum 

femínisma, frjálslyndum femínisma og róttækum femínisma. Að auki verður notast við 

mótunarhyggju og kenningu um útbreiðslu viðmiða. Að lokum verður skýrt frá þeim tveimur 

nálgunum sem notast er við í lagasetningu um vændi, í Hollandi annars vegar og í Svíþjóð 

hins vegar. 

 

1.1 Feminískar kenningar 

 

Femínismi er víðfeðm hugmyndafræði sem ætlað er að skýra og stemma stigu við undirokun 

kvenna í samfélaginu. Þeir sem aðhyllast femínisma vilja stuðla að algjöru jafnrétti milli karla 

og kvenna á öllum stigum samfélagsins.7 Ýmsir angar femínismans finnast sem hafa 

mismunandi áherslur. Meðal þeirra eru eftirfarandi stefnur, frjálslyndur femínismi og róttækur 

femínismi. 

 

1.2 Róttækur femínismi 

 

Róttækur femínismi (e. radical feminism) er sá angi femínismans sem einblínt hefur á 

valdamismun kynjanna. Þessi angi femínismans er nýrri af nálinni en hinn fyrrnefndi 

frjálslyndi femínismi. Hann varð áberandi á Íslandi á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar, við 

upphaf hinna eiginlegu kvennarannsókna.8 Samkvæmt róttækum femínisma eru konur 

undirokaðar af karlmönnum og hafa verið það í gegnum aldirnar.9 Róttækir femínistar líta á 

hið svokallaða „feðraveldi“ (e. patriarchy) sem samfélagslegt fyrirbæri sem heldur konum 

niðri en viðheldur forréttindum karla sem og auknum rétti þeirra og völdum. Nálgun róttæks 

                                                      

7 About, „Feminism,” http://sociology.about.com/od/F_Index/g/Feminism.htm (sótt 29. nóvember 2015). 
8 Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem kenning andófs og breytinga,” í Íslensk 

félagsfræði, ritstj. Þóroddur Bjarnason og Helgi Gunnlaugsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2004), 219-220. 
9 Jonathan Dean, ,“Radical Feminism: what it is and why we‘re afraid of it,“ The Guardian, 9. febrúar 2011. 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/feb/09/radical-feminism-assange-case (sótt 10.október 2015).  
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femínisma er herskárri en aðrar nálganir femínisma eins og nafnið ber með sér og er markmið 

hans að komast að rót vandans. Róttækir femínistar vilja þannig breyta menningunni til að 

draga úr áhrifum feðraveldisins og ójafnrétti kynjanna.10 Róttækur femínismi er ólíkur hinum 

frjálslynda femínisma á þann hátt að samkvæmt honum er undirokun kvenna ekki einungis 

gamaldags viðhorf sem þurfi að afmá úr samfélaginu, heldur alveg sjálfstætt form 

undirokunar. Samkvæmt þessu eru konur kúgaðar vegna kyns síns og hinir karllægu 

eiginleikar vega hærra en hinir kvenlegu. Róttækur femínismi fór að vekja athygli á vændi, 

klámi, kynferðislegri áreitni, nauðgunum og öðru ofbeldi sem viðgengist hafði í gegnum 

aldirnar í hinu karllæga samfélagi.11 

 

1.3 Frjálslyndisstefnan og frjálslyndur femínismi 

 

Frjálslyndisstefnan á sér djúpar rætur. Heimspekingurinn John Locke er einn af frumkvöðlum 

hennar og gaf út rit árið 1689 þar sem fjallað er um sjálfstæði og frelsi einstaklingsins frá 

yfirráðum annarra. Í því kemur fram sú hugmynd að enginn geti ráðið yfir neinum nema 

sjálfum sér. Það sem aðili skapar eða framleiðir með vinnu sinni er hans eign og hefur enginn 

rétt til að eigna sér það.12 Með þessu er verið að vísa í eignarrétt einstaklings. Hann er í raun 

heilagur í þessu samhengi og segir til um að með vinnu sinni geti fólk öðlast eignarhald á 

hlutum. Hann hefur eignarrétt yfir sjálfum sér og þannig einnig yfir því sem hann skapar og 

framleiðir með eigin kröftum og vinnu.13  

  Annar frumkvöðull í þessum efnum er John Stuart Mill sem einnig skrifaði um frelsi 

einstaklingsins, árið 1859. Megininntak þess sem þar kemur fram snýr að frelsi fólks frá ofríki 

meirihlutans, þ.e.a.s. yfirvöldum. Reglan sem sett er fram er sú að einungis er leyfilegt að hafa 

afskipti af athöfnum annars einstaklings sé það gert í sjálfsvörn. Þannig beri maður sjálfur 

ábyrgð á sínum gjörðum og hefur maður fullt frelsi til athafna ef þær varða einungis mann 

sjálfan en engan annan. Hver einstaklingur hefur vald yfir sál sinni og líkama og notar hann 

                                                      
10 About, „Radical Feminism,” http://womenshistory.about.com/od/feminism/g/radicalfeminism.htm (sótt 29. 

nóvember 2015). 
11 Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem kenning andófs og breytinga,” í Íslensk 

félagsfræði, 220. 
12 John Locke, Ritgerð um ríkisvald, þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 

10-25. 
13 Sama heimild, 66-68. 
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eins og hann kýs.14 

  Frjálslyndisstefnan snýst sem sagt um frelsi einstaklingsins. Þessi einstaklingsnálgun 

hefur einnig haft áhrif á femínísk fræði. Frjálslyndur femínismi (e. liberal feminism) er stefna 

sem beinist meira að einstaklingnum heldur en heildinni, þ.e. hann byggir á 

einstaklingshyggju. Þennan anga femínismans má rekja til þeirra tíma er iðnbyltingin var að 

ryðja sér til rúms með tilheyrandi auknum réttindum fólks, þéttbýlismyndun og flutningi fólks 

úr sveit í borg. Háværar raddir kvenna um sömu lýðréttindi og karlar fóru að heyrast. Mary 

Wollenstonecraft var einn af frumkvöðlum hins frjálslynda femínisma en hún skrifaði bókina 

„Vindication of the Rights of Woman“ árið 1792 sem þótti tímamótarit. Þar var þeirri 

nýstárlegu og róttæku hugmynd haldið fram að konur hefðu til að bera hæfileika til jafns við 

karla og því ættu þær að hljóta menntun líkt og þeir og það myndi stuðla að sjálfstæði þeirra. 

Annar frumkvöðull á þessu sviði var hinn fyrrnefndi John Stuart Mill sem skrifaði bókina 

„Kúgun kvenna“ árið 1869. Í nafni frjálslynds femínisma hefur verið barist fyrir réttindum 

kvenna í lagalegum og formlegum skilningi og hefur áherslan verið á einstaklingsfrelsið. 

Menntun hefur verið lykilþáttur í þessari baráttu og ástæðan fyrir misræmi í rétti karla og 

kvenna er sögð vera sú að konur hafi ekki haft sömu menntunarmöguleika og karlar.15 

 

1.4 Útbreiðsla viðmiða og félagsleg mótunarhyggja 

 

Þar sem viðfangsefni þessa verkefnis er að bera saman aðstæður í tveimur löndum er 

áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna stefna þessara tveggja landa í norðurhluta heimsins 

séu svo ólíkar. Svíþjóð er hluti af Norðurlöndunum og Holland er staðsett í Norður-Evrópu. 

Þrátt fyrir nálægð þessara tveggja landa er gríðarmikil fjarlægð á milli nálgana þeirra í 

málefnum vændis. Hvað er það sem veldur því að viðmið hafa dreifst á svo ólíkan hátt til 

landanna tveggja? 

  Til að byrja með er ágætt að skilgreina hvað alþjóðleg viðmið eru. Þau má skilgreina 

sem mismunandi og misvel skilgreindar hugmyndir sem taka tillit til grundvallargilda og 

meginreglna. Þau virka þvert á ríki og alþjóðlega gerendur eftir að hafa náð sameiginlegum 

hljómgrunni og festu í opinberri stefnu, sáttmálum, lögum og samningum. Þegar talað er um 

                                                      

14 John Stuart Mill, Frelsið, 4. útg., þýðendur Jón Hnefill Aðalsteinsson og Þorsteinn Gylfason. (Reykjavík: Hið 

íslenska bókmenntafélag, 2009), 47. 
15 Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem kenning andófs og breytinga,” í Íslensk 

félagsfræði, 213-214.   
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útbreiðslu viðmiða (e. norm diffusion) er átt við hvernig viðmið og gildi þróast og dreifast um 

alþjóðasamfélagið. Til dæmis gæti þetta átt við um lýðræði sem er það stjórnarform sem 

notast er við í flestum ríkjum heims í dag. Það spratt upp frá viðmiði sem eitt sinn var ekki 

útbreitt en er það í dag. Viðmið geta tengst innanríkismálum, t.d. mannréttindum, 

verkalýðsréttindum, banni á þrælahaldi og jafnrétti. Einnig geta þau tengst samskiptum ríkja, 

t.d. reglum um hernað, verndun sjaldgæfra dýrategunda o.fl. 16 Í stuttu máli sagt snýst 

útbreiðsla viðmiða um að sjá og greina hvernig ólík viðmið þróast, ná hljómgrunni og dreifast 

innan ríkja og á milli ólíkra ríkja. 

  Mótunarhyggja er notuð til að útskýra útbreiðslu viðmiða. Hún leitast við að skoða 

hvernig heimurinn helst saman, hvernig gildishlaðnar formgerðir (e. normative structures) 

byggja upp einkenni og hagsmuni gerenda, t.d. ríkja, og hvers vegna gerendur fylgja reglum. 

Mótunarhyggjan varð til sem mótsvar við ný-raunsæisstefnunni og ný-frjálslyndisstefnunni, 

þar sem þær voru ekki álitnar nægilega nytsamlegar til útskýringar á hnattrænum breytingum 

samtímans. Mótunarhyggjan segir til um að stofnanir eða ríki í sama umhverfi munu með 

tímanum fara að líkjast í aðferðum og háttum. Þannig fara viðurkennd viðmið að breiðast út 

til stofnana í sama umhverfi. Þess vegna er útbreiðsla viðmiða lykilhugtak innan 

mótunarhyggjunnar og gerir manni auðveldara fyrir að skilja breytingar í alþjóðasamfélaginu. 

Innan mótunarhyggjunnar er t.a.m. spurt hvers vegna viðmið breiðast út og eru samþykkt. Til 

dæmis er það vegna valdbeitingar, samkeppni milli ríkja þar sem andstæðingar taka upp lík 

vopnakerfi til að vera jafnvígir, vegna óvissu ríkja, t.d. þegar óvissa er um hvernig taka skuli á 

vandamáli þá taka þau upp stefnu sem álitin er traustvekjandi og líkleg til árangurs, vegna 

samsömunar, þegar ríki innleiða viðmið sem virkað hafa vel í öðrum ríkjum eða þau vilja falla 

inn í hóp annarra ríkja. Ýmislegt annað getur orðið til að viðmið festast í sessi í ríkjum.17 

  Finnmore og Sikknik settu fram þrjú stig í lífsferli viðmiða. Þær töluðu um fæðingu 

viðmiða, flæði viðmiða og að lokum innleiðingu viðmiða. Fyrsta stigið, fæðing viðmiða er 

þegar ákveðnir frumkvöðlar vekja athygli á nýjum viðmiðum með því að reyna að sannfæra 

ríki um að taka við þeim. Þessir frumkvöðlar beina athyglinni að ákveðnum málefnum með 

því að viðhalda sterkri og jafnvel dramatískri orðræðu um þau. Þeir setja fram túlkanir á 

nýjum málefnum sem vel eru skiljanlegar meðal almennings og breyta hvernig þau eru túlkuð 

                                                      

16 Mona Lena Krook og Jacqui True, „Rethinking the life cycles of international norms: The United Nations and 

the global promotion of gender equality,“ European Journal of International relations 18, nr. 1 (2012): 104. 
17 Michael Barnett, „Social Constructivism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to 

International Relations, 5. útg., ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens (New York: Oxford 

University Press, 2011), 160-161. 
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og um þau talað. Algengt er að frumkvöðlar noti frjáls félagasamtök sem stökkpall til að 

koma umræðunni af stað og fari í framhaldinu að starfa með alþjóðlegum stofnunum og 

ríkjum. Til þess að viðmiðið nái á næsta stig, þarf það að hafa náð hljómgrunni og 

stofnanavæðingu innan ákveðinna alþjóðlegra stofnana og reglna. Viðmiðið nær svo 

ákveðnum vendipunkti þegar viðmið hafa náð að festa sig í sessi innan hóps ríkja. Þá kemst 

það yfir á næsta stig sem er flæði viðmiða. Það sem einkennir það stig er að ríki eru farin að 

gera tilraunir til að fá önnur ríki til að aðhyllast sömu viðmið. Ástæður þess að viðmið fara að 

flæða um ríkin eru mismunandi en ætla mætti að pressa á samsömun, vilji ríkja til að auka 

trúverðugleika sinn og vilji þjóðarleiðtoga til að auka sitt sjálfsálit séu atriði sem ýta undir 

flæðið. Ætla mætti að þegar ríki taka inn og fara að aðhyllast ný viðmið þýði það, ásamt 

fleiru, að þau vilji falla inn í alþjóðasamfélagið og hægt er að kalla það ákveðinn hópþrýsting. 

Þriðja stigið, innleiðing viðmiða, er það stig þar sem viðmið eru orðin viðurkennd innan 

ríkisins og ekki er lengur nauðsynlegt að berjast fyrir tilvist þeirra. Þau eru í rauninni orðin 

eðlileg og því tekið sem gefnu að þau séu við lýði. Fólk aðhyllist þau án þess að hugsa um 

það. Dæmi um slíkt viðmið er bann við þrælahaldi. Það er alþjóðlega viðurkennt viðmið sem 

hefur löngu náð hljómgrunni og því ættu fáir að velta því fyrir sér hvort þetta sé rétt eða rangt 

viðmið.18  

  Með því að notast við kenninguna um útbreiðslu viðmiða er vonandi hægt að varpa 

ljósi á hvers vegna sömu viðmið hafa ekki náð hljómgrunni í Hollandi og Svíþjóð og hvernig 

þau viðmið hafa breiðst út á svo ólíkan hátt og raun ber vitni. 

 

1.5 Hvað er vitað? 

 

Uppi eru ýmis sjónarmið um það hvernig eigi að haga lagasetningu varðandi sölu á vændi. 

Þær aðferðir sem hér verða skoðaðar snúa að því annars vegar að gera sölu og kaup á vændi 

löglegt innan ákveðins lagaramma og þannig tryggja aukið öyggi fólks í vændi. Hin aðferðin 

snýr að því að gera aðeins kaupin, en ekki söluna á vændi ólögleg. Þar er markmiðið að 

minnka eftirspurnina eftir vændi og þannig koma í veg fyrir að það þrífist. 

  Til að varpa betra ljósi á þessar tvær nálganir verður hér á eftir farið nánar yfir það í 

hverju þær eru fólgnar. 

 

                                                      

18 Sama heimild, 162. 
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1.6 Kaup ólögleg, sala lögleg 

 

Sú nálgun sem hér verður farið yfir snýr að því að gera kaup á vændi ólögleg. Þá yrði sala á 

vændi ekki glæpsamleg, nema að sjálfsögðu ef annar aðili græðir á því þegar manneskja selur 

aðgang að líkama sínum. 

  Hugmyndin á bak við þessa nálgun snýst um að minnka tíðni vændis og koma í veg 

fyrir það með því að minnka eftirspurnina. Nálgunin segir til um að þegar vændi á sér stað sé 

um að ræða ójafnt valdatafl karla og kvenna og með því að hafa það löglegt er verið að ýta 

undir þetta valdaójafnvægi og viðhalda undirokun kvenna. Þegar lögin voru samþykkt í 

Svíþjóð vildi fólk sem var þeim fylgjandi koma í veg fyrir kúgun og mansal sem oft er 

fylgifiskur vændis. Þetta var hugsað sem aðferð til að auka og tryggja frelsi kvenna og talið 

var að með þessu myndi tíðni vændis lækka. Einnig var talið að ef sala vændis yrði ólögleg 

myndi það auka á „fórnarlambsvæðingu” seljenda. Þess vegna var farin sú leið að halda 

sölunni löglegri, en hafa kaupin refsiverð.19  

  Þessi aðferð, að refsa fyrir kaup á vændi, er tilraun til að útrýma því. Í stað þess að 

gera starfsskilyrði betri fyrir fólk í vændi og breyta lagaumhverfinu þannig að auðveldara sé 

að sjá þegar um er að ræða ólöglega starfsemi og mansal, er verið að reyna að útiloka vændi 

sem starfsgrein. Ekki er litið á vændi sem hvert annað starf sem hver og einn getur valið sér, 

heldur er litið á það sem endurspeglun á ójafnrétti og ósanngjörnu valdahlutfalli. Án 

eftirspurnar væri ekkert framboð.20 

 

1.7 Lögleiðing vændis 

 

Lögleiðing vændis er ein af þeim leiðum sem sum ríki heims hafa fylgt til að koma reglu á 

vændisiðnaðinn. Eftirfarandi eru rök sem Amnesty International notaði í yfirlýsingu sem 

samtökin settu fram sumarið 2015, og snúa að því að lögleiða vændi. Í stuttu máli sagt snýst 

lögleiðing um það að breyta lagaumhverfinu í þá átt að hægt sé að tryggja á skilvirkari hátt 

mannréttindi þeirra sem stunda vændi. Hér verður farið nánar í útskýringar á hvernig það skuli 

                                                      

19 Goodyear og Weitzer, „International Trends in the Control of Sexual Services,” í Policing Pleasure: Sex 

Work, Policy, and the State in Global Perspective, 20-22. 
20 Gunilla Ekberg, „The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services: Best practices for 

Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Being,“ Violence Against Women 10, nr. 10 (2004): 1188-

1189. 
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gert.21 

  Í yfirlýsingunni er stuðst við gögn úr rannsóknum á vegum Sameinuðu þjóðanna og 

ýmissa mannréttindasamtaka til að færa rök fyrir kostum lögleiðingar vændis. Tekið er 

sérstaklega fram að þar sem vændi er ólöglegt er vegið mjög að mannréttindum fólks í vændi 

og er það í aukinni hættu. Erfitt er að tryggja því fólki mannsæmandi vinnuaðstæður þar sem 

það er sífellt jaðarsett í samfélaginu.22 

  Hugmyndin um að lögleiða vændi snýst ekki um að afnema öll lög og reglur varðandi 

vændi. Öllu heldur snýst hún um að halda uppi ákveðnum reglum sem eiga að miða að því að 

tryggja fólki í vændi öryggi, heilsu og mannsæmandi aðstæður. Reglur og lög þurfa einnig að 

sjá til þess að mansal og þrælahald sem sprettur upp samhliða vændisiðnaðnum þrífist ekki og 

er lögleiðingu ekki ætlað að ná yfir þann málaflokk.23 

  Tekið er fram að oft eru það varnarlausir hópar sem eiga frekar á hættu að leiðast út í 

vændi á grundvelli mismununar vegna fátæktar, kyns, kynþáttar eða annars. Raddir sem tala 

þeirra máli heyrast hátt í umræðunni um vændi. Sérstaklega er minnst á að konur séu 

yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem eru í vændi í heiminum og þurfa að glíma við kerfisbundna 

mismunun í flestum samfélögum heims. Einnig er trans fólk og karlmenn sem selja öðrum 

karlmönnum vændi stór hópur í mörgum ríkjum. Þrátt fyrir þetta er nálgun Amnesty 

International og viðhorf ríkja sem vilja lögleiða vændi sú að ekki sé hægt að gera ráð fyrir að 

allt fólk í vændi geri það af illri nauðsyn og hafi það slæmt, þar sem fjölmargir ákveði af 

fúsum og frjálsum vilja að stunda vændi. Sagt er að sú aðferð að koma fram við allt fólk í 

vændi sem ósjálfbjarga, varnarlaust og ekki með getu til að stjórna eigin lífi, dragi úr 

valdeflingu þess og getu til að taka ákvarðanir um eigið líf. Einnig heldur það þeim frá 

ýmsum borgaralegum réttindum sem annað fólk í viðurkenndum störfum hefur rétt á, t.d. 

læknisþjónustu.24  

  Samkvæmt skýrslu Amnesty International eru mannréttindasamtök um heim allan í 

auknum mæli farin að tala fyrir lögleiðingu vændis og telja það spurningu um mannréttindi og 

frjálst val. Það er stefna Amnesty að stuðla að bættum kjörum fyrir fólk sem er jaðarsett í 

samfélaginu og að valdefla einstaklinga og hópa, með því að gera ekki lítið úr þeirra 

ákvörðunum, bæta öryggi þeirra og refsa því ekki fyrir það hvernig það ákveður að lifa sínu 

lífi. Um heim allan eru raddir og reynsla fólks í vændi þögguð niður vegna þess hversu 

                                                      
21 Amnesty International, 32nd annual Council Meeting, ,,2015 ICM circular: Draft Policy on Sex Work,“ 7. júlí 

2015, 4. 
22 Sama heimild, 4. 
23 Sama heimild, 6. 
24 Sama heimild, 7. 
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utangátta það er í samfélaginu. Nálgun Amnesty snýr að því að tryggja að fólk í vændi móti 

sína atvinnugrein og öðlist sömu réttindi og annað fólk í öðrum atvinnugreinum 

samfélagsins.25 

  Báðar þessar nálganir á lagaramma vændis snúa að því að lögleiða starf hins eiginlega 

vændisstarfsfólks, þess sem veitir sjálft kynlífsþjónustu og tekur greiðslu fyrir. Aftur á móti 

greinir þessi sjónarmið á um hvernig fara skuli að því. Þá situr eftir spurningin um hvor 

aðferðin virkar betur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 Sama heimild, 8-11. 
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2 Vændi og mansal 

 

,,Elsta atvinnugrein heims“, segja sumir. Skiptar skoðanir eru á því hvort kalla eigi vændi 

atvinnugrein eða ekki. Vændi er sú athöfn þegar manneskja selur líkama sinn til annarrar 

manneskju til kynlífsiðkunar í skiptum fyrir greiðslu í einhverju formi. Bæði konur og karlar 

eru í vændi en í langflestum tilfellum eru það konur, eða um 80% af þeim u.þ.b. 42 milljónum 

fólks sem áætlað er að séu í vændi í heiminum. Einnig má nefna að kaupendur vændis eru 

nánast eingöngu karlmenn.26 Vændi þekkist um nánast allan heim og má finna það hvar sem 

leitað er.  

  Nátengt umræðunni um vændi er mansal (e. trafficking in persons). Skilgreininguna á 

mansali má finna í Palermo bókun Sameinuðu þjóðanna gegn mansali sem samþykkt var árið 

2000 og er eftirfarandi: 27 

3. gr. 

Notkun hugtaka. 

Í bókun þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 

segir: 

a) „Mansal“ merkir að útvega, flytja, afhenda, hýsa 

eða taka við einstaklingum, með því að hóta 

valdbeitingu eða beita valdi eða með annars konar 

nauðung, brottnámi, svikum, blekkingum, 

misnotkun valds eða varnarleysis viðkomandi eða 

með því að afhenda eða taka við greiðslu eða ábata 

í því augnamiði að fá fram samþykki einstaklings 

sem hefur vald yfir öðrum einstaklingi, með 

misneytingu þeirra í gróðaskyni að markmiði. Í 

misneytingu í gróðaskyni felst, sem lágmark, 

fénýting vændis annarra eða kynferðisleg 

misneyting í gróðaskyni í annarri mynd, nauð- 

ungarvinna eða nauðungarþjónusta, þrælkun eða 

iðja í líkingu við þrælkun, ánauð eða það að 

fjarlægja líffæri,  

b) samþykki fórnarlambs mansals fyrir fyrirhugaðri 

misneytingu í gróðaskyni, er um getur í a-lið 

þessarar greinar, er málinu óviðkomandi hafi 

                                                      

26 Business Insider, „There Are 42 Million Prostitutes In The World, And Here Is Where They Live,“ 

businessinsider.com, 17. janúar 2012 http://www.businessinsider.com/there-are-42-million-prostitutes-in-the-

world-and-heres-where-they-live-2012-1?IR=T (sótt 25. september 2015). 
27 United Nations, UN Palermo Protocol 2000, „Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In 

Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime,“ 15. nóvember 2000. 
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einhverjum þeirra ráða er um getur í a-lið verið 

beitt,  

c) að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við barni 

með misneytingu þess í gróðaskyni að markmiði 

telst „mansal“ jafnvel þó að einhverjum þeirra 

aðferða er um getur í a-lið þessarar greinar sé ekki 

beitt,  

d) „barn“ merkir sérhvern einstakling undir átján ára 

aldri28 

 

Markmið undirskriftar á Palermo bókun Sameinuðu þjóðanna er að koma í veg fyrir, binda 

enda á og refsa fyrir mansal. Þar kemur fram að hvert og eitt ríki sem samþykkir skilmálana 

skuli innleiða kerfi sem leggur áherslu á verndun fórnarlamba mansals, m.a. með því að veita 

viðeigandi læknisþjónustu, ráðgjöf og fræðslu sem þá sérstaklega snýr að lagalegum 

réttindum, húsaskjóli, möguleikum á menntun, starfstækifærum o.fl.29 Mansal er risastór 

iðnaður og er gríðarlegur fjöldi fólks hluti af honum. Samkvæmt skýrslu ILO frá árinu 2012 

eru um 20,9 milljónir manns seldar í nauðungarvinnu í heimunum og af þeim fjölda eru 22% 

eða 4,5 milljónir seldar í vændi. Af öllu því fólki sem selt er í vændi eru um 2% karlmenn en 

98% konur og stúlkur.30 Samkvæmt International Organization for Migration koma um 

500.000 fórnarlömb mansals til landa Evrópusambandsins á hverju ári.31   

  Konur (í langflestum tilfellum) eru blekktar í mansal með loforðum um góða vinnu í 

öðru landi, t.d. sem barnapíur eða þjónustustúlkur á veitingahúsum. Þrælahaldarar  

(e. traffickers) nefnast þeir sem sjá um blekkingarnar og hafa atvinnu af því að neyða fólk í 

vændi. Þetta eru oft fátækar stúlkur sem auðveldlega er hægt að sannfæra þar sem þær 

dreymir um almennileg kjör í ríkari löndum. En í stað þess lenda þær í því að þurfa að vinna í 

vændishúsum, á nektarbúllum, í klámi, sem götuvændiskonur eða sem fylgdarkonur  

(e. escorts). Þetta er risastór ólöglegur iðnaður sem veltir 31 milljarði bandaríkjadollara 

árlega. Konur sem lenda í mansali festast í skuldafeni (e. debt bondadge) þar sem þær eru 

neyddar til að vinna fyrir þrælahaldara eða melludólga (e. pimps) við að þjónusta karlmenn 

fyrir lítinn sem engan pening. Þeim er gert að greiða upp ákveðna skuld til melludólganna 

sem er sögð vera ferða- og uppihaldskostnaður og fá þær sjaldnast að sjá nokkuð af þeirri 

                                                      

28 Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu mansalsbókunar við Palermó-samninginn. Þskj. 915, 526. mál, 

2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, https://www.althingi.is/altext/pdf/138/s/0915.pdf (sótt 25. nóvember 

2015), 6. 
29 United Nations, UN Palermo Protocol 2000, 15. nóvember 2000. 
30 International Labour Office, „ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and Methodology,“ 2012, 13. 
31 Swedish Institute, The Ban against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008 (Svíþjóð: 

Swedish Institute, 2010), 28.  
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upphæð.32 

  Afar erfitt er fyrir fórnarlömb mansals að sleppa úr viðjum þess. Þau verða fyrir 

gríðarlegu ofbeldi og kúgun. Þeim er hótað lífláti ef þau neita að stunda vændi og oft verður 

hótunin að veruleika. Fórnarlömbin eru drepin ef þau neita að hlýða, sem viðvörun fyrir önnur 

mansalsfórnarlömb. Ef þau ná að sleppa bíður þeirra oft fangelsisvist vegna vændis eða skorts 

á dvalarleyfi eða þeim er vísað úr landi. Komið er fram við fórnarlömbin eins og glæpamenn. 

Mikill skortur er á viðeigandi meðferð fyrir þau, sálfræðilegri eða læknisfræðilegri, mögulega 

vegna skorts á þekkingu yfirvalda á vandamálinu.33 Rannsóknir á mansali í Evrópu benda til 

þess að vændi og mansal renni saman í eitt og erfitt er að greina á milli. Sem dæmi um það 

má nefna að fólk sem stundar vændi í evrópskum borgum gerir það að miklum hluta til vegna 

þess að það er fast í mansalshringjum.34 Betri samgöngur og tæknibylting internetsins hafa 

auðveldað mansal gífurlega í seinni tíð.35 

  Það er mismunandi hvernig ríki heims kjósa að takast á við mansal. Eftirfarandi eru 

umfjallanir um aðferðir Hollands og Svíþjóðar. Útfærslur ríkjanna eru ólíkar en í grunninn 

snúast þær um það sama: Að sporna gegn mansali. Í Svíþjóð er hugmyndin sú að reyna að 

útrýma vændi, og þannig mansali í leiðinni, með því að ráðast gegn eftirspurninni. Í Hollandi 

er vændi löglegt til að tryggja fólki í vændi mannúðlegt starfsumhverfi og með því aðskilja 

hið löglega frá hinu ólöglega, þ.e. mansali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

32 Sheila Jeffreys, The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade, (London og New 

York: Routledge, 2009), 152-154. 
33 Donna M. Huges, „The „Natasha“ Trade: The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women,“ 

Special issue of Journal of International Affairs, „In the Shadows: Promoting Prosperity or Undermining 

Stability?” 53, nr. 2 (2000): 7. 
34 Jeffreys, The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade, 154. 
35 Sama heimild, 155. 
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3 Svíþjóð – aðdragandi og innleiðing 

Hér verður umfjölluninni beint að því hvernig lög um bann við kaupum á vændi voru innleidd 

í Svíþjóð. Rakin verður saga innleiðingar í landinu sem og kostir og gallar við nálgunina. Að 

lokum verður reynt að skýra á sem bestan hátt hvernig til hefur tekist eftir innleiðinguna. 

  Í Svíþjóð er ólöglegt að kaupa vændi en ekki að selja það og voru lög varðandi það 

samþykkt þann 1. janúar árið 1999. Sett var fram lagafrumvarp sem nefndist Kvinnofrid 

(1997/98:55) sem þýða mætti sem „Kvennafriður“.36 Lagafrumvarpið innihélt allskyns 

ályktanir til að bæta réttindi kvenna og tengdust m.a. vændi, kynferðislegri áreitni og ofbeldi. 

Mikilvægur hluti þessa lagafrumvarps var sú staðreynd að karlar væru enn tilbúnir að kaupa 

konur í vændi og nota þær kynferðislega. Sú nálgun sem þar kom fram var að refsa þyrfti 

kaupendum og gera þá ábyrga.37 Lög númer (1998:408) sem banna kaup á vændi voru að 

lokum samþykkt.38  

  Það var fyrir tilstilli kvennahreyfingarinnar í Svíþjóð sem umræðan hófst. Það var 

víðtæk samstaða meðal sænskra femínista um að vændi væri birtingarmynd valds karla yfir 

konum og héldi þeim markvisst niðri. Femínistar höfðu talað fyrir banni á kaupum á vændi frá 

því í byrjun níunda áratugarins og árið 1987 settu samtök um kvennaathvörf í Svíþjóð 

(Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) það á ársáætlun sína, sem þau 

afhenda kvenkyns þingmönnum ár hvert. Það var því með samstöðu kvennahreyfinga og 

kvenkyns þingmanna þvert á flokka sem gerði það að verkum að lögin voru að lokum 

samþykkt með fáum mótatkvæðum.39 

  Svíþjóð varð þar með fyrsta landið í heiminum til að gera kaup á vændi ólögleg og þar 

með ráðast að eftirspurninni með því markmiði að minnka hana. Það var ákveðið viðhorf í 

Svíþjóð að vændi væri skaðlegt samfélaginu sem og einstaklingum. Það ætti ekki að 

viðgangast að karlmenn gætu keypt konur til kynlífsnotkunar í nútímasamfélagi sem komið 

væri svo framarlega í málefnum tengdum jafnrétti kynjanna.40  

Vinnumálaráðuneyti Svíþjóðar komst svona að orði árið 1998:  

                                                      

36 Swedish Institute, The Ban against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008, 4. 
37 Sama heimild, 5. 
38 Sama heimild, 6. 
39 Ekberg, „The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services: Best practices for Prevention of 

Prostitution and Trafficking in Human Being,“ 1191. 

40 Sænska ríkisstjórnin, Úttkekt á árangri laganna um bann á kaupum á vændi, Summary: SOU 2010:49, 29. 

http://www.government.se/contentassets/8f0c2ccaa84e455f8bd2b7e9c557ff3e/english-summary-of-sou-2010-

49.pdf (sótt 20. september 2015). 
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Með því að banna kaup á kynferðislegri þjónustu, er hægt að sporna gegn 

vændi og skaðlegum áhrifum þess á mun skilvirkari hátt en ella... 

Ríkisstjórnin telur, eigi að síður, að það sé ekki sanngjarnt að refsa 

manneskjunni sem selur kynferðislega þjónustu. Í meirihluta tilfella er sú 

manneskja veikari aðilinn sem beittur er misneytingu af þeim sem einungis 

leitast eftir að svala sínum eigin kynferðislegu þörfum.41 

 

Í ellefta hluta, sjötta kafla sænsku hegningarlaganna frá 1999, er fjallað um refsingu við 

kynferðisglæpum og er vændi þar með talið. Þar er kveðið á um að hver sá sem greiðir annarri 

manneskju fyrir kynferðislegar gjörðir hafi gerst sek/ur um glæp.42 Nóg er að það gerist einu 

sinni. Greiðsla getur verið í formi peninga eða annars, t.d. áfengis eða vímuefna. Brot á sér 

líka stað þegar þriðji aðili lofar að greiðsla muni fara fram, jafnvel þó einungis sé um tilraun 

til slíks að ræða. Refsing vegna kaupa á vændi getur verið bæði í formi sekta eða 

fangelsisvistar í allt að 6 mánuði.43 

  Meðal þess sem tekið er fram í lögunum er að hagnist þriðji aðili á því þegar önnur 

manneskja stundar vændi, á hann yfir höfði sér refsingu fyrir það. Þriðji aðili er einhver sem 

t.d. rekur vændishús, hirðir ágóða frá manneskju í vændi eða jafnvel hefur lifibrauð af tekjum 

þeirrar manneskju. Það getur átt við um maka aðila sem stundar vændi. Einnig getur þetta átt 

við um afkvæmi þess sem stundar vændi, sem býr hjá viðkomandi og er kominn yfir 18 ára 

aldur. Að auki geta leigusalar, sem láta sig ekki varða þegar vændisstarfsemi viðgengst í 

húsnæði þeirra, verið sóttir til saka.44 

  Lögin um kaup á vændi snúast um það að minnka tíðni vændis og smám saman eyða 

því. Hið viðurkennda viðhorf er það að kaupandinn er alltaf ábyrgur fyrir því að vændi og 

mansal þrífist þar sem kaupendur halda uppi eftirspurninni. Iðnaðar-, vinnumála- og 

samgönguráðuneyti Svíþjóðar komst svo að orði árið 2005 að til þess að vændi þrífist þá þarf 

að vera til staðar eftirspurn karlmanna eftir konum og þá sérstaklega ungum stúlkum. Ef þessi 

eftirspurn þrifist ekki, og ef karlmenn litu ekki á það sem sín réttindi að kaupa og nota konur 

                                                      

41 Þýðing höfundar á eftirfarandi texta: ,,By prohibiting the purchase of sexual services, prostitution and its 

damaging effects can be counteracted more effectively than hithero.... The government considers, however, that 

it is not reasonable to punish the person who sells the sexual service. In the majority of cases at least, this 

person is a weaker partner who is exploited by those who want only to satisfy their sexual drives“. Ekberg, „The 

Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services: Best practices for Prevention of Prostitution and 

Trafficking in Human Being,“ 1188. 
42 Sænska ríkisstjórnin, „Chapter 6 of the Swedish Penal code (unofficial translation),“ 22. september 2014. 

http://www.government.se/contentassets/602a1b5a8d65426496402d99e19325d5/chapter-6-of-the-swedish-

penal-code_unoffical-translation_20140922.pdf (sótt 20. september 2015). 
43 Swedish Institute, The Ban against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008, 6. 
44 Daniela Danna, ,,Client-Only Criminalization in the City of Stockholm: A Local Research on the Application 

of the „Swedish Model“ of Prostitution Policy,“ Sexuality Research & Social Policy 9, nr. 1 (2012): 82. 
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og stúlkur á kynferðislegan hátt, þá væri vændi og mansal ekki til.45 Einnig var litið á lögin 

um bann við kaupum á vændi sem góða aðferð til að sporna gegn mansali og vernda þá sem 

flæktir eru í mansal eða eru varnarlausir gagnvart því.46 

  Á áttunda áratug síðustu aldar var fyrst farið að tala um að glæpavæða vændi í 

Svíþjóð. Samfélagið sem og viðhorfin voru að breytast. Árið 1977 var gerð viðamikil 

rannsókn á vændi. Í henni var vændi skilgreint sem mál sem snerti allt mannkyn en væri ekki 

einungis vandamál kvenna. Í rannsókninni var litið svo á að vændi ætti lítið skylt við 

hugmyndir um frelsi einstaklingsins en væri öllu heldur smánarblettur á þeirri ríkjandi hefð 

sem var og hafði lengi verið fyrir kynjajafnrétti í Svíþjóð. Skýrsla var gefin út í kjölfarið þar 

sem sett var fram sú krafa að vændi ætti ekki að vera refsivert en finna ætti aðrar leiðir til að 

draga úr því. Árið 1993 var gerð önnur skýrsla þar sem lagt var til að gera ætti bæði kaup og 

sölu á vændi refsiverða til að gera það alveg ljóst að vændi væri fyrirbæri sem ekki ætti að 

líðast innan sænska samfélagsins. Þessi hugmynd varð fyrir mikilli gagnrýni og var ekki fylgt 

eftir. Tillagan sem að lokum var samþykkt árið 1998 var byggð á rannsókninni sem gerð var 

árið 1993 og einnig á lokaskýrslu nefndar um ofbeldi gegn konum (e. Commission on 

violence against women) sem nefndist á íslensku „Ofbeldi gegn konum“ og sett var fram árið 

1995. Lögin voru í kjölfarið samþykkt47 með 181 atkvæði og kusu 92 gegn þeim en 13 sátu 

hjá.48 

  Á þeim tíma sem lögin voru að verða til var ríkjandi viðhorf í Svíþjóð að þau væru 

spurning um jafnrétti kynjanna og frelsi kvenna. Sagt var að á meðan jafnvel ein kona þyrfti 

að stunda vændi til að sjá fyrir sér sjálfri, væru konur ekki fullkomlega frjálsar.49 Að auki var 

viðhorfið þannig að líta mætti á lögin, ekki einungis sem mikilvægt skref fyrir konur, heldur 

fyrir samfélagið í heild sinni. Vændi væri skaðlegt samfélaginu jafnt sem einstaklingum, þar 

sem vændi fylgdu oftast glæpir líka, t.d. eiturlyfjasala, misnotkun og mansal.50 Með því að 

samþykkja lögin var markmið Svíþjóðar að senda mikilvæg skilaboð út í heiminn og sýna 

ríkjum heims hvernig litið væri á vændi þar í landi. Með því að banna kaup á vændi ætti að 

draga úr áhuga ýmissa hópa á að reka vændisstarfsemi þar í landi og þannig hafa langtíma 

áhrif á tíðni og viðhorf gagnvart vændi.51 Í stað þess að einblína á að minnka skaðann sem af 

                                                      

45 Sama heimild, 82. 
46 Swedish Institute, The Ban against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008, 6. 
47 Sænska ríkisstjórnin, Úttkekt á árangri laganna um bann á kaupum á vændi, Summary: SOU 2010:49, 31-32. 
48 Danna, ,,Client-Only Criminalization in the City of Stockholm: A Local Research on the Application of the 

„Swedish Model“ of Prostitution Policy,“ 80. 
49 Sama heimild, 82. 
50 Sama heimild, 83. 
51 Swedish Institute, The Ban against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008, 4. 
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vændi hlytist, þ.e. að notast við skaðaminnkun (e. harm reduction), sem er nálgun sem ýmis 

ríki nota t.d. þegar þau lögleiða vændi, þá er markmið Svíþjóðar að berjast gegn vændi og að 

útrýma því með því að hjálpa fólki að hætta að kaupa það og stunda það. Sú nálgun nefnist 

„zero tolerance“.52 

  Til að varpa skýrara ljósi á eðli stefnunnar í vændi í Svíþjóð verður nú farið nánar í 

bæði þau rök sem sett hafa verið fram gegn henni, sem og rökin með henni. 

 

3.1 Rök með banni á vændiskaupum 

 

Rökin með því að gera kaup á vændi ólögleg snúast aðallega um kynjajafnrétti og það 

valdaójafnvægi milli karla og kvenna sem vændi er talið endurspegla. Eftirspurnin er sögð 

ástæða framboðsins, eins og áður hefur komið fram, og mikilvægt sé að minnka það. 

Eftirfarandi rök má finna í grein Catharine A. MacKinnon, Prostitution, Trafficking and 

Inequality, sem birtist í tímaritinu Harvard Civil Rights-Civil Liberites Law Review. 

  Ástæðan fyrir því að ríki líkt og Svíþjóð banna kaup á vændi, en ekki söluna, er til að 

gera kaupendurna ábyrga. Í ríkjum þar sem kaup og sala á vændi er lögbrot, fara kaupendurnir 

huldu höfði og þurfa mun sjaldnar að svara til saka en fólkið sem selur vændið. Kaupendurnir 

njóta friðhelgi en seljendurnir sitja eftir og bera skömmina. Orðræðan er jafnvel þeim í hag, 

þar sem oftast er talað um viðskiptavini en þegar talað er um fólk í vændi eru niðrandi orð 

notuð eins og hórur og mellur. Á ensku er heitið ,,john“ notað yfir þá sem kaupa vændi, sem 

er frekar hlutlaust og venjulegt nafn. En það eru í raun viðskiptavinirnir sem setja seljendurna 

í hættu, t.d. með því að dreifa kynsjúkdómum.53 Oft og tíðum þarf fólk í vændi að þjónusta 

tugi manna á hverjum degi, það er í hættu á að verða fyrir ofbeldi og nauðgunum og getur 

ekki tryggt að viðskiptavinirnir noti verjur.54 

  Í mjög mörgum tilfellum er það melludólgur sem stjórnar manneskjunni sem selur 

vændið og oft vill fólk losna úr vændi en getur það ekki. Til dæmis kemur það fram í 

eigindlegri rannsókn sem birt var árið 2003, þar sem tekin voru viðtöl við 854 manns í vændi í 

níu löndum, að 89% þeirra vildu losna úr því.55 Þegar melludólgur selur manneskju til 

                                                      

52 Sama heimild, 6. 
53 Catharine A. MacKinnon, „Trafficking, Prostitution and Inequality,“ Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law 

Review 46, nr. 2 (2011): 281-282. 
54 Sama heimild, 286. 
55 Melissa Farley o.fl., „Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and 

Posttraumatic Stress Disorder,“ Journal of Trauma Practice 2, nr. 3 (2003): 34. 
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viðskiptavinar, þá á sér stað misneyting (e. exploitation) og tæknilega séð er það þrælahald. 

Þess vegna er réttara að sækja þann sem kaupir manneskjuna til saka heldur en þann sem selur 

það.56 

 Það að karlar séu nánast alfarið kaupendur vændis og konur í miklum meirihluta keyptar 

setur ákveðið spurningamerki við það val sem sagt er fólgið í því að fara út í vændi. 

Áhugavert er að velta upp þeirri spurningu hvers vegna karlar velji sér ekki í jafn miklum 

mæli að fara í vændi og konur. MacKinnon segir að þeir sem í raun hafa valið séu karlarnir, 

viðskiptavinirnir, þeir sem í mestum mæli sækja í að kaupa vændi og viðhaldi iðnaðnum með 

eftirspurn sinni.57 

 

3.2 Rök gegn banni á vændiskaupum 

 

Háværustu rökin gegn banninu vísa til þess að með því sé verið að auka hættu fólks í vændi 

og að það færist neðanjarðar. Í rannsókn sem birt var í tímaritinu BMJ eru frásagnir 26 kvenna 

og fimm transkvenna í vændi í Vancouver af þeirra reynslu af stefnu stjórnvalda að einblína á 

kaupendur vændis í stað seljenda þess. Þar kemur fram að konurnar eru ánægðar með breytt 

viðhorf lögreglunnar.58 Þrátt fyrir að aðgerðir lögreglu miðuðu að því að fá kaupendur til að 

hætta að kaupa vændi þá hafði það ekki þau áhrif á konurnar í rannsókninni að þær hættu að 

selja vændi. Afleiðingarnar urðu frekar að þær þurftu að eyða meiri tíma á götunni í bið eftir 

viðskiptavinum.59 Á meðan lögreglan var nálægt að leita að vændiskaupendum gafst minni 

tími til að ræða skilmála um smokkanotkun og annað, áður en konurnar stigu upp í bíl 

kúnnanna. Þær urðu því berskjaldaðri fyrir ofbeldi og tóku í raun þeim kúnnum sem þeim 

buðust í stað þess að geta valið sjálfar.60 Ásamt því að verða berskjaldaðri fyrir ofbeldi þá 

hefur samkeppnin um kúnna orðið meiri, sem orsakar lægra verð og leiðir til þess að þær 

þurfa að vinna meira fyrir minni pening.61 

  Skýrsla á vegum Canadian HIV/AIDS Legal Network telur upp nokkur atriði sem talin 

eru slæm við sænsku leiðina. Nefnt er að fólk í vændi eigi í meiri hættu á að verða fyrir 

                                                      

56 MacKinnon, „Trafficking, Prostitution and Inequality,“ 291. 
57 Sama heimild, 293. 
58 Krüsi o.fl., „Criminalisation of clients: reproducing vulnerabilities for violence and poor health among street-

based sex workers in Canada-a qualitative study,“ BMJ Open 4, nr, 6 (2014): 4, sótt 10. nóvember 2015, 

doi:10.1136/bmjopen-2014- 005191. 
59 Sama heimild, 5. 
60 Sama heimild, 6. 
61 NSWP: Global Network of Sex Work Projects, „The criminalisation of clients: summary,“ 2. 
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ofbeldi, þar sem þeir sem líklegastir eru til að þora að kaupa sér vændi séu drukknir, 

ofbeldisfullir og krefjist þess að nota ekki verjur. Smokkanotkun er einnig sögð minnka því 

lögregla gæti notað notaða smokka sem sönnunargögn af vettvangi. Fólk í vændi er sagt þurfa 

að leita á einangraðri staði til að selja sig og óformleg tengslanet þess á milli veikjast, sem 

gerir fólki erfiðara fyrir að vara hvert annað við hættulegum kúnnum. Einnig er það gagnrýnt 

að í sænsku lögunum er ekki gert ráð fyrir karlmönnum eða trans fólki í vændi og því lítið 

vitað um öryggi þeirra.62    

 

3.3 Hvernig hefur löggjöfin reynst í Svíþjóð? 

 

Ýmsar raddir eru á lofti varðandi hvernig til hefur tekist með þessa nálgun Svíþjóðar. Erfitt er 

að henda reiður á því hvernig nákvæmlega hefur gengið þar sem vændi og mansal eru oft á 

tíðum falin fyrirbæri. Ekki er hægt að alhæfa algjörlega um hvernig til hefur tekist út frá þeim 

rannsóknum sem tiltækar eru en hægt er að áætla það gróflega. Eftirfarandi niðurstöður má 

finna í skýrslu á vegum sænsku ríkisstjórnarinnar um hvernig áhrif lögin um bann við kaupum 

á vændi hafa haft frá innleiðingu þeirra. Því ber að hafa í huga að niðurstöðurnar koma ekki 

frá hlutlausum aðila.63 

  Athugað hefur verið hvort bannið á kaupum á vændi hefur haft áhrif á hegðun 

kaupenda. Lögð var fyrir könnun árið 1996 þar sem 13,6% sögðust hafa keypt vændi. Í 

sambærilegri könnun árið 2008 var talan komin niður í 8%. Þar kom einnig fram að algengara 

var að leita út fyrir landsteinana til vændiskaupa. Minna en helmingur þeirra sem svöruðu í 

seinni könnuninni hafði gert það eftir að bannið var innleitt.64  

  Viðhorf gagnvart banninu á vændi hefur einnig verið mælt í Svíþjóð. Fyrri könnunin 

var lögð fyrir fólk áður en bannið var sett á, og fram til ársins 2010 höfðu þrjár aðrar kannanir 

verið gerðar. Samkvæmt þessum könnunum er mestur stuðningur meðal ungs fólks og nýtur 

bannið stuðnings um 70% svarenda.65 

  Götuvændi hefur minnkað um helming eftir innleiðingu laganna árið 1999. Gert er ráð 

fyrir því að það séu bein áhrif frá lögunum og bendir samanburður við nágrannalöndin Noreg 

                                                      

62 Canadian HIV/AIDS Legal Network, Sew Work Law Reform in Canada: Considering Problems with the 

Nordic Model (Toronto: Canadian HIV/AIDS Legal Network, 2013), 2.  
63 Swedish Institute, „The Ban against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008,“ nóvember 

2010, 7. 
64 Sama heimild, 32. 
65 Sama heimild, 9. 
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og Danmörk til þess. Útbreiðsla vændis var nánast jafn mikil í höfuðborgum landanna þriggja 

áður en bannið var lögleitt, en eftir að bannið kom til sögunnar hefur götuvændi aukist í 

Noregi og Danmörku og var árið 2008 þrisvar sinnum fleira fólk í vændi þar en í Svíþjóð. 

Samt sem áður hefur fjöldi erlendra kvenna í vændi vaxið mikið í öllum þremur löndunum, þó 

mun meira í Noregi og Danmörku en í Svíþjóð.66 Eftir að lögin voru innleidd og fram til 

ársins 2008 hafði götuvændi einungis fundist í Gautaborg, Stokkhólmi og Málmey. Árið 1998 

var talið að um 790 manns stunduðu vændi í Svíþjóð en eftir innleiðingu laganna eru það um 

300 til 430 manns á ári.67  

  Í Noregi og Danmörku hefur frá upphafi þessarar aldar markvisst verið fylgst með 

fjölda fólks í bæði götuvændi og vændi innandyra og í báðum löndum hefur því fjölgað á 

þeim tíma. Til að mynda var gert ráð fyrir að fjöldi fólks í vændi í Noregi á árunum 2001 til 

2007 hafi verið á milli 2500 og 3000 en árið 2008 hafi sá fjöldi farið yfir 3200. Í Danmörku 

hafi þessi fjöldi verið um 3900 á ári frá 2003, en orðinn tæplega 5700 árið 2008. Í Svíþjóð er 

markvissum mælingum ábótavant og eru ekki til nákvæmar tölur um fjölda fólks í vændi eftir 

bannið. Þrátt fyrir það eru engin gögn sem benda til þess að vændi þar í landi hafi aukist í 

sama mæli og í nágrannalöndunum tveimur.68 

  Þá vaknar spurningin um hvort vændið hafi flust yfir á netið. Vændi selt á netinu hefur 

aukist í Svíþjóð sem og á hinum Norðurlöndunum. Það er ekkert sem bendir til þess að 

aukningin hafi verið meiri í Svíþjóð en í hinum löndunum og er hún jafnvel umfangsmeiri í 

Noregi og Danmörku. Samkvæmt fyrrnefndri skýrslu á vegum sænsku ríkisstjórnarinnar 

bendir þetta til að ekki sé um að ræða skiptingu þar sem vændi hefur færst af götunum yfir á 

netið, heldur að raunveruleg fækkun fólks í götuvændi hafi átt sér stað. Að auki má nefna að 

engin gögn benda til þess að vændi hafi færst frá götunum og inn á hótel, kynlífsklúbba eða 

næturklúbba.69 

 Hvað varðar aðstæður fólks í vændi eftir að bannið var innleitt eru engin gögn sem 

styðja það að þær hafi breyst til hins verra. Samkvæmt skýrslunni á vegum sænsku 

ríkisstjórnarinnar þá heyrðust áhyggjuraddir þess efnis að með banni á kaupum á vændi 

myndi vændið færast neðanjarðar, ofbeldi gegn fólki í vændi myndi aukast og erfiðara yrði að 

veita því tiltæka hjálp. Þetta virðist ekki hafa ræst og skoðaði lögreglan í Gautaborg 

sérstaklega hvort ofbeldi gegn fólki í vændi hefði aukist eftir innleiðingu bannsins, en fann 

engar sannanir þess efnis. Hið sama má segja um lögregluna í Stokkhólmi. Þó setti hin sænska 
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nefnd um heilsu og velferð (e. Socialstyrelsen) fram skýrslu árið 2003 þess efnis að ofbeldi 

gegn fólki í vændi hefði aukist í byrjun þessarar aldar. Þó væri erfitt að finna rót vandans og 

ekki hægt að fullyrða að bann við kaupum á vændi hafi verið áhrifavaldurinn. Sumum sem 

veittu upplýsingar við gerð skýrslunnar fannst vændisumhverfið orðið hættulegra, en fáum 

þótti hið eiginlega ofbeldi hafa aukist. Það að vændisumhverfið hafi smám saman orðið 

hættulegra er sagt vera í takt við aukna heróínneyslu fólks í vændi. Bæta má við að bæði 

viðmælendur sem höfðu áður verið í vændi og lögreglufólk tóku það fram að því þætti það 

ekki rétt að kaupendur vændis hafi orðið ofbeldisfyllri eftir að bannið var innleitt, heldur hafi 

ofbeldi alltaf verið fylgifiskur vændis.70  

  Í rannsókn sinni fyrir tímaritið ,,Sexuality Research and Social Policy“ gagnrýnir 

Daniela Donna stefnu sænskra stjórnvalda. Niðurstöður hennar benda til þess að með banninu 

hafi aðstæður fólks í vændi orðið verri. Hún segir bannið gera það að verkum að vændi sé 

sveipað skömm og aðilar í vændi geta ekki verið fullgildir meðlimir samfélagsins. Þegar fólk 

ætli að leita sér hjálpar sé komið fram við það eins og fórnarlömb, jafnvel þó það hafi verið í 

vændi af fúsum og frjálsum vilja. Kemur einnig fram að engin samtök sem aðstoða fólk í 

vændi dreifi smokkum, og er ástæða þess sú að ekkert þeirra vill hvetja til vændis.71 Í 

rannsókninni er bannið einnig gagnrýnt með þeim rökum að þegar kemur að því að upplýsa 

mansalsmál þá er engin leið til að fá kaupendur til að gefa sinn vitnisburð málinu til 

framdráttar, þar sem þá eigi þeir á hættu að fá dóm fyrir sín kaup.72 

  Mansal er alltaf nátengt umræðunni um vændi. Í skýrslunni á vegum sænsku 

ríkisstjórnarinnar kemur fram að eftir að bannið var innleitt í Svíþjóð, hafi landið orðið síður 

eftirsóknarvert fyrir þrælahaldara og að mansalsmarkaðurinn sé orðinn smærri í sniðum. 

Samkvæmt sænsku lögreglunni gerir bannið þrælahöldurum erfiðara að stunda glæpi sína og 

hefti þá í að koma til Svíþjóðar í þeim tilgangi.73 Samkvæmt sænsku lögreglunni, og þeim 

sem starfa við að sporna gegn mansali, líta þrælahaldarar á Svíþjóð sem lélegan markað fyrir 

mansal vegna bannsins og lítillar eftirspurnar. Svo virðist sem umfang mansals sé minna en í 

löndum þar sem vændi er löglegt, t.a.m. finnur lögreglan aðeins um tvö til fjögur fórnarlömb 

mansals þegar vændishús eru rannsökuð, en algengara að sá fjöldi sé um 20 til 60 í löndum 

með löglegan vændismarkað. Sænska lögreglan heldur því fram að það sé banninu á kaupum 
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á vændi fyrir að þakka að ákveðin hindrun hefur myndast í landinu fyrir mansal að ná 

fótfestu.74  

 Eins og búast má við eru niðurstöður skýrslu á vegum Svíþjóðar frekar litaðar af eigin 

stefnu og því verða hér reifaðar niðurstöður úr skýrslu byggðri á rannsókn um stefnuna í 

Hollandi og Austurríki, þar sem aukakafli var gerður um árangurinn í Svíþjóð. Í skýrslunni er 

það gagnrýnt hversu óljósar hinar tiltæku upplýsingar eru um árangurinn í Svíþjóð. Til dæmis 

er nefnt að hin meinta fækkun fólks í götuvændi eftir bannið stafi ekki af banninu einu og sér, 

heldur hafi hún átt sér aðdraganda sem rekja má aftur til áttunda áratugarins. Mælingum á 

þessari fækkun er ábótavant skv. skýrslunni, en samt sé þessu haldið fram.75 Einnig er tekið 

fram að engar áreiðanlegar upplýsingar séu tiltækar um samdrátt á vændi almennt, innandyra 

sem utandyra. Talið er að vændi hafi færst á annan vettvang t.d. á bari, veitingastaði og hótel 

sem og á netið. Gert er ráð fyrir að fjöldi fólks sem auglýsir vændi á netinu sé í kringum 300-

500. Þær tölur eru þó ekki staðlaðar né nákvæmar. Einnig hefur Malmö Knowledge Center 

(miðstöð með ráðgjöf og hjálp fyrir fólk í vændi) gefið það út að „falin“ vændisþjónusta, á 

netinu eða innandyra, sé orðin um 80% af útbreiðslu vændis í stað 67% fyrir bannið. Í 

skýrslunni er gert ráð fyrir að það sýni að fólki í vændi hafi ekki fækkað, heldur sé fjöldinn 

svipaður og áður.76 

  Því beri að athuga að ómögulegt sé að vita hvort tíðni vændis hefur aukist eða 

minnkað og kom það fram í skýrslunni á vegum „Socialstyrelsen“ frá árinu 2007. Þar var 

einnig tekið fram að götuvændi væri hægt og bítandi að aukast á ný eftir að það hafði nánast 

horfið eftir bannið.77 Einnig er talað um hvernig bannið hefur áhrif á heilsu og öryggi fólks í 

vændi. Bann á kaupum á vændi virðist auka skömmina sem fylgir því, og gerir það að verkum 

að fólk sækir sér síður hjálp vegna kynsjúkdóma.78  

  Þegar litið er til árangur bannsins við að draga úr mansali er hægt að efast um hann. 

Samkvæmt tölum sem birtar eru í skýrslunni um tilkynningar og sakfellingar í mansalsmálum 

virðist enginn hafa verið sakfelldur síðan árið 2007, a.m.k. er afar erfitt að finna upplýsingar 

varðandi það. Tölurnar flökta einnig og ekki er hægt að sjá stöðuga fækkun mansalstilfella 

milli ára. Þrátt fyrir þetta var árið 2010 birt opinbert mat á stöðunni þar sem sagt var að 

greinilegt væri að bannið við kaupum á vændi hefði hindrandi áhrif á þrælahaldara sem 
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hyggðust flytja fórnarlömb sín til Svíþjóðar. Aðeins nokkrum mánuðum áður hafði þó komið 

fram yfirlýsing frá sænsku lögreglunni um að mansal væri vaxandi vandamál í Svíþjóð.79 

Samkvæmt skýrslunni eru upplýsingar varðandi árangur bannsins afar misvísandi og tvíræðar 

og vantar nákvæmari rannsóknir til þess að segja til um raunveruleg áhrif.80 

  Stjórnvöld í Svíþjóð eru meðvituð um að það krefst fleiri aðgerða en einungis að 

banna kaup á vændi til að útrýma vændi og mansali. Nauðsynlegt er að þyngja refsingar og 

afleiðingar fyrir kaupendur sem og að auka aðstoð við þá til að koma í veg fyrir fleiri brot. 

Frekari rannsókna er þörf á því hverjir það eru sem kaupa vændi, til að koma í veg fyrir að 

kaupin eigi sér stað. Það þarf að gera samfélagslegar breytingar og finna út leiðir til að 

fyrirbyggja vændi og mansal.81 
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4 Holland – aðdragandi og innleiðing 

 

Hér verður umfjölluninni beint að því hvernig lögleiðing vændis var innleidd í Hollandi. 

Rakin verður saga innleiðingar í landinu sem og kostir og gallar við nálgunna. Að lokum 

verður reynt að skýra á sem bestan hátt hvernig til hefur tekist eftir innleiðinguna. 

  Þann 1. október árið 2000 var banni við starfsemi vændishúsa aflétt í Hollandi. Síðan 

þá hefur sala á vændi og rekstur vændishúsa verið löglegur þar í landi. Þær ástæður sem 

gefnar hafa verið fyrir þessum breytingum eru tvær. Í fyrsta lagi var markmiðið með 

lögleiðingunni að bæta stöðu þeirra sem starfa við vændi með því að innleiða leyfi og reglur 

sem miða að því að auka réttindi og öryggi vændisstarfsfólks. Í öðru lagi átti að reyna að 

sporna gegn misnotkun á vændisstarfsólki með því að sækja til saka þau vændishús sem starfa 

án leyfis. Að auki var verið að miða að því að koma í veg fyrir mansal.82 Ætlunin var þannig 

að aðskilja hið löglega vændi frá hinu ólöglega, að einblína á að útrýma mansali en láta 

vændismarkaðinn sjálfan standa utan við það. Samkvæmt könnun sem lögð var fyrir í 

Hollandi áður en lögleiðingin átti sér stað voru 73% almennings fylgjandi lögleiðingu vændis 

og töldu 74% vændi vera viðurkennda starfsgrein.83 

  Kvennahreyfingar í landinu höfðu í tvo áratugi fyrir lögleiðinguna hvatt til hennar, 

vegna þess að talið var að það myndi valdefla konur í stað þess að litið yrði á þær sem kúguð 

fórnarlömb. Lögleiðing ætti að efla sjálfsákvörðunarrétt fólks í vændi og rétt þess til að nota 

hann eins og því sýndist, þ.m.t. að selja kynlíf.84 

  Vændi hafði í raun ekki verið ólöglegt áður en lögleiðingin kom til sögunnar. Frá 

árinu 1830 til ársins 1911 var vændi löglegt. Frá 1911 til ársins 1980 var ólöglegt að taka við 

greiðslu vegna kynlífsþjónustu. Þetta var gert til að vernda fólk í vændi fyrir þriðja aðila eða 

fólki sem vildi notfæra sér aðstöðu þess og beita það misneytingu. Þessi lög voru ekki talin 

vernda fólk í vændi nægilega vel og var því vændi gert að löglegri starfsgrein árið 1988. Með 

lögleiðingunni árið 2000 var markmiðið að vernda fólk í vændi fyrir misneytingu og ýmar 

reglur settar fram varðandi starfsemina.85 

Hugmyndin um lögleiðinguna er byggð á tveimur megin hugmyndum. Önnur er sú að vændi 
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er og verður alltaf til og því þurfti að líta á það sem alvöru starfsgrein sem lýtur 

markaðslögmálinu um framboð og eftirspurn. Ef alltaf er litið á það sem eitthvað skammarlegt 

og ólöglegt fylgja sjálfkrafa aðrir ólöglegir þættir með, t.d. mansal þar sem völdin eru í 

höndum óprúttinna aðila sem kaupa og selja aðrar manneskjur. Hin hugmyndin er sú að að 

einungis sé hægt að glíma við vandamál sem fylgja vændi með því að hafa hinar ásættanlegu 

tegundir vændis sýnilegar og vernda þær með þar til gerðum reglugerðum. Passa þarf að 

starfsemi löglegs vændis snúist ekki yfir í ólöglegt athæfi og að auki þarf að takast á við glæpi 

tengda vændi á skipulagðan hátt.86  

  Vændi hefur alltaf verið leyfilegt í Hollandi með því skilyrði að þátttakendur séu 

sjálfviljugir og sjálfráða.87 Með lögleiðingunni varð Holland eitt af fyrstu löndum heims til að 

viðurkenna vændi sem eðlilega starfsgrein fullorðins fólks.88 Almennt viðhorf í Hollandi er að 

lögleiðing vændis sé mikilvægur hluti af frelsi einstaklingsins og réttindum fólks til að gera 

það sem það vill við eigin líkama. Litið er á lögin sem viðurkenningu á því að fólk í vændi sé 

ekki fórnarlömb ef það hefur valið sjálft að stunda það.89 

  Eigandi vændishúss þarf að hafa sérstakt leyfi frá yfirvöldum til að reka það og fara 

eftir ákveðnum stöðlum sem settir eru fyrir reksturinn. Neyðarhnappur þarf að vera til staðar á 

svæðinu, heitt og kalt vatn og smokkar. Sé þessu fylgt eftir er starfsemin fullkomlega lögleg.90 

Fyrst þegar lögin voru samþykkt var engin heildstæð stefna mynduð, heldur áttu 

sveitarfélögin að sjá um að veita leyfi til vændishúsa sem tilheyrðu þeim svæðum sem og að 

mynda og innleiða stefnu.91 Árið 2013 var þessu breytt, lögin voru hert og lágmarksaldur til 

að vinna í vændi var hækkaður úr 18 ára í 21 árs.92 

  Ákvæði 273f í lögunum kveður á um refsingar við mansali, sem oft skýtur upp 

kollinum í sama umhverfi og vændi. Samkvæmt því ákvæði er með öllu ólöglegt að neyða 

aðra manneskju til að stunda vændi, hvetja manneskju undir lögaldri til að stunda vændi, 

græða á starfsemi annarrar manneskju í vændi, selja manneskju til annarra landa til að stunda 

vændi og fleira sem fellur undir mansal.93 
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Til að útskýra betur stefnuna í vændismálum í Hollandi verður nú farið ítarlega í helstu rök 

með og á móti lögleiðingu vændis. 

 

4.1 Rök með lögleiðingu vændis 

 

Rökin sem notuð eru fyrir lögleiðingu vændis snúast í raun um frelsi einstaklingsins og hans 

rými til að nota sinn líkama á þann hátt sem hann kýs. Með því að lögleiða vændi á að vera 

betra að fylgjast með iðnaðinum og koma þannig í veg fyrir mansal og aðra glæpi sem 

fyrirfinnast í undirheimunum. 

  Þau rök með lögleiðingu sem hér koma fram má finna í grein eftir Martha C. 

Nussbaum sem birtist í tímaritinu Journal of Legal Studies. Þar kemur fram að vændi sé vinna 

eins og hver önnur. Þá er eingöngu átt við það þegar eigin vilji er fyrir hendi. Í öðrum störfum 

fær fólk greitt fyrir vinnu sem framkvæmd er með þess eigin líkama, rétt eins og í vændi. Oft 

eru tekin dæmi um konur sem starfa við ræstingar, sem nuddarar eða annað.94 Til að mynda er 

sagt að það að starfa sem nuddari og vændiskona sé keimlíkt, þ.e.a.s, starfi nuddarans er ætlað 

að veita einskonar líkamlega ánægju viðskiptavinarins, líkt og starfi vændiskonu. Í báðum 

tilfellum krefst starfið líkamlegrar snertingar við viðskiptavin. Í öðru þeirra er kynlíf innifalið 

í starfinu en í hinu ekki og í báðum tilfellum þarf að verða við óskum viðskiptavinarins.95  

  Sagt er að hægt sé að stjórna betur eftirliti með því að lögleiða vændi. Þar sem hætta er 

á smitsjúkdómum og ofbeldi í garð fólks í vændi er betra að lögleiða vændi svo hægt sé að 

tryggja öryggi fólksins, takmarka vald melludólga og sjá til þess að passað sé upp á heilsu 

þess með reglulegum skoðunum og úthlutun getnaðarvarna.96  

 Talað er um að vændi sé birtingarmynd valds karla yfir konum. Sem andsvar við þeim 

rökum segja lögleiðingarsinnar að margt annað sé það líka. Til að mynda er sagt að 

hjónabandið sé ein af birtingarmyndum á valdi karla. Í ýmsum ríkjum heims er ofbeldi og 

nauðgun innan hjónabands ekki ólögleg iðja. En í stað þess að gera hjónaband ólöglegt ætti að 

einblína á fyrrnefnda þætti og laga þá. Ekki myndi ganga upp að banna hjónaband þótt það 

viðhaldi sumsstaðar valdi karla yfir konum, rétt eins og ekki ætti að banna vændi. Það þarf 

líka að fegra ímynd fólks í vændi. Litið er niður á það og því sífellt haldið niðri, en með því 

að viðurkenna starf þess sem hverja aðra vinnu er auðveldara fyrir það að öðlast borgaraleg 

                                                      

94 Martha C. Nussbaum, „Whether from Reason or Prejudice: Taking Money from Bodily Services,“ Journal of 

Legal Studies 27, nr. 2 (1998): 700. 
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réttindi.97 

  Lögleiðingarsinnar eru á móti þeirri fullyrðingu að fólk í vændi stundar það ekki af 

fúsum og frjálsum vilja og að vændi sé því ekki raunveruleg viðskipti með samþykki beggja 

aðila. Þeir telja þessa fullyrðingu eiga vel við ef um mansal er að ræða. Einnig á hún vel við 

þegar börn eru blekkt inn í vændi, sem á sér stað víða um heim og er afar alvarlegur glæpur. 

En þegar staðreyndin er sú að um ræðir manneskju sem valdi að starfa við vændi í stað þess 

að vinna í verksmiðju, þá segja lögleiðingarsinnar að hún hafi átt valið. Þrátt fyrir að hún hafi 

ekki endilega staðið frammi fyrir mörgum valmöguleikum, t.d. vegna fátæktar, þá valdi hún 

samt vændið fram yfir illa borgaða vinnu í verksmiðju. Í stað þess að dæma hana fyrir það þá 

ætti að virða val hennar þrátt fyrir að fáir valmöguleikar væru til staðar.98 Talsmenn 

lögleiðingar eru á móti þeirri aðferð þeirra sem eru andvígir vændi, að líta á allt fólk í vændi 

sem fórnarlömb. Þannig sé verið að nota alhæfingar og setja allt fólk í vændi undir sama hatt. 

Það sé í raun merki um ,,forréttindafemínisma“ (e. privilege feminism) sem endurspeglar 

málefni, hvítra, gagnkynhneigðra og vestrænna kvenna. Það fólk sem líti á allt fólk í vændi 

sem fórnarlömb, setji sig á hærri stall og horfi niður á það.99  

 

4.2 Rök gegn lögleiðingu vændis 

 

Ýmsir eru á móti lögleiðingu vændis og styðja ekki þá stefnu sem hún stendur fyrir.  

Hugmyndin á bak við lögleiðingu vændis er að stuðla að öryggi fólks í vændi. Þrátt fyrir það 

er talað um að hún hafi einnig annarskonar afleiðingar.  

  Eftirfarandi rök gegn lögleiðingu má finna í bókinni The Industrial Vagina eftir Sheila 

Jeffreys. Til að mynda hafa þau rök verið notuð gegn lögleiðingu að löglegt umhverfi vændis 

stuðli að fegrun ímyndar þess. Með lögleiðingu vændis aukist fjöldi þeirra sem kaupa það, 

sem gerir það að eðlilegri iðju. Að ferðast til annarra landa til að kaupa vændi (e. sex tourism) 

hefur orðið viðurkenndara og útbreiddara og í auknum mæli eðlileg iðja.100 

  Talað er um í grein eftir Donna M. Huges, The „Natasha“ Trade: The Transnational 

Market of Trafficking in Women að með því að lögleiða vændi muni eftirspurn eftir því aukast 

til muna og því verði að svara þeirri eftirspurn með auknu framboði. Sagt er að karlmenn 

skapi eftirspurnina á meðan konur eru framboðið. Þegar litið er á markaði þar sem vændi er 
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löglegt, eða almennt viðurkennt, er talið að eftirspurnin eftir því sé meiri en gengur og gerist. 

Til að auka framboðið vegna aukinnar eftirspurnar, er mansal notað, enda ekki möguleiki á að 

mæta svo mikilli eftirspurn einungis með fólki sem stundar vændi af fúsum og frjálsum vilja. 

Þegar kemur að því að sækja þrælahaldara til saka í ríki þar sem vændi er löglegt er það 

gríðarlega erfitt þar sem komast þarf að því hvort fórnarlambið hafi gefið samþykki fyrir að 

vera í vændi eður ei. Nánast ómögulegt er að sanna að fórnarlamb mansals sé í vændi gegn 

vilja sínum. Það má því segja að lögleiðing hjálpi þrælahöldurum.101 

  Eins og áður hefur komið fram er fólk í vændi nánast eingöngu konur. Því má segja að 

málefni tengd vændi séu málefni kvenna. Kemur það fram í fyrrnefndri bók Jeffreys. Þegar 

ríki lögleiða vændi er ein af ástæðunum sögð vera sú að það sé gert til að vernda konur í 

vændi gegn ofbeldi og stuðla að betri og heilsusamlegri aðstöðu. En þeir sem andmæla 

lögleiðingu benda á að konur í vændi eru líka venjulegar konur og vændi því skaðlegt fyrir 

konur í heild sinni.102 Sumir ganga það langt að fullyrða að lögleiðing á vændi sé aðferð 

yfirvalda til að tryggja hagsmuni karlkyns íbúa ríkisins. Að með því að gera það löglegt að 

kaupa vændi sé verið að sýna karlmönnum að þetta sé hin rétta staða kvenna þ.e. að vera 

undirokaðar af karlmönnum.103 

  Þegar ríki lögleiða vændi er ein af ástæðunum sem gefnar eru að vændi er og mun 

alltaf verða til og því þurfi ríki að tryggja öryggi fólks sem stundar það og lágmarka þann 

skaða sem það hlýtur. Þessu hefur lengi verið haldið fram og var það jafnvel gert í Bretlandi á 

19. öld. Þá börðust femínistar gegn regluvæðingu ríkisins á vændi. Rök þeirra gegn þessari 

fullyrðingu voru þau að morð og rán hefðu lengi verið til og yrðu óhjákvæmilega alltaf til. 

Þrátt fyrir það myndi ekkert ríki taka sig til og regluvæða þessar athafnir og stjórna því hvar, 

hvenær og hvernig þær færu fram.104  

  Hvort sem vændi er iðkað í öruggum húsakynnum eða úti á götu, er tíðni 

áfallastreituröskunar fólks í vændi álíka mikil og greinist hjá stríðandi hermönnum og 

fórnarlömbum pyntinga og nauðgana. Þetta kemur fram í grein Catharine A. MacKinnon, 

Trafficking, Prostitution and Inequality. Áfallastreituröskun getur komið fram þegar fólk 

verður fyrir hryllingi sem það þolir illa andlega. Oft er fólk í vændi háð eiturlyfjum og þarf að 

aðskilja huga og líkama þegar það sinnir kúnnum. Þrátt fyrir að með lögleiðingu séu stofnuð 

samtök til að aðstoða fólk í vændi, verður það samt fyrir ýmiskonar ofbeldi og áreitni í sínu 

                                                      
101 Donna M. Huges, „The „Natasha“ Trade: The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women,“     
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starfi. Andstæðingar lögleiðingar benda á það að vera í vændi er ekki starf sem margir myndu 

velja sér til yndisauka og sé það oftast fólkið með fæstu valkostina sem neyðist til að fara út í 

vændi.105 

  Í myndinni ,,Not for sale“ frá árinu 2006 þar sem mælt er gegn lögleiðingu vændis, 

taka ýmsir til máls, t.a.m. konur sem áður voru í vændi, bæði í löglegu og ólöglegu umhverfi. 

Þarna kemur t.d. fram að með lögleiðingu er bransinn fegraður og gerður eftirsóknarverður en 

í raun og veru sé ekkert gert til að vernda réttindi kvennanna. Skaðinn sem hlýst af því að vera 

í vændi sé falinn á bak við lögleiðinguna.106 Í löglegu lagaumhverfi vændis er það álitið starf 

eins og hvert annað. Dæmi eru um það að konur sem ekki sækja um starf á vændishúsum séu 

sviptar atvinnuleysisbótum þar sem þær taka ekki þeim störfum sem bjóðast. Í framangreindri 

mynd var tekið dæmi um að vinnumiðlun hafi skipað fyrrum flugfreyju á atvinnuleysisbótum 

að sækja um starf á vændishúsi.107  

  Áhrif lögleiðingar vændis á mansal eru umdeild. Spurningin er hvort löglegur 

vændismarkaður skapi ákveðin útþensluáhrif eða staðgengilsáhrif. Staðgengilsáhrifin snúast 

um að með lögleiðingu verði hinn löglegi vændismarkaður fýsilegri en mansalsmarkaðurinn 

og dragi þannig úr áhrifum hans. Útþensluáhrifin snúast um að með því að skapa löglegan 

vændismarkað aukist eftirspurnin eftir vændi almennt, sem auki þannig mansal. Niðurstöður 

rannsóknar sem birtist í tímaritinu World Developer árið  2012 þar sem greind voru gögn frá 

150 löndum, benda til að útþensluáhrifin séu viðameiri í þessu samhengi. Þar er greint frá því 

að lönd með löglegan vændismarkað hafi hærri tíðni tilkynntra mansalsmála.108 

 

4.3 Hvernig hefur löggjöfin reynst í Hollandi? 

 

Eins og áður hefur verið nefnt var markmiðið með lögleiðingu vændis í Hollandi að sporna 

gegn mansali, auka öryggi fólks í vændi með því að gera vændi að löglegri starfsgrein, og 

minnka þannig ofbeldi og ólöglega starfsemi sem oft er fylgifiskur vændis. En þá kemur að 

spurningunni um það hvort lögin hafi haft þau áhrif sem í upphafi var ætlað.  

 Eftirfarandi upplýsingar fást úr skýrslu sem gerð var upp úr samanburðarrannsókn þar 

sem vændismarkaðurinn í Hollandi og Austurríki var borinn saman og nefnist Final Report of 

                                                      

105 Catharine A. MacKinnon, „Trafficking, Prostitution and Inequality,“ 286-289. 
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the International Comparative Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands. Frá 

árinu 2000 hefur hinn löglegi vændisiðnaður í Hollandi dregist saman. Áætlað er að árið 2000 

hafi einkarekin vændishús verið um 800 talsins. Árið 2010 var áætlaður fjöldi um 360-370 

talsins. Gluggum ætluðum til vændisiðkunar (sem finna má í rauða hverfinu í Amsterdam og 

víðar) fækkaði einnig, árið 1999 voru þeir um 2096 en tíu árum seinna var fjöldi þeirra 

kominn niður í 1466. Síðan þetta var hefur fleiri gluggum verið lokað með kerfisbundnun 

aðgerðum stjórnvalda en um er að ræða hluta af áætlun þeirra til að sporna gegn mansali. 

Höfundar skýrslunnar telja þó aðra þætti spila hlutverk í þessari lokun glugganna. Fyrst ber að 

nefna að netið hefur stækkað gríðarlega og notkun á því aukist mikið á þeim tíma sem liðinn 

er frá lögleiðingu árið 2000 og mikið af vændisviðskiptum hefur færst þangað. Þetta er í takt 

við að almenn viðskipti eru í auknum mæli farin að eiga sér stað á netinu. Að auki telja 

höfundar skýrslunnar þetta tengjast því að sala á vændi í heimahúsum og fylgdarþjónusta á 

vegum einstaklinga sé að aukast. Fækkun glugga og vændishúsa hefur valdið því að 

nuddstofur hafa að hluta tekið við sölu á vændi. Önnur ástæða fyrir lokun glugganna sem talin 

er upp er sú að vændishús verða fyrir áhrifum af yfirstandandi efnahagserfiðleikum og að þau 

virðast vera orðin úrelt tegund  vændissölu.109 Áhugavert er að minnast á að í Hollandi er gert 

ráð fyrir að tíu sinnum fleira fólk sé í vændi en í Svíþjóð þó ekki búi nema u.þ.b. tvisvar 

sinnum fleiri í Hollandi.110 

  Áður en vændi var lögleitt voru engar reglur tiltækar fyrir eigendur vændishúsa 

varðandi viðeigandi vinnutíma starfsfólks. Umdeilt var að eigendur vændishúsa töldu eðlilegt 

að fólk ynni í tólf tíma á dag, sex daga vikunnar. Það hefur breyst og er viðurkenndara nú að 

fólk vinni aðeins hlutastörf á vændishúsum. Viðmælendur í rannsókninni gáfu mismunandi 

svör, flestir unnu marga klukkutíma í senn en aðrir færri og jafnvel bara nokkrum sinnum í 

viku. Hvað varðar það fólk sem starfar í gluggavændinu, þá leigir það gluggann í viku í senn 

eða lengur fyrir háar upphæðir, sem veldur því að það verður að taka við öllum þeim kúnnum 

sem bjóðast þar sem annað reynist of dýrt.111 

  Það er sérstaklega erfitt að innleiða nýja stefnu í málaflokkum sem snúa að vændi.  

Það má rekja til þess að iðnaðurinn hefur lengi verið sveipaður skömm, fólk sem tengist 

iðnaðinum er félagslega og menningarlega fjarlægt þeim sem setja stefnuna og iðnaðurinn 

                                                      

109 Wagenaar, Altink og Amesberger, Final Report of the International Comparative Study of Prostitution 
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hefur í gegnum tíðina aðallega þrifist í undirheimunum. Til dæmis hafa eigendur vændishúsa 

lengi mótmælt innleiðingu aukinna réttinda verkafólks innan vændisiðnaðarins þar sem 

viðskiptaaðferðin hefur í gegnum tíðina verið þannig að kostnaði, sem fólk í vændi hefur þurft 

að greiða, hefur verið haldið í hámarki og þannig sömuleiðis gróða eigendanna. Það er erfitt 

fyrir ríkið að „láta“ fólk hlýða og framfylgja stefnu þess og ekki er hægt að fylgjast með 

gjörðum fólks allan sólarhringinn.112  

  Eftir lögleiðinguna komu leyfisveitingar til sögunnar. Vændishús þurfa að hafa 

tilskilin leyfi til að starfa. Það eru ýmsir umboðsaðilar sem sjá um að fylgjast með 

vændihúsum, en í Rotterdam eru það t.d.: Nefnd sem sér um almenna reglu og öryggi (e. 

Department of Public Order and Safety), lögreglan, sem kemur þrisvar á ári til að athuga með 

tilskilin leyfi og þrisvar á ári til að fylgjast með hvort þar þrífist ólögleg starfsemi og mansal, 

skatturinn, til að athuga hvort starfsfólk hafi vinnuleyfi, Vinnumálaeftirlitið (e. Office of 

Labour Inspection), og fleiri. Borgaryfirvöld hafa einnig stofnað til ákveðins samstarfs við 

ýmsa yfirmenn vændishúsa, sem upplýsa þau í hvert skipti sem nýtt fólk vill hefja störf.113 

  Eins og áður sagði er fylgst vandlega með hvort kynsjúkdómar geri vart við sig með 

ýmsum prófunum af fagfólki. Þetta fagfólk leitar einnig eftir vísbendingum um hvort 

viðkomandi sé fórnarlamb mansals. Vakni grunur um að svo sé er lögregluyfirvöldum gert 

viðvart. Svona upplýsingaöflun er einn af hornsteinum vændisstefnu Hollands. 

Lögregluyfirvöld eru meðvituð um að mansal er útbreitt samfélagsmein sem beri að hindra. 

Með því að vera sífellt á varðbergi og nálægt vændisstarfseminni getur lögreglan brugðist 

hratt við ef um ólöglegt athæfi og mansal er að ræða.114 Til dæmis þurfa allir þeir sem vilja 

selja líkama sinn í gluggum í vændishverfi Utrecht-borgar að skrá sig hjá heilbrigðiseftirlitinu 

(e. Public Health Service). Það er aðferð borgaryfirvalda við að kortleggja hver fjöldi og 

uppruni fólks í vændi sé og að stemma stigu við mansali ef það kemur upp. Áður fyrr var 

ekkert lagaákvæði sem gerði lögreglu kleift að grípa inn í ef upp kom grunur um mansal. En 

þegar þessi skýrsla kom út árið 2013 var nýlega búið að bæta úr því. Ef upp kemur tilfelli þar 

sem grunur leikur á að manneskja sé fórnarlamb mansals þá fær hún að vita það frá 

lögreglunni. Ef nógu sannfærandi sannanir liggja fyrir því er hún sett á ákveðinn lista yfir fólk 

í áhættuhóp. Það gefur grænt ljós á að lögreglan fylgist frekar með henni. Reynt er að fá 

viðkomandi til að kæra og henni beint til félagsþjónustu. Manneskjan fær ekki að starfa 
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lengur hjá vændishúsinu né á öðrum vændishúsum með starfsleyfi í borginni.115 

  Eins og raunin er í Svíþjóð þá er erfitt að segja til um hvaða áhrif lögleiðing vændis 

hefur haft á mansal í Hollandi. Fjöldi kvenna í vændi frá Austur-Evrópu hefur aukist gífurlega 

í Hollandi og því segja yfirvöld þar að gríðarlega erfitt sé að sjá hvaða hluti af þeim hefur ekki 

leyfi eða eru fórnarlömb mansals. Samkvæmt skýrslu norska utanríkisráðuneytisins um 

stöðuna í Hollandi er gert ráð fyrir því að 10% af 35.000 manns, sem eru í vændi þar í landi, 

séu fórnarlömb mansals. Samkvæmt annarri norskri skýrslu, gerðri af Dómsmála- og 

innanríkisáðuneytinu (e. Justis- og beredskapsdepartementet) árið 2004, hafa 

lögreglurannsóknir vegna mansals aukist í Hollandi. Yfirvöld þar í landi taka það þó fram að 

þetta gæti skýrst af því að fólk hafi meiri trú á lögreglunni eftir lögleiðinguna. Rannsókn sem 

gerð var árið 2005 að beiðni Evrópuþingsins bendir þó til að mansal hafi aukist með hverju 

árinu sem liðið hefur frá lögleiðingu. Ekki eru til nákvæmar tölur en fjöldi fórnarlamba 

mansals er talinn nokkuð hærri en í Svíþjóð og var t.a.m. gert ráð fyrir um 5140 

fórnarlömbum árið 2003.116  

  Skiptar skoðanir eru um gagnsemi laganna og um það hvernig þau hafa reynst. Hér á 

eftir verður greint frá niðurstöðum rannsóknar sem framkvæmd var af Shared Hope 

International. Það eru samtök sem berjast gegn mansali og hjálpa fórnarlömbum þess. 

Rannsóknin var gerð árið 2007 í fjórum löndum þar sem mikið er um vændi, þar á meðal í 

Hollandi. Þar kemur fram að ekki hefur lögleiðingin haft þau áhrif sem skyldi og að 

yfirvöldum hefur mistekist að fylgjast með ólöglegu vændi og mansali þar eð öll athygli 

lögreglunnar fer í að fylgjast með löglega hluta vændisins. Eftir lögleiðinguna var mörgum 

gluggum í rauða hverfinu lokað, en það olli því einungis að fórnarlömb mansals voru flutt á 

aðra staði sem ekki þurftu leyfi, t.d. á nuddstofur eða látin vinna í fylgdarþjónustu.117  

  Mansalsmarkaðurinn í Hollandi, sem talinn er hafa stækkað með aukinni eftirspurn 

eftir að vændi var lögleitt, þrífst á því að blekkja fólk í vændi. Sú aðferð sem mikið er notast 

við er starfsemi svokallaðra „tælara“ (e. loverboys). Þeirra hlutverk er að vingast við ungar 

stúlkur á rómantískan hátt til að öðlast traust þeirra og verða eins konar kærastar þeirra. Að 

lokum blekkja þeir síðan stúlkurnar og koma þeim inn í vændisiðnaðinn. Skotmörk þessara 

„tælara“ eru oftast hollenskar stúlkur á aldrinum 12 – 16 ára.118 Annars konar blekkingar eru 

                                                      

115 Sama heimild, 70-72. 
116 Swedish Institute, „The Ban against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008,“ nóvember 

2010, 56. 
117 Shared Hope International, Demand. A Comparative Examination of Sex Tourism and Trafficking in Jamaica, 

Japan, The Netherlands, and the United States (Vancouver WA: Shared Hope International, 2007), 75. 
118 Sama heimild, 62. 
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líka algengar, t.d. þegar skotmörkin eru stúlkur erlendis frá. Settar eru t.d. auglýsingar í blöð 

eða á netið þar sem auglýst eru störf í Hollandi (og öðrum löndum) fyrir ungar konur sem t.d. 

barnapíur, en þegar þær mæta á staðinn bíður þeirra yfirmaður sem neyðir þær til að selja sig 

á götunni eða í vændishúsum.119  

  Þó erfitt sé að henda reiður á því hvort lögleiðing vændis sé gott tæki til að draga úr 

mansali er það þó víst að vændi er orðið mjög útbreitt í Hollandi, eins og komið hefur fram.  

Þó svo að banninu hafi verið aflétt af rekstri vændishúsa er mansal enn gríðarstórt vandamál 

sem þrífst í Hollandi og fleiri aðgerðir en einungis lögleiðingin ein og sér eru nauðsynlegar til 

að stemma stigu við því. Það þarf meiri fræðslu um mansal, kaupendur og seljendur 

mansalsfórnarlamba þurfa að svara til saka fyrir brot sín, gera þarf fleiri rannsóknir til að sjá 

raunveruleg ítök mansals, tryggja þarf verndun og endurhæfingu fyrir fórnarlömb mansals, og 

fleira í þessum dúr.120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

119 Sama heimild, 65. 
120 Shared Hope International, Demand. A Comparative Examination of Sex Tourism and Trafficking in Jamaica, 

Japan, The Netherlands, and the United States, 77. 
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5 Umræður 

 

5.1 Róttækur femínismi og stefna Svíþjóðar 

 

Segja má að stefna Svíþjóðar sé í anda róttæks femínisma. Þar er litið á vændi sem óæskilegt 

fyrirbæri sem beri að útrýma úr samfélaginu. Vændi er álitið birtingarmynd ójafns valdatafls 

karla og kvenna þar sem konur eru, og hafa verið, undirokaðar af körlum frá upphafi. Litið er 

á fólk í vændi sem fórnarlömb og að það sé aldrei fullkomlega frjálst val sem ráði för. Svíþjóð 

styðst við „zero tolerance“ nálgunina sem miðar að því að ekki sé ásættanlegt að vændi 

viðgangist. Markmiðið er að draga úr vændi og þar með mansali með því að ráðast að 

eftirspurninni. Það eru karlar sem eru kaupendurnir í langflestum tilfellum og þeir viðhalda 

vændinu og þar með mansalinu með eftirspurn sinni. Vændi er talið vera ofbeldi gegn konum 

og börnum og beri að útrýma. 

  Það má auðveldlega sjá hina feminísku hlið laganna sem samþykkt voru í Svíþjóð árið 

1999. Lögin kallast einmitt „Kvinnofrid“ eða „Kvennafriður“ og er miðað við að vændi sé 

mál sem snýst um konur sem fórnarlömb og karla sem gerendur. 

  Sjá má þetta viðhorf t.d. með ummælum Vinnumálaráðuneytis Svíþjóðar frá árinu 

1998 um að bann á kaupum á kynferðislegri þjónustu myndi gera það að verkum að hægt væri 

að sporna gegn vændi og skaðlegum áhrifum þess á mun skilvirkari hátt en ella. Einnig er 

tekið fram að ekki sé sanngjarnt að refsa aðilanum sem selur vændið, þar eð sá aðili er oftast 

veikari aðilinn.  

 

5.2 Frjálslyndi, frjálslyndur femínismi og stefna Hollands 

 

Frjálslyndi og frelsi einstaklingsins til athafna og yfirráða yfir eigin líkama er það sem 

einkennir þá leið sem farin er til að regluvæða vændi og sporna gegn mansali í Hollandi. 

Hugmyndin er að allir eiga að fá að stjórna sínum eigin líkama og gjörðum. Margir velji að 

stunda vændi og eiga að hafa fullan rétt til þess innan ramma laganna. Ekki er litið á vændi 

sem birtingarmynd valds og kúgun karla yfir konum og talið er að fólk eigi rétt á því að gera 

það sem það vill við sinn líkama og er vændi meðal þess. Þess vegna eigi að gera vændi að 

löggildri starfsgrein svo það fólk sem velur sér að starfa í vændi geti búið við öryggi, heilsu 

og réttindi á við fólk í öðrum störfum. Holland styðst við svokallaða skaðaminnkun (harm 
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reduction) sem á að draga úr þeim hættum og skaða sem fólk í vændi gæti orðið fyrir.  

  Samkvæmt könnun sem lögð var fyrir í Hollandi áður en lögleiðingunni var hrundið af 

stað voru 73% hlynnt lögleiðingu og litu 74% á vændi sem eðlilega starfsgrein. Þetta sýnir 

fram á ríkjandi frjálslyndan hugsunarhátt í garð vændis í Hollandi. Einnig sýnir það verulega 

frjálslynd viðhorf að í Hollandi er lögleiðing vændis talin mikilvægur hluti af frelsi 

einstaklinga og réttindum fólks til að nota sinn líkama eins og því sýnist. Viðhorfið er slíkt að 

lögin eru viðurkenning á því einstaklingsfrelsi sem felst í valinu á að starfa í vændi. 

  Frjálslyndisstefnan segir til um að einstaklingurinn hafi fullt frelsi til athafna svo lengi 

sem þær athafnir skaða ekki aðra. Þannig sést að stefna Hollands í vændismálum er í takt við 

þennan hugsunarhátt, þar sem markmiðið er að fólk í vændi öðlist réttindi á við aðrar 

starfstéttir og löglegt sé að selja vændi ef einstaklingurinn hefur ákveðið af fúsum og frjálsum 

vilja að gera það. Enginn á að geta haft áhrif á eða bannað þessa ákvörðun einstaklings og 

hefur lögleiðingin þau áhrif.  

  Ýmis mannréttindasamtök, t.a.m. Amnesty International, styðja þessa nálgun Hollands 

og telja hana vera spurningu um mannréttindi þar sem hægt sé að vernda fólk í vændi og um 

leið sporna gegn mansali. 

 

5.3 Útbreiðsla viðmiða í Svíþjóð og Hollandi 

 

Alþjóðleg viðmið eru hugmyndir sem taka tillit til grundvallargilda og meginreglna. Þau virka 

þvert á ríki og alþjóðlega gerendur eftir að hafa náð sameiginlegum hljómgrunni og festu í 

opinberrri stefnu, sáttmálum, lögum og samningum. Þegar talað er um útbreiðslu viðmiða er 

átt við hvernig viðmið þróast, dreifast og ná fótfestu í alþjóðasamfélaginu. 

  Viðmið um vændi hafa breiðst á verulega ólíkan hátt til landanna tveggja, Hollands og 

Svíþjóðar. Í Hollandi er litið á vændi og mansal sem tvo aðskilda hluti, annan þeirra góðan 

eða viðunandi, en hinn slæman. Lögleiðing vændis á að hafa í för með sér öruggari markað og 

auðveldara á að vera að koma í veg fyrir mansal. Í Svíþjóð er litið á vændi og mansal, sem 

samofin hugtök sem bæði eru slæm og með því að refsa ekki kaupendum vændis sé verið að 

auka eftirspurnina og þar með ýta undir mansal. 

  Forvitnilegt er að sjá að alþjóðleg viðmið um vændi breiðast út á afar ólíkan hátt. 

Ýmist er það löglegt, kaupin eru ólögleg, salan er ólögleg eða hvort tveggja. Svo eru á sumum 

stöðum í heiminum engar reglur um vændi, öllu heldur viðgengst það án sérstakra reglna. 

Viðmið Svíþjóðar um vændi er það viðmið sem er minna útbreitt en það sem finnst í 
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Hollandi. Einungis Ísland, Noregur og Finnland hafa sömu lög um vændi og finnast í Svíþjóð, 

á meðan t.d. Þýskaland, Austurríki, og flest ríki Ástralíu notast við sömu nálgun og Holland. 

Viðmið um vændi hafa því greinilega ekki breiðst á sama hátt til Hollands og Svíþjóðar. 

  Ef við förum yfir útbreiðslu viðmiðsins um vændi innan Svíþjóðar þá má sjá að það 

sem ýtti af stað þeirri nálgun að banna ætti kaup á vændi, en ekki sölu, voru kvennahreyfingar 

í landinu. Í byrjun níunda áratugarins fóru femínistar að tala fyrir þessu viðmiði og náði það 

útbreiðslu meðal femínistahreyfinga og kvennahreyfinga í landinu. Viðmiðið fór að flæða 

áfram og tóku samtök um kvennaathvörf (ROKS) það til sín, leituðu til kvenkyns þingmanna í 

öllum flokkum og þannig breiddist það út í sænska þinginu. Þannig myndaðist samstaða 

kvenna í Svíþjóð sem að lokum skilaði sér og voru lög um bann við kaupum á vændi 

samþykkt. Þarna var fyrsta stigi í útbreiðslu viðmiða náð; fæðing viðmiðsins. Það hafði náð 

hljómgrunni innan Svíþjóðar. Næsta stig í útbreiðslu viðmiða er flæði viðmiða, þar sem ríki 

reyna að breiða út sín viðmið og fá hljómgrunn í öðrum ríkjum. Sænska aðferðin hefur mikið 

verið rædd á alþjóðavettvangi og hefur náð ákveðinni útbreiðslu, t.a.m. á Íslandi, í Noregi og 

Finnlandi. Þó hefur þetta viðmið ekki náð alþjóðlegri útbreiðslu og er því í þeim skilningi 

ekki algjörlega útbreitt, þó það sé það á Norðurlöndunum. 

  Í Hollandi má sjá annað mynstur. Þar má sjá að viðmiðið hefur löngum verið 

viðurkennt þar í landi. Þar hefur vændi í raun aldrei verið ólöglegt, heldur var lögunum. sem 

samþykkt voru árið 2000, ætlað að tryggja öryggi fólks í vændi og aðskilja hinn löglega 

vændismarkað frá hinum ólöglega mansalsmarkaði. Lögleiðingin átti að fjarlægja þá skömm 

sem í gegnum tíðina hefur hvílt á fólki í vændi og gera því kleift að velja vændi sem 

starfsvettvang. Viðmiðið í Hollandi er það að starf  í vændi sé spurning um einstaklingsfrelsi, 

frelsi til að nota sinn líkama í það sem mann sjálfan langar. Viðmiðið um að vændi ætti að 

vera löglegt var þegar orðið útbreitt í Hollandi þegar lögin um það voru sett. Einnig hefur það 

breiðst til annarra landa, í meiri mæli en sænsku lögin hafa gert. Það hefur t.d. verið fyrir 

tilstilli mannréttindasamtaka eins og Amnesty International sem þetta viðmið hefur breiðst út. 

Innan Amnesty International hefur það fengið mikinn hljómgrunn og eru fleiri 

mannréttindasamtök á sama máli. Austurríki, Ástralía og Þýskaland eru dæmi um lönd sem 

hafa tekið upp hollensku nálgunina.  

  Það er greinilegt að ekki hefur náðst alþjóðleg samstaða um hvernig líta skuli á vændi. 

Það alþjóðlega viðmið sem er afar útbreitt í þessu samhengi er að mansal er álitið slæmt. 

Bæði í nálgunum Hollands og Svíþjóðar eru markmið laganna þau að minnka mansal, 

ólöglega starfsemi og að vernda fólk í vændi, þó ríkin hafist ólíkt að. Sameinuðu þjóðirnar 

samþykktu með undirskrift Palermo bókunarinnar árið 2000 að mansal væri slæmur glæpur 
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sem þyrfti að sporna gegn og refsa fyrir. Með undirskriftinni voru ríki innan Sameinuðu 

þjóðanna að samþykkja það alþjóðlega viðmið að mansal væri útbreiddur glæpur og 

mannréttindabrot sem ekki ætti rétt á sér. Engin slík yfirlýsing hefur verið undirrituð varðandi 

vændi og því er ekki eitt ákveðið útbreitt alþjóðlegt viðmið varðandi vændi, heldur takast á 

ólíkar nálganir hvað það snertir. Frekar má því segja að samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum  sé 

mansal slæmt. En eins og hér hefur komið fram hefur ekki náðst samstaða meðal ríkja heims 

um það hvaða aðferð sé best til að sporna gegn því. Ekkert eitt alþjóðlegt viðmið hefur náð að 

festa sig í sessi varðandi slíkar aðferðir. Að auki er afar erfitt að sjá hvort nálgun Hollands eða 

Svíþjóðar virkar betur til að sporna gegn mansali, þar sem umfjallanir varðandi árangur 

laganna eru oftar en ekki litaðar af skoðunum viðkomandi ríkja. Forvitnilegt verður að sjá 

hvort einn daginn verði annað hvort nálgun Svíþjóðar eða Hollands ofan á, eða hvort áfram 

muni ríkja ósamstaða.  
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6 Lokaorð 

 

Útbreiðslu alþjóðlegra viðmiða má útskýra með hjálp mótunarhyggjunnar. Viðmið verða til, 

flæða um og eru innleidd af alþjóðasamfélaginu. Hér hefur verið leitast við að sjá hvernig 

viðmið um vændi og mansal hafa dreifst á ólíkan hátt til Hollands og Svíþjóðar, og hvor 

nálgunin í löggjöf um vændi sé betur til þess fallin að sporna gegn vændi. Það var gert með 

því að fjalla um innleiðingu laganna í hvoru landi fyrir sig, setja fram ýmis rök með og á móti 

báðum nálgunum, og einnig með því að fjalla um hvernig til hefur tekist í báðum löndum eftir 

innleiðingu laganna.  

  Afar erfitt er að varpa fram ákveðinni niðurstöðu um hvort betra sé, til að koma í veg 

fyrir mansal, að lögleiða vændi eða refsa fyrir kaup þess. Umfjallanir um árangur hvorrar 

löggjafar fyrir sig eru oftar en ekki litaðar, þar sem hvor nálgun hefur ýmsa stuðningsmenn 

sem telja allir sinn fugl fegurri. Því er niðurstaðan hér, hvað það varðar, að ómögulegt er að 

segja til um það án þess að ráðast í yfirgripsmiklar mælingar og rannsóknir. Einnig skal tekið 

fram að viðmið varðandi vændi og mansal breiðast út á ólíkan hátt. Viðmið Svíþjóðar um 

vændi er útbreitt á Norðurlöndunum, að Danmörku undanskilinni, og einnig hefur það breiðst 

út til Kanada, en er þar umdeilt og því ekki að fullu innleitt. Viðmið Hollands hefur breiðst út 

til nágrannalanda í Evrópu, til Þýskalands og Austurríkis, en einnig til Ástralíu. 

Mannréttindasamtökin Amnesty International hafa að auki beitt sér mikið fyrir lögleiðingu 

vændis og telja að það verndi fólk í vændi og auðveldi ríkjum að sporna gegn mansali. Þannig 

hefur Amnesty International átt mikinn þátt í að breiða út viðmið um lögleiðingu vændis. 

  Það viðmið sem hefur breiðst út um alþjóðasamfélagið er að mansal sé slæmt 

mannréttindabrot sem beri að stöðva og er undirritun Palermo bókunarinnar árið 2000 til 

marks um það. Viðmiðið um að mansal eigi ekki rétt á sér varð til, dreifðist til annarra ríkja 

og var að lokum innleitt sem sjálfsagður hluti almennra viðmiða um mannréttindi. Mansal er 

álitið slæmt, en vændi er sumsstaðar álitið slæmt en annarsstaðar ekki. Þessar skiptu skoðanir 

um aðferðir til að hafa stjórn á vændi, með það markmið að sporna gegn mansali, valda því að 

oft er deilt um hvor aðferðin sé betri. Frekari rannsókna er þörf og sameinaður styrkur ríkja er 

nauðsynlegur til að halda niðri og sigrast á hinu útbreidda mannréttindabroti, mansali.  
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