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Útdráttur 

Vændi hefur verið til frá ómunatíð. Hnattvæðingin hefur haft í för með sér að vændi breiðist 

hratt út á milli landa, t.d. er kynlífsferðamennska algeng í dag. Þó svo að skilgreiningin á 

vændi sé sú sama á milli landa, kemur hún fyrir með mismunandi hætti í ólíkum löndum. 

Vændi hérlendis verður borið saman við vændi í Tælandi og fjallað um mismunandi gerðir 

vændisins, þ.e. lág- og hástéttar vændi, og kynlífsferðamennsku. Umræðan um vændi er mjög 

gildishlaðin og verður sýnt fram á  sjórnarhorn ólíka hliða. Margar tælenskar konur hafa farið 

út í vændisstarfsemi í von um að finna vestrænan eiginmann. Tælenskar konur eru í flestum 

tilfellum í mjög viðkvæmri stöðu þegar þær koma hingað til lands, og hafa karlmenn nýtt sér 

það. Fordómar eru ríkjandi í okkar samfélagi gagnvart alþjóðlegum hjónaböndum sem oft er 

ekki hægt að réttlæta vegna þess að flest hjónabönd eru farsæl. Í sumum tilfellum fléttast 

vændi, mansal og alþjóðleg hjónabönd saman en tilvikin eru með ýmsum hætti. Ritgerðin 

byggir á ólíkum heimildum og eigindlegum aðferðum, þar sem tekið voru viðtöl við 

Kvennaathvarfið og Stígamót. 
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Formáli  

Ritgerð þessi var skrifuð sem lokaverkefni í B.A. námi við félagsfræði í Háskóla Íslands. Að 

fyrstu vil ég þakka tengdapabba mínum Sturlu Agnarssyni fyrir stuðninginn, góð ráð og 

yfirlestur. Ég vil líka þakka kærasta mínum Agnari Boga Sturlusyni sem hefur veitt mér 

góðan stuðning og hvatningu þegar vinnan hefur reynst erfið. Einnig vil ég þakka 

leiðbeinanda mínum, Helga Gunnlaugssyni, sem hefur veitt mér einstaklega góða hvatningu, 

ráð og gott hefur verið að ræða við. Að lokum vill ég þakka starfsmönnum Kvennaathvarfsins 

og Stígamóta fyrir að taka vel á móti mér við viðtölin.  
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1 Inngangur 

Hugmyndin um að taka fyrir vændi og alþjóðleg hjónabönd vaknaði þegar ég var í Tælandi 

árið 2009. Vændi þar er mun meira áberandi en til dæmis hér á landi og kom það mér á óvart 

hversu sýnilegt og aðgengilegt það var. Það virðist sem vændi hafi allt aðra merkingu í 

Tælandi en á Vesturlöndum. Auglýsingar um vændi voru ekki mjög sýnilegar á hinum 

hefðbundnu stöðum en hins vegar var vel hægt að túlka vissar nuddstofur og bari sem staði 

sem bjóða upp á kynlifsþjónustu. Svo virðist sem í Tælandi ríki þögult samkomulag um að 

vændi sé í lagi. Hérlendis er almennt litið á að vændi standi yfir í ákveðinn tíma og að verð sé 

í flestum tilfellum ákveðið áður en athöfnin eigi sér stað. Í Tælandi, hins vegar, virðist vændið 

snúast um svo miklu meira en einungis kynlífsþjónustu, og skipar félagsskapurinn stóran sess 

þegar þessi þjónusta er keypt. Hversu löngum tíma vændiskonan og viðskiptavinurinn eyða 

saman er mjög breytilegt og einnig virðist „verðmiðinn“ á þjónustu hennar ekki alltaf snúast 

einungis um peninga, heldur sér viðskiptavinurinn um framfærslu hennar þann tíma sem þau 

eru saman. Eru þessir karlmenn að borga fyrir stutt ástarsamband frekar en beint kynlíf? 

Vændi hefur verið til staðar í aldanna rás. Í flestum löndum er vændi ólöglegt, og er 

það álitið samfélagslegt vandamál sem flest lönd telja sig knúin til að berjast við. Hins vegar 

sýnir tilvist vændis að eftirspurn er til staðar og boð og bönn stöðva það ekki. Tilgangur 

þessarar ritgerðar er meðal annars að fá betri skilning á hvernig vændi myndast á ólíkan hátt í 

okkar íslenska samfélagi, samanborið við fátækari lönd. Ég einblíni einna helst á tælenskar 

konur. Þar sem kynlífsferðamennska skipar stóran sess í vændinu í Tælandi, mun ég einnig 

fjalla um hana. Ég vil sýna fram á sjónarhorn kvenna bæði hérlendis og í Tælandi, en einnig 

finnst mér mikilvægt og áhugavert að líta nánar á viðskiptavini vændisins.  

Samband milli asískra kvenna og vestrænna karlmanna snýst þó ekki einungis um 

vændi í Asíu. Alþjóðleg hjónabönd, þar sem vestrænn karlmaður giftist konu frá fátækari 

landi, fara sífellt vaxandi. Á Vesturlöndum er litið á þessi hjónabönd með nokkuð neikvæðum 

augum og telja margir að karlmenn hafi nýtt sér lélegar aðstæður kvennanna og keypt þær. 

Konurnar á hinn bóginn, eru í leit að betri framtíð. Það er því vert að athuga hver sé að nýta 

sér aðstæður hvers. Er hann að misnota hana kynferðislega eða hún hann fjárhagslega? Flest 

alþjóðleg hjónabönd eru góð og byggja á sama grunni og önnur hjónabönd. Hins vegar eru 

líka til hjónabönd sem ekki er hægt að kalla annað en mansal.  

Í þessari ritgerð mun ég taka fyrir hvernig vændi, mansal og alþjóðleg hjónabönd geta 

verið nátengd og fara í sumum tilfellum inn á svið hvors annarrs. Þar sem umræðan um vændi 
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og alþjóðleg hjónabönd er oft mjög hlutdræg, er tilgangur ritgerðarinnar að taka tillit til 

beggja sjónarhorna. Þegar fjölmiðlar og hið opinbera fjalla um alþjóðleg hjónabönd er 

umræðan oftast á neikvæðum nótum sem ýta undir fordóma í samfélaginu. Greint verður frá 

þessum efnisflokkum og hvernig þeir myndast í íslensku samfélagi. Talað verður út frá 

sjónarhorni kvenna, því þær eru hlutfallslega mun fleiri sem starfa innan vændisins og hafa 

orðið fórnlömb mansals. Í þeim tilfellum þar sem alþjóðleg hjónabönd fara úrskeiðist bitnar 

það að mestu á konunum. Hins vegar er mikilvægt að taka fram, og alls ekki gleyma, að 

karlmenn hafa líka orðið þolendur og þegar ég í framhaldi tala um vændiskonur er einnig átt 

við þá karlmenn sem starfa innan vændisins. Einnig skal tekið fram að í þessari ritgerð er ekki 

fjallað um þau börn sem eru í kynlífsiðnaðinum, þar sem ég tel það vera flokk út af fyrir sig.   

Í fyrsta kafla er fjallað um mismunandi gerðir vændis og finnst mér mikilvægt að 

greina fyrst frá því, þar sem vændið birtist í kynlífsferðamennskunni, í flestum tilfellum 

mansals, og í sumum hjónaböndum. Auk þess eru margar tælenskar konur sem leiðast inn í 

vændi til að finna sér mann frá vesturlöndum. Þar sem mansal kemur í allt of mörgum 

tilfellum til greina bæði hvað varðar vændi og sum hjónabönd, verður stuttlega greint frá því í 

öðrum kafla. Í þriðja kafla verður fjallað um alþjóðleg hjónabönd. Þar tek ég einnig fyrir 

tölfræðilegan hluta tælenskra kvenna á Íslandi og hversu margar þeirra eru í hjónabandi með 

íslenskum manni. Að lokum, í fjórða kafla, verður sýnt fram á niðurstöður viðtala sem tekin 

voru við Kvennaathvarfið og Stígamót í janúar árið 2012. 

Ritgerðin byggir á heimildanotkun og eigindlegum aðferðum. Umfjöllunun styðst 

talsvert við alþjóðlegar rannsóknir, þar sem lítið hefur verið um innlendar rannsóknir á þessu 

sviði. Meðal íslenskra rannsókna sem stuðst hefur verið við eru rannsóknir Fríðu 

Valdimarsdóttur og Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, Hólmfríði Ellertsdóttur og Ingu Dóru 

Sigfúsdóttur. Þessar konur hafa allar framkvæmd rannsóknir á stöðu vændis í íslensku 

samfélagi. Til þess að fá raunverulega mynd af vændi og mansali í íslensku samfélagi tók ég 

þrjú viðtöl við starfsmenn Kvennaathvarfsins og Stígamóta en þær vinna með einstaklinga 

sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Leitað var til Hagstofu Íslands til að fá betra yfirlit 

yfir fjölda tælenskra kvenna á Íslandi og alþjóðleg hjónabönd. Einnig mun ég styðjast við 

BA-ritgerð sem gerð var af tveimur sænskum félagsfræðinemum. Þær fóru til Patong í 

Tælandi og tóku viðtöl við vændiskonur og gefur sú ritgerð góða og raunverulega mynd af 

sjónarhorni og daglegu lífi tælenskra vændiskvenna.  
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2 Vændi 

2.1 Skilgreining á vændi í mismunandi útgáfum 

Íslenskar orðabækur skilgreina vændi á eftirfarandi hátt: 1. Kynmök gegn gjaldi; 2. skipuleg 

atvinnustarfsemi við sölu kynlífs (Snara, e.d. b). En vændi er almennt skilgreint sem aðgangur 

að kynlífi utan hjónabands, stofnað með gagnkvæmu samkomulagi milli vændiskvenna, 

viðskiptavina þeirra og í sumum tilfellum melludólga þeirra (Siegel, 2009). Afbrotafræðingar 

skilgreina vændi sem glæp án þolenda (e. victimless crimes), þar sem allir aðilar eru gerendur 

(Helgi Gunnlaugsson og Galliher, 2000).   

Erlendar og íslenskar rannsóknir gefa til kynna að flestar vændiskonur eigi það 

sameiginlegt að eiga erfiðan bakgrunn. Sjálfsmynd þeirra er oft brotin, sjálfsmat lágt, og 

mikill kvíði, þunglyndi og sjálfsvígshugsanir eru ríkjandi. Að auki segja margar vændiskonur 

að vonleysi, vanlíðan og hræðsla hafi fylgt þeim alla þeirra tíð. Reynslan að hafa þurft að selja 

sjálfan sig er flestum erfið að lifa með og þarf langar meðferðir til að vinna úr þeim 

afleiðingum sem fylgja bæði þessari starfsemi og því sem á undan hefur gengið (Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001; Stígamót e.d.). 

Auk þess er algengt að hið almenna álit á vændiskonum sé að þær eigi við fíkniefnavanda að 

stríða. Hins vegar er hugsanlegt að þessar ályktanir séu hlutdrægar, þar sem um er að ræða 

götuvændi. Þessar konur hafa oft komist í kast við lögin og/eða fengið hjálp frá félagslegum 

stofnunum og eiga götuvændiskonur í meiri vanda en vændiskonur starfandi í vernduðu 

umhverfi (Thio, 2010).   

Þrátt fyrir að margar vændiskonur virðist eiga margt sameiginlegt, er ekki hægt að skipa 

vændiskonum öllum í einn flokk. Þar sem vændi kemur í ýmsum útgáfum starfa konurnar við 

mismunandi aðstæður sem leiðir af sér áberandi stéttaskiptingu innan greinarinnar. Hver stétt 

starfar venjulega á tilteknum vettvangi, verðið sem þær taka fyrir þjónustu sína er ekki það 

sama og gæði á félagslegu lífi þeirra einnig misjafnt.  

2.2 Götuvændi 

Vændi sem er að finna úti á götu hefur verið flokkað til lágstéttar og er talið minnst aðlaðandi. 

Þessi gerð af vændi er ódýrust (Siegel, 2009). Rannsóknir sem gerðar hafi verið á götuvændi 

sýna að líf þeirra einstaklinga sem stunda það er mjög erfitt og þeir undir miklu álagi, enda 

eru þeir í yfirvofandi hættu á ofbeldi og áþján sem erfitt er að losna undan. Auk þess er það 

niðurlægjandi tilfinning að þurfa að selja líkama sinn hverjum sem er á götunni (Davis, 2000). 
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Rannsóknir gerðar víða um heim gefa til kynna að götuvændi sé oft tengt minnihlutahópum, 

fátækt og lélegri menntun. Margar rannsóknir benda einnig til þess að einstaklingar með 

erfiðan bakgrunn séu líklegri til þess að fara í vændi en aðrir. Til dæmis er vanræksla, 

líkamlegt og andlegt ofbeldi, kynferðisleg misnotkun og jafnvel það að hafa alist upp með 

foreldrum í vímuefnaneyslu algengur bakgrunnur hjá þessum vændiskonum (Bowers og 

Pierce, 1980; Helgi Gunnlaugsson, 2008; Thio, 2010). Í mörgum tilfellum er einstaklingurinn 

ennþá barn þegar hann leiðist inn í vændi og er ekki óvenjulegt að unglingar hlaupi að heiman 

vegna kynferðislegrar misnotkunar og/eða líkamlegs ofbeldis (Siegel, 2009). Bæði 

bandarískar og skandínavískar rannsóknir benda til þess að 50 – 90% vændiskvenna hafi verið 

kynferðislega misnotaðaðar fyrir 16 ára aldur (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður 

Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). Margar vændiskonur með slíka bernsku sjá 

vændi sem lausn til að sjá sér farboða. Eðlilegt kynlíf hefur þegar verið eyðilagt fyrir þeim og 

með því að fara inn í vændi stunda þær kynlíf á eigin forsendum (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Götulífið er því mjög hættulegt og eru þessar vændiskonur í meiri hættu en aðrar sem 

stunda vændi, t.d inn á nuddstofum. Þær verða frekar fyrir grófu ofbeldi, nauðgun og hættan á 

kynsjúkdómum er veruleg. Auk þess verða þær frekar misnotaðar af viðskiptavinum, 

melludólgum og jafnvel lögreglunni. Viðskiptavinirnir geta þvingað þær til afbrigðilegs 

kynlífs, neitað að borga, eða notað ofbeldi. Ekki er óalgengt að melludólgarnir noti ofbeldi og 

taki stærstan hluta af þeim peningum sem þær þéna. Sumir lögreglumenn hafa misnotað stöðu 

sína, t.d. beitt þær ofbeldi og fá hjá þeim frítt kynlíf (nauðgun). Fíkniefnavandi og sálfræðileg 

vandamál eru mun algengari hjá götuvændiskonum en konum starfandi í verndaðra umhverfi. 

Ástæðan getur verið afleiðing af þeirri streitu og hættu sem fylgir starfinu úti á götu (Thio, 

2010). Reynslan kennir sumum þeirra að forðast aðstæður sem eru hættulegar og jafnvel neita 

óæskilegum viðskiptavinum um þjónustu. Þær þróa aðferðir til að höndla hið tilfinningalega 

álag sem fylgir vinnunni og finna leiðir til þess að aðskilja einkalíf og starfið, þ.e.a.s. fela starf 

sitt fyrir fjölskyldumeðlimum og nágrönnum (Finkel og Smith, 1993). Að meðaltali hafa 

götuvændiskonur fleiri viðskiptavini en vændiskonur starfandi í hærri stétt (Brooks-Gordon, 

2006).  

2.3 Götuvændi á Íslandi 

Á Íslandi fer götuvændi fram í mikilli leynd og er oft um að ræða konur og karla sem eru 

heimilislaus. Þau „sofa hjá“ einstaklingum fyrir peninga, vímuefni eða einfaldlega til þess að 

fá inní um nóttina. Þetta eru oft karlar og konur sem glíma við áfengis- og/eða fíkniefna 
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vandamál. Ekki er alltaf öruggt hvort þau fái eitthvað fyrir sína þjónustu, heldur er í mörgum 

tilfellum hreinlega um kynferðislega misnotkun að ræða. Þetta er oft mjög varnarlaust fólk 

sem hefur lítið val um viðskiptavini vegna þess að aðstæður ráða að mestu um það hver er 

tilbúinn til að greiða fyrir þjónustuna (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001). Götuvændi á 

Íslandi er ekki í sama mæli og í mörgum öðrum löndum, bæði á hinum Norðurlöndunum og 

víðar. Hér á landi einskorðast vændi ekki á tilteknum svæðum eða hverfum, hins vegar er 

auðvelt að finna auglýsingar í dagblöðum og á stefnumótasíðum internetsins. Vísbendingar 

hafa bent til þess að eitthvað sé til af starfandi vændishúsum og einnig að tengsl séu á milli 

vændis og nektardansstaða. Upplýsingar hafa komið fram um að mansal fari fram á þessum 

stöðum (Fríða R. Valdimarsdóttir, 2009).  

Sumir þurfa að stunda nauðarvændi (e. survival sex) (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 

2001; Siegel, 2009) en það er einstaklingur sem stundar vændi til þess að geta lifað af og 

skiptir á kynmökum til þess að fá t.d. húsaskjóli, mat, vímuefnum og/eða peningum. Þetta á 

einna helst við um ungt fólk. Á Íslandi eru til nokkur dæmi um ungt fólk, allt frá 13 ára aldri, 

sem fjármagnar neyslu sína með því að selja líkama sinn. Bæði hér- og erlendis á þetta við um 

bæði kynin.  

2.4 Hástéttarvændi 

Þegar talað er um hástéttarvændi er einfaldlega verið að tala um dýrari þjónustu og vandaðra 

umhverfi. Vændið fer fram á nuddstofum, nektardansstöðum, hótelum, eða sem 

fylgdarþjónusta (e. escort service) o.s.frv. Þær starfa á mismunandi þrepum, og má segja að 

verðið stjórni gæðum þjónustunnar og öryggi umhverfisins. Eftir því sem ofar dregur í 

„metorðastiganum“ því frjálsari hendur hafa þær um val á viðskiptavinum og vinnutíma. 

Mikið er um að þessar vændiskonur séu með fasta kúnna (Siegel, 2009; Weitzer, 2000). 

Almennt nálgast þær væntanlega viðskiptavini sína í gegnum auglýsingar á nánast öllum 

miðlum, eða á nektardansstöðum, börum og í gegnum fylgdarþjónustu (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir o.fl., 2001; Siegel, 2009; Thio, 2010). Vændi sem fer fram á vændishúsum hefur 

í auknum mæli færst yfir á staði sem eru einnig með aðra þjónustu, t.d. nuddstofur eða 

nektardansstaði. Þetta er gert til þess að reglubundnar og tíðar komur sem fylgja vændinu 

renni saman við aðra þjónustu (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001).  

Almennt má segja um hástéttarvændiskonur að þær séu fágaðri og betur menntaðar en 

lágstéttavændiskonurnar. Þær þéna töluvert betur og geta árslaun þeirra verið sambærileg 

árslaunum lækna eða lögfræðinga. Fíkniefnaneysla og tilfinningaleg vandamál eru mun minni 
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innan þessa hóps (Thio, 2010). Ofbeldi, nauðgun og smitun kynsjúkdóma koma fyrir, en eru 

mun fátíðari (Weitzer, 2000).  

2.5 Er vændi gott eða slæmt fyrir samfélagið? 

Yfirleitt er vændi sett upp á neikvæðan hátt en sumir halda því fram að vændi sé jákvætt fyrir 

samfélagið og að þörf sé fyrir þessa þjónustu. Hugmyndafræðileg réttlæting á þessu 

sjónarhorni er sú að kynferðislegt ofbeldi í þjóðfélaginu minnki. Dæmi um slika rökfærslu er 

að finna hjá íslenskri vændiskonu sem nefnd er í rannsókn gerðri af Bryndísi Björk 

Ásgeirsdóttur, Hólmfríði Ellertsdóttur og Ingu Dóru Sigfúsdóttur (2001). Þessi kona var lítil, 

mjó og flatbrjósta og var hún vinsæl hjá mörgum mönnum sem vildu að hún færi inn í 

hlutverkið sem barn og kallaði þá pabba. Sérstaklega nefnir hún mann sem virtist vera 

venjulegar maður. Eftir nokkur skipti með vændiskonunni trúði hann henni fyrir því að hann 

girntist dóttur sína. Þegar hún spurði hann hvort hann væri búinn að gera eitthvað við dóttur 

sína svaraði hann því til að hann hefði ekki gert neitt ennþá. Hver sem afstaða manns til 

vændis er, er stóra spurninginn sú, hvort ekki sé betra að þessi kynferðislegi „leikur“ fari fram 

með vændiskonu en að maðurinn sé með dóttur sinni? Af tvennu illu, hvað er verst? Þar sem 

maðurinn sagðist ekki hafa gert neitt ennþá, er spurning, hvort ávallt hafi verið um að ræða 

leik/fantasíu, eða hvort vændiskonan var ómeðvitað notuð sem æfing.   

Einnig eru nokkrar vændiskonur sem halda því fram að þær bjargi hjónaböndum vegna 

þess að karlmaðurinn fái útrás fyrir kynferðislegar langanir sinar sem hann fær ekki að iðka 

innan hjónabandsins. Þessi staðhæfing er vissulega rétt í einhverjum tilfellum en hefur 

þveröfug áhrif í öðrum tilfellum. Til eru eiginkonur sem vita að eiginmaðurinn fer til 

vændiskonu og velja að loka augunum fyrir því og má þá segja að hjónabandinu hafi verið 

bjargað. En svo eru þær eiginkonur sem fara frá eiginmanninum þegar þær komast að 

framferði hans. Sumar konur líta ekki einungis á sig sem vændiskonu heldur einnig sem 

félagsráðgjafa og sálfræðing vegna þess að sumir viðskiptavinir þeirra koma til að fá 

félagsskap, rekja raunir sínar og að hafa einhvern til að tala við en ekki til að stunda kynlíf 

(Thio, 2010). 

Meðal raka sem sumir nota til að réttlæta vændi er að við lögleiðingu vændis yrði 

krafist reglulegs eftirlits, s.s. læknisskoðunar, og vændið yrði takmarkað við ákveðin svæði. 

Einnig nefna þeir að fjármagnið sem fer í að stöðva vændi myndi sparast, til dæmis kostnaður 

vegna löggæslu. Ekki má gleyma þeim tekjum sem ríkissjóður fengi vegna skattlagningar (t.d. 

tekjuskatti). Þar að auki halda þeir því fram að bann við kaupum á vændi, sem ætlað er að 
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halda uppi siðferðislegum gildum innan þjóðfélagsins, virki þveröfugt þ.e.a.s. hvetji til 

aukinnar spillingar (Thio, 2010). Svo eru það þeir sem halda því fram að lög sem banni vændi 

séu árás á rétt kvenna til að vera „herra“ yfir sínum eigin líkama. Til dæmis hafa samtökin 

COYOTE (samtök vændiskvenna og þeirra sem aðhyllast vændi) verið til í Bandaríkjunum 

siðan 1970 en samtökin vilja að bann við vændi sé aflétt. COYOTE vill að vændiskonur fái 

sömu réttindi og önnur starfsemi í þjóðfélaginu án afskipta stjórnvalda (COYOTE, e.d.). 

Mikilvægt er þó að nota þá reynslu sem fengist hefur eftir lögleiðingu vændis erlendis, 

t.d. í Hollandi og Þýskalandi. Í báðum löndum hefur lögleiðing vændis haft í för með sér bæði 

jákvæðar og neikvæðar afleiðingar. Í Hollandi hefur vændi verið löglegt siðan haustið 2000. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að glæpum á svæðum þar sem vændi fer fram hefur fækkað, einnig 

að samband sé á milli reglulegs opnunartíma vændishúsa og minnkun almenns ónæðis sem 

þeim fylgdi fyrir lögleiðingu. Hins vegar hefur lögleiðingunni ekki tekist að koma í veg fyrir 

aðrar neikvæðar og alvarlegar afleiðingar vændis, t.d aukningu ólöglegra kvenna í götuvændi. 

Margar af þessum konum koma frá Austur-Evrópu og er líklegt að flestar þeirra séu 

fórnalömb mansals. Í stað þess að eyða melludólgavandamálinu hefur melludólgastarfsemin 

bara færst til, þ.e.a.s. frá klúbbum/dansstöðum til götuvændis og mögulega einnig til 

fylgðarþjónustu (Wagenaar, 2006).  

Reynsla Þýskalands er ekki ósvipuð, en þar gengu í gegn ýmis lagaákvæði er vörðuðu 

réttindi og skyldur vændiskvenna í gildi árið 2002. Áður en þessar breytingar á stöðu 

vændiskvenna voru framkvæmdar, var vændi í sjálfu sér ekki bannað en litið var á það sem 

siðferðislega rangt og það var ekki viðurkennt sem starfsgrein. Rannsókn gerð á áhrifum 

þessara breytinga á högum vændiskvenna (Kavemann og Rabe, 2007) gaf til kynna að 

vændiskonur vissu ekki allar af þessum breytingum en það hafði í för með sér að margar 

vændiskonur höfðu ekki hugmynd um þau réttindi sem þær höfðu öðlast, t.d. rétt á lífeyri, 

réttindi til að gera ráðningarsamning og lagalega vernd gagnvart óheppilegum 

viðskiptavinum. Önnur áhugaverð niðurstaða er að aðeins 13 af 305 vændiskonum skráðu sig 

sem starfandi vændiskonur opinberlega og fengu ofangreind réttindi. Langflestar vildu halda 

nafnleynd. Af þeim höfðu sumar áhyggjur af sjúkratryggingum, þ.e. að tryggingafélög myndu 

ekki taka við þeim sem viðskiptavinum þar sem þær störfuðu sem vændiskonur. Einnig höfðu 

þær áhyggjur af að vegna opinberrar skráningar á starfsheitinu myndi það reynast þeim erfitt 

að fá annað starf í framtíðinni. Auk þess sögðust nokkrar konur upplífa starfssamning sem 

galla. Hann gerði þeim ekki lengur kleift að vinna á eigin forsendum. Þær gætu ekki lengur 
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ráðið eigin vinnutíma eða vinnustað, ekki gætu þær lengur hafnað óæskilegum 

viðskiptavinum t.d. vegna óeðlilegra kynlífsóska.  

Í andstöðu við niðurstöður í Hollandi varðandi opinber óþægindi, svo sem hávaða og 

mikla umferð, virðist það ekki hafa minnkað í Þýskalandi eftir breytinguna (Kavemann og 

Rabe, 2007). Yfirvöld hafa þó byrjað að færa vændi úr íbúðarhverfum með því að kveða niður 

vændi sem fram hefur farið í einkaíbúðum og húsum. Vændið er fært til iðnaðarsvæða og 

útjaðra borga/bæja. Þetta hefur í för með sér að sjálfstætt starfandi vændiskonur verða 

neyddar til að fara frá þeim stöðum sem þær hafa skapað góðar og öryggar vinnuaðstæður, til 

svæða þar sem áhættan er meiri. Innan lögreglunnar telja sumir þessar breytingar virka 

hamlandi á getu þeirra til að framkvæma rannsóknir og koma lögum yfir starfsemi 

melludólga, mansal, og misnotkun almennt innan vændisgreinarinnar.  

2.6 Vændiskona á eigin forsendum eða þvinguð? 

Vestræn samfélög skilgreina oftast vændi sem óæskilega starfsemi og að vændiskonur séu 

fórnalömb mansals. Litið framhjá því að sumar þessara kvenna virðast hafa valið að fara í 

vændi af fúsum og frjálsum vilja. Meðal raka sem notuð eru til að sýna fram á að um þvingun 

í vændi sé að ræða er það ofbeldi sem flestar vændiskonur verða fyrir. En konur sem starfa í 

„venjulegum“ störfum verða einnig þolendur ofbeldis, þó í minna mæli sé. Þar sem vændi fer 

oft fram í skuggalegu umhverfi og vegna þess að vændi fer að mestu leiti fram á þeim tíma 

sem lögregla er hvað minnst mönnuð er erfitt að vernda vændiskonurnar og eru þær því 

líklegri til að lenda í ofbeldisfullu umhverfi (Brooks-Gordon, 2006).  

Ýmsar rannsóknir hafa staðfest að tengsl séu á milli vændis og fíkniefnanotkunar (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). En þrátt fyrir þessi tengsl er erfitt að vita hvað er orsök og hvað er 

afleiðing. Sumir fara inn í vændi til þess að fjármagna fíkniefnaneyslu sína, aðrir byrja í 

neyslu eftir að hafa starfað í vændi í einhvern tíma og nota fíkniefni til þess að deyfa 

tilfinningar sínar (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001; Siegel, 2009). Þegar á heildina er 

litið virðist sambandið milli vændis og fíkniefnaneyslu vera ýkt og halda margar vændiskonur 

því fram að fíkniefnaneysla eyðileggi möguleika þeirra í starfi, því neytandi komi ekki til með 

að endast í bransanum. Fíkniefnaneysla er stór áhættuþáttur, en er lífsstíll frekar en órsök fyrir 

því að viðkomandi leiddist út í vændi. Neysla er algengust hjá vændiskonum starfandi á 

götunni (Goldstein, 1979; Little, 1995).  

Félagssálfræðilegar kenningar halda því fram að blanda af félagslegum og sálfræðilegum 

þáttum leiði konur út í vændi. Þetta getur t.d verið óþægileg reynsla sem þær hafa gengið í 
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gegnum sem börn. Flestir sálfræðingar halda því fram að vanræksla, höfnun og/eða misnotkun 

í bernsku séu lykilatriði í því hversvegna þær leiðist út í vændi. Félagslegar aðstæður geta 

verið mismunandi en algengasta ástæða þess að einstaklingur leiðist út í vændi er 

fjárhagslegur ábati. Sem dæmi um fjárhagslega ábata má nefna; fjármögnun menntunar, 

fjármögnun heimilishalds (t.d vegna langvarandi atvinnuleysis) eða einfaldlega að hafa meira 

á milli handanna (Thio, 2010). Þessar vændiskonur halda því fram að vændi hafi veitt þeim 

fjárhagslegt sjálfstæði sem þær telja sig ekki hafa náð á annan hátt. Vændi getur gefið góðar 

tekjur (enda ekki borgaður skattur) og hafa þær því efni á hlutum sem þær annars gætu ekki 

fengið (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Sumar konur fara inn í vændi vegna hvatningar frá 

öðrum vændiskonum sem lýsa starfinu sem spennandi og ævintýralegu. Félagsfræðileg 

sjónarhorn halda því fram að vændiskonur afneiti þeim gildum og viðmiðum sem samfélagið 

starfi eftir (Chapkis, 2000; Helgi Gunnlaugsson, 2008). Tilfinningaleg félagsmótun hefur 

„kennt“ sumum konum hvernig á að starfa sem „eðlileg“ vændiskona, sem dæmi getur 

misnotkun í bernsku brenglað tilfinningalegan þroska þeirra (Thio, 2010).  

Sumir fræðimenn og mannréttindasamtök halda því fram að konur hafi í öllum tilfellum 

verið neyddar og/eða þvingaðar út í vændi. Þeir halda því fram að ekki sé hægt að greina á 

milli vændis og mansals og að stöðumunur sé ávallt fyrir hendi milli kaupanda og seljanda, 

þ.e.a.s. kaupandinn sé alltaf sá sem valdið hefur (Fríða R. Valdimarsdóttir, 2009). Í svipuðum 

anda halda sumar femínsískar kenningar því fram að feðraveldið (e. patriarchal system) hvetji 

til vændis með því að búa til eftirspurn og framboð. Í gegnum tíðinna hafi drengir mótast 

félagslega til að vera hinn ráðandi aðili í samskiptum kynjanna en stúlkur á hinn bóginn 

mótast til að vera undirgefnar. Þetta á einnig við um kynferðisleg samskipti kynjanna (Thio, 

2010). 

Margar bandarískar rannsóknir benda til þess að konur hafi sjálfar valið vændi og séu 

sáttar með sína ákvörðun. Þó verður að taka niðurstöðum úr þessum rannsóknum með varúð, 

þar sem úrtakið endurspeglar ekki endilega sjónarmið allra vændiskvenna. Ekki er alltaf hægt 

að treysta svörum þessara kvenna, þar sem sumar þeirra reyna að fá starfið til að hljóma betur 

en það er til þess að halda andlitinu. Auk þess geta takmarkaðir möguleikar hafa leitt sumar 

hverjar inn í vændi og getum við einungis ímyndað okkur aðstöðu þeirra í lífinu í félagslegu 

samhengi. Litlir möguleikar til menntunar og slæmir atvinnumöguleikar geta verið orsök þess 

að viðkomandi hafi leiðst út í vændi af fúsum og frjálsum vilja. Hefðu félagslegar aðstæður 

verið öðruvísi hefðu þær kannski líka valið sér annað starf (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Sumar konur vita að þær séu að fara að vinna innan kynlífsiðnaðarins og vilja einnig vinna 
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þar en hafa ekki hugmynd um þær aðstæður sem þær koma til með að vinna í (Brooks-

Gordon, 2006). 

2.7 Þetta er veröld karlmannsins (It´s a mans world) 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á vændi snúast frekar um vændiskonurnar heldur en 

karlmennina. Þetta er langt frá raunveruleikanum, og hefðum við fengið mun betri niðurstöður 

ef rannsóknir snérust meira um karlmennina. Karlmenn standa fyrir mun stærri hluta af 

vændisbransanum en vændiskonur þar sem þeir eru í flestum tilfellum viðskiptavinir en einnig 

eru það þeir sem stunda vændi. Viðskiptavinir vændiskvenna og manna eru að mestu leiti 

karlmenn (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Melludólgar (e. pimp) og þeir sem stjórna mansali eru 

í flestum tilfellum karlmenn.  

Róttækir femínistar halda því fram að konur séu kúgaðar á grundvelli kyns síns og að hið 

svo kallaða veika kyn (kvenlæga) lúti forræði hins sterka (karllæga) (Þórgerður Einarsdóttir, 

2004). Samkvæmt mörgum femínískum sjónarhornum gerir ójöfnuður milli kynja í 

samfélaginu það að verkum að möguleikar kvenna séu mun minni en karla og einungis 

raunverulegt jafnrétti milli kynjanna muni draga úr vændi í samfélaginu. Réttarkerfið er að 

mestu leiti skipað karlmönnum og verður það oft til þess að skilningur á sjónarhorni kvenna 

er minni en æskilegt væri. Margar konur hafa tapað málum þar sem vændi eða nauðgun hefur 

átt sér stað og eru útskýringar þeirra oft gerðar tortryggilegar en framburður mannanna er 

oftast túlkaður sem raunveruleiki (Helgi Gunnlaugsson, 2008; Helgi Gunnlaugsson og 

Galliher, 2000). Lög á Íslandi banna kaup á vændi en ekki er ólöglegt að selja kynlíf. Þar með 

færist ábyrgðin frá þolandanum yfir á gerandann. Svo má ekki gleyma þeirri staðreynd að sala 

á vændi getur að sjálfsögðu ekki farið fram ef ekki er fyrir hendi eftirspurn.  

2.8 Viðskiptavinir vændis 

Vændi endurspeglar hugmyndina um kynlíf sem vöru fremur en náið samband og gefur vændi 

viðskiptavinum tækifæri á að velja hvar, hvenær og hvernig þeir vilja stunda kynlíf og það 

útlit sem þeir kjósa. Erfitt er að greina hverjir eru kaupendur kynlífs, því þeir koma úr öllum 

stéttum samfélagsins og eru á ólíkum aldri en þó virðist meðalaldur viðskiptavina vera á 

bilinu 30-40 ára. Oftast má sjá að val viðskiptavinar á vændisþjónustu fer eftir fjárhagslegum 

aðstæðum, þ.e.a.s. þeir sem eru með hærri tekjur kaupa sér dýrari þjónustu. Viðskiptavinirnir 

eru oftast venjulegir karlmenn og sumum af þessum karlmönnum finnst skömm að því að 

borga fyrir kynlíf en skömmin er (að öllu líkindum) meiri hjá þeim sem þarf að selja líkama 
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sinn (Brooks-Gordon, 2006; Helgi Gunnlaugsson, 2008). Margir kaupendanna eru giftir eða í 

sambandi en erfitt er að fá nákvæmar tölur og upplýsingar um viðskiptavinina og sýnir hver 

rannsókn mismunandi niðurstöður. Margar rannsóknir halda því t.d. fram að flestir 

viðskiptavinir séu giftir menn en aðrar rannsóknir sýna að minna en helmingur þeirra séu 

giftir.  

Val viðskiptavina á þjónustu er líka ólíkt. Sumir viðskiptavinir fara til vændiskvenna 

vegna þess að þá langar að stunda kynlíf „án skuldbindingar“ (Brooks-Gordon, 2006; Siegel, 

2009; Thio, 2010). Þetta eru karlmenn sem ekki vilja alvarlegt ástarsamband við konu heldur 

vilja fá kynlíf á fljótlegan og auðveldlegan hátt án þess að þurfa að leggja sig fram og eyða 

tíma í stefnumót. Þeir eru ekki að leita að félagsskap, vináttu eða ást, heldur einungis kynlífi. 

Sumir vilja afbrigðilegt kynlíf, sumir vilja stunda kynlíf eftir sínu höfði (þ.e. þegar þeim 

hentar og þá langar). Sumir eiga í erfiðleikum með að laða að sér konur, t.d. vegna feimni og 

verður vændiskonan því auðveld og örugg leið til að stunda kynlíf án áhættunnar um höfnun. 

Sumir sækjast ekki eftir kynlífi heldur vantar félagsskap og að tekið sé utan um þá. Þetta eru 

venjulega ekklar eða fatlaðir menn. Enn aðrir þrá fjölbreytni í kynlífinu sem eiginkona eða 

kærasti er ekki tilbúin að taka þátt í. Sumir vilja líka mismunandi konur (Brooks-Gordon, 

2006; Thio, 2010). Í sumum tilfellum getur vinahópur beitt einstakling þrýsting til að fá sér 

vændiskonu. Í öðrum tilfellum eru hópar sem kaupa sér vændiskonu. Til að nefna dæmi um 

slíkan hóp, hefur karl sem hér á Íslandi er að gera út konur (þ.e.a.s. melludólgur) komið fram í 

viðtali í Pressunni (2012) og sagt að einn fastur viðskiptavinur hafi keypt vændiskonu í 

menntaskólapartý sem frændi hans hélt. Er ekki áhyggjuefni að hópur ungmenna skuli vera 

tilbúnir að borga einni vændiskonu fyrir allan hópinn?  

Róttækir femínistar (e. radical feminists) halda því fram að kaup á vændi snúist oft á 

tíðum um vald en ekki kynlíf og myndast þannig einhverskonar húsbóndi/þræll samband. 

Fúnksjónalískar kenningar reyna, eins og femínistískar kenningar, að útskýra hversvegna 

vændi sé til. Í andstæðu við femínískar kenningar halda fúnksjónalista því fram að vegna þess 

að vændi sé til staðar í samfélaginu hljóti það að hafa einhverskonar virkni fyrir samfélagið. 

Kingsley Davis (Thio, 2010) heldur því fram að vændi sé til vegna þess að siðferðið í 

samfélaginu hvetji til þess og að tilgangur vændisins sé að vernda kvenlega dyggð. Hann 

fjallar um þýðingamikið og tilgangslaust kynlíf, þar sem þýðingarmikið kynlíf er stundað með 

eiginkonu en tilgangslaust kynlíf stundað með vændiskonu. Davis heldur því fram að þannig 

verði karlmenn hvattir til að fara til vændiskonu ef þá langar í tilgangslaust kynlíf. Davis 

skiptir einnig kynlífinu niður í tvær mismunandi tegundir; siðferðiskynlíf og siðlaustkynlíf. 
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Karlmenn vilja stunda siðferðis kynlíf með eiginkonu eða kærastu sinni, en ara til vændiskonu 

til að stunda afbrigðilegt kynlíf. Þannig hefur siðferðið í samfélaginu búið til þörf fyrir vændi. 

Þessu til viðbótar heldur Davis því fram að vændi styrki kynferðislegt siðferði með því að 

halda eiginkonum „hreinum“. Kjarninn í kenningum hans er að karlmenn fari til 

vændiskvenna svo þeir þurfi ekki að sannfæra eða þrýsta á eiginkonu/kærastu til 

siðlauskynlífs. Það ber að taka fram að þessi kenning lyktar af kynjamisrétti þar sem einungis 

konur sem stunda „tilgangslaust“ og „siðlaust“ kynlíf eru siðlausar, en hjá karlmönnum er 

þetta einungis kynhvöt en ekki siðleysi.  

2.9 Kynlífsferðamennska 

Ferðamennska er augljóslega lykilatriði í kynlífsferðamennsku (e. sex tourism) en óljóst er 

hver er að ferðast: sá sem sækist eftir kynlífi eða sá sem býður upp á kynlíf. Algengasta 

skilgreiningin á kynlífsferðamennsku er það vændi sem í boði er á áfangastað. Áherslan í 

rannsóknum og umræðu á vesturlöndum hefur að mestu leyti beinst að kynlífsferðamennsku 

til fátækari landa. Það hefur minna verið kannað að til er alþjóðlegur kynlífsmarkaður sem 

krefst mikillar ferðamennsku kvenna og karla sem stunda vændi. Algengast er að karlmenn 

frá ríkari löndum ferðist til fátækari landa, þó kynlífsferðamennska sé til staðar í öllum 

löndum (Bunn, 2011; Opperman, 1999; Siegel, 2009). Síðustu áratugina hefur 

kynlífsiðnaðurinn blómstrað í suðaustur-Asíu. Ódýrari ferðalög og stór mismunur á gengi 

gjaldmiðla Asíu og vesturlanda hefur það með sér að kynlífsferðamennska er viðráðanleg 

fyrir ferðamenn (Giddens, 2009). Bættar samgöngur hafa haft í för með sér að áfangastaðir 

eru aðgengilegri, sérstaklega fyrir einstaklinga frá iðnaðarlöndum. Óbeinn hagnaður annarra 

af kynlífs ferðamennskunni er ómældur, s.s. flugfélaga, bara, og hótela um allan heim (Bunn, 

2011). 

Kynlífsiðnaðurinn í austur-löndum fjær, t.d. Tælandi, Víetnam, Kóreu, Taiwan og 

Filipseyjum, á rætur sínar að rekja til tilvistar bandaríska hersins vegna stríðsins í Víetnam og 

Kóreu. „Hvíldar og afþreyingar miðstöðvar” voru settar á laggirnar í þessum löndum, þar sem 

hermenn kynntust konum í gegnum kynmök. Þetta kom kynlífsiðnaðinum í Asíu af stað og 

hefur einnig haft áhrif á aukningu alþjóðlegra hjónabanda milli Bandaríkjanna og Asíu. Í dag 

ferðast fjöldi karlmanna til ofangreindra (og fleiri) áfangastaða til að stunda kynlíf. Í sumum 

löndum er boðið upp á kynlíf sem í heimalandi ferðamannsins er litið á sem siðferðislega 

rangt og afbrigðilegt. Sumir ferðast til landa þar sem auðvelt er að nálgast kynlíf með börnum 

en það er ólöglegt í flestum löndum (Bunn, 2011; Giddens, 2009; Opperman, 1999; Siegel, 
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2009). Hins vegar eru margir ferðamenn sem ekki myndu kalla sig kynlífsferðamenn, heldur 

nýta sér þá þjónustu sem fyrir hendi er. 

Vændi sem fram fer vegna kynlífsferðamennsku er oftast sýnilegra en vændi sem 

ætlað er innanlandsmarkaði, því ferðamenn hafa í flestum tilfellum meira fjármagn en 

innlendir þegnar. En þó svo kynlífsferðamennskan sé sýnilegri, er innanlandsmarkaðurinn 

stærri (Bunn, 2011; Opperman, 1999). Hefðbundna skilgreiningu á vændi er ekki hægt að 

nota um alla kynlífsferðamennsku. Vændið fær breiðari merkingu en einungis kaup á kynlífi 

og virðist oft snúast um meira en einungis kynlífsathöfnina. Viðkomandi aðilar fara oft inn í 

einhverskonar makahlutverk. Í mörgum tilfellum ráða ferðamenn vændiskonu í nokkra 

klukkutíma eða jafnvel daga og víkur og gefur þessi tilhögun færi á rómantískri reynslu og 

félagslegri samveru. Viðskiptin fara í raun fram stöðugt og geta verið á ýmsan hátt. 

Ferðamaðurinn sér um að greiða fyrir daglegar þarfir, skemmtanir, kaupir gjafir o.fl. 

Vændiskonan sýnir ferðamanninum borgina og menninguna á móti og sér til þess að 

ferðamaðurinn greiði rétt verð á þeim stöðum sem farið er á. Ferðamaðurinn upplifir sjálfan 

sig í ástarsambandi frekar en í beinum vændiskaupum.  Oft lita vændiskonur á sambandið sem 

tilviljun og upplifa þær sig ekki sem vændiskonur (Bunn, 2011; Opperman, 1999). Þær konur 

sem ferðast sem kynlífsferðamenn fara aðallega til landa eins og Kenýa, Gambíu og 

Karabiska hafsins og standa konur fyrir mestum fjölda kynlífsferðamanna í þessum löndum. Í 

flestum tilfellum borga konur á óbeinan hátt, frekar en í formi peninga. Þekkt er t.d. í Kenýa, 

að konur borga fyrir kynlíf í formi raftækja.   

2.10 Vændi í Tælandi 

Í Tælandi er vændi ólöglegt en kynlífsiðnaðurinn þar veltir árlega gríðarlegu fjármagni og 

myndi efnahagslegt hrun blasa við ef stjórnvöld myndu framfylgja lögunum. Hundruð 

þúsunda kvenna væru ekki með tekjur en af tekjutapi þeirra myndu stafa hörmulegar 

afleiðingar. Einnig myndi tælenska ferðaþjónustan líða fyrir það ef kynlífsferðamenn fyndu 

sér nýja áfangastaði sem byðu upp á aðgengilegt og ódýrt kynlíf. Þar sem lögin eru í raun ekki 

virk veldur það meiri spillingu innan lögreglu og samfélagins í heild (Brooks-Gordon, 2006). 

Talið er að kynlífsiðnaðurinn í Tælandi standi fyrir að minnsta kosti nokkur prósent af vergri 

landsframleiðslu Tælands (e = gross domestic product, GDP). Á árunum 1993 til 1995 var 

tælenski kynlífsiðnaðurinn talin gefa þrisvar sinnum meiri hagnað en eiturlyfjamarkaðurinn. 

Sumir þeir aðilar sem koma að vændi og einnig stefnumarkandi ráðgjafar hafa þess vegna 
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þrýst á breytingar á lögum varðandi vændi til að fá möguleika á skattlagningu staðbundins 

kynlífsiðnaðs (Bunn, 2011).  

Árið 2009 var áætlað að um tvær milljónir kvenna störfuðu sem vændiskonur í Tælandi, 

en í raun eru það mun fleiri þar sem ekki var gert ráð fyrir starfandi vændiskonum undir 

lögaldri og ólöglegum innflytjendum. Talið er að um það bil 30% starfandi vændiskvenna í 

Tælandi séu undir 18 ára aldri (Bunn, 2011; Giddens, 2009). Í mörgum tilfellum hefur vændið 

ekki endilega verið val kvennanna, því ekki er óalgengt að hagur fjölskyldunnar gangi fyrir. 

Fátækar fjölskyldur setja börn sín (meðvitað eða ómeðvitað) út í kynlífsiðnaðinn í örvæntingu 

og er ætlast til þess að þau styðji foreldra sína fjárhagslega. Stundum vita foreldrar örlög 

barnsins en oftast velja þeir að loka augunum fyrir raunveruleikanum. Vændið gefur mun 

meiri tekjur en lögleg vinna og vænkast því hagur fjölskyldunar samkvæmt því. Aðrar 

fjölskyldur sjá þetta, gera eins og svo virðist sem keðjuverkun sé í gangi (Giddens, 

2009;Odenstedt og Lindskog, 2010; Siegel, 2009). Illa menntaðar, fráskildar konur, oft með 

börn, eiga í mörgum tilfellum erfitt með að sjá sér farboða og er vændi og vonin um að finna 

sér vestrænan eiginmann á ferðamannastöðunum oft eina lausnin (Odenstedt og Lindskog, 

2010; Ywamthai, e.d). Margar ungar konur láta lokkast til þessarra staða með loforð um 

löglega vinnu en enda uppi sem vændiskonur (Giddens, 2009; Siegel, 2009).  

Félagslegt og efnahagslegt öryggisnet Tælands er ekki sambærilegt slíkum kerfum á 

vesturlöndum. Fyrir einstaklinga sem koma úr fátækt eru valkostir minni en annars. Margar 

fátækar konur fara út í vændi í von um að hitta vestrænan mann sem myndi veita þeim 

fjárhagslegt öryggi, frekar en að lifa í mikilli fátækt bændasamfélagsins (Bunn, 2011). Mikil 

eftirspurn á vændi frá ferðamönnum hefur leitt til þess að margar konur flytja til þeirra svæða 

þar sem ferðamenn eru sem flestir (t.d. Bangkok, Pattaya, og Phuket). En vændið í Tælandi 

snýst ekki einungis um ferðamenn, heldur er það staðreynd að stærsti hópur kynlífsneytenda 

eru tælenskir karlmenn. Vændi sem snýr að innanlandsmarkaðinum er mun minna áberandi, 

þar sem þeir nota önnur vændishús og hverfi. Augljóst er að stór hluti vændiskvenna hefur 

tekið ákvörðun um að starfa á öðrum hvorum vettvangnum en að sjálfsögðu eru til konur sem 

starfa á báðum stöðum (Bunn, 2011).  

Vinnutímar vændiskvenna eru langir og starfa þær oftast alla daga vikunnar. Sem dæmi 

byrja vændiskonur starfandi á börum þegar barinn opnar og eru að þar til hann lokar. Þessar 

konur reka oft staðinn og vinna alla tilfallandi vinnu en ekki aðeins við vændi. Þessar konur 

búa oft saman, halda hópinn og verður hópurinn félagslegt og tilfinningalegt athvarf þeirra 

(Odenstedt og Lindskog, 2010).  
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3 Mansal  

3.1 Skilgreining á mansali 

Íslenska skilgreiningin á mansali samkvæmt orðabók er „þrælasala“ (Snara, e.d. a), þ.e. 

þvingun, misnotkun og léleg aðstaða einstaklings. Fórnarlömb mansals geta verið af báðum 

kynjum, á öllum aldri og frá ýmsum löndum en stærsti hópurinn er konur og börn. Bættar 

samgöngur og hnattvæðing hefur orðið til þess að nýtt mynstur á mansali er að myndast 

(Brooks-Gordon, 2006; Fríða R. Valdimarsdóttir, 2009). Fólksflutningar hafa aukist til muna 

á undanförnum áratugum en erfitt er að meta hversu margir eru fórnalömb mansals á ári 

hverju. Flóttamannahjálp Sameinuðu-þjóðana (e. The UN Refugee Agency´s) ætlar að á milli 

100,000 til 500,000 einstaklingar séu seldir til Evrópu á ári hverju (Giddens, 2009).  

Mansal hefur allt að gera með sölu á vinnuafli. Vinnan getur verið á ýmsum sviðum en 

algengust þeirra er þó kynlífsiðnaðurinn. Talið er að á milli 70% og 80% þolenda mansals í 

heiminum starfi á þessu sviði (Fríða R. Valdimarsdóttir, 2009). Algengt er að konur og börn 

sem búa við slakar aðstæður í fátækum löndum þrái betra líf og vilji flytja til að bæta 

lífsafkomu sína. Þetta fólk verður auðveld bráð glæpamanna, sem tæla það með fögrum 

loforðum en svo endar það uppi sem kynlífsþrælar. Sumar konur velja að flytja til að starfa 

innan kynlífsiðnaðarins í góðri trú en gera sér ekki grein fyrir að þær séu í raun fórnarlömb 

mansals (Brooks-Gordon, 2006; Fríða R. Valdimarsdóttir, 2009; Helgi Gunnlaugsson, 2008; 

Siegel, 2009). Vegna þess að þær hafa oft litla eða enga vitneskju um landið eða tungumálið 

sem talað er þar, auk þess að vera oftast lítið menntaðar og vita lítið sem ekkert um þau 

mannréttindi og lagaleg úrræði sem viðkomandi land getur veitt þeim, eru þessir einstaklingar 

í meiri hættu við að lenda í ofbeldis-, og kynferðislegri misnotkun (Siegel, 2009).  

Þekkt er að konur frá meðal annars Eystrasaltsríkjunum hafi verið seldar hingað til lands 

til að starfa á nektardansstöðum. Einu félagslegu samskipti þessarra kvenna eru innbyrðis. 

„Vinnuveitandi“ sér um dvalarleyfi og húsnæði og eru þær algjörlega á hans valdi. Einnig ber 

að taka fram þann fjölda kvenna sem velur að giftast vestrænum mönnum til að bæta lífskjör 

sín. Mörg tilvik hafa komið upp þar sem konur í þessum hjónaböndum eru sviptar frelsi sínu, 

þ.e.a.s þær verða fyrir líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi af hendi eiginmannsins. 

Einnig eru til dæmi um eiginmenn sem neyða konur sínar til starfa innan vændis. Aðgerðir 

gerandans til að halda þeim „góðum“ eru oftast ofbeldi, kúgun, hótanir, blekkingar o.s.frv. 

Fórnarlömbin sjá enga leið út úr ógöngunum og þegja þunnu hljóði (Fríða R. Valdimarsdóttir, 

2009). Þetta eru skýr dæmi um mansal.  
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Staðreynd er að mansal fer einnig fram á Íslandi en hingað til hefur verið litið á landið 

sem „gegnumstreymisland“, sem þýðir að fórnalömb mansals hafa komið til landsins í stuttan 

tíma á leið sinni til annars áfangastaðar. Einnig hefur Ísland verið móttökuland fyrir 

fórnalömd mansals. Með því er átt við að einstaklingar sem skilgreindir hafa verið sem 

fórnalömb mansals dvelji á landinu til skemmri eða lengri tíma (Fríða R. Valdimarsdóttir, 

2009). Sérfræðingar eru á einu máli um að mansal sé mjög ólíkt öðrum glæpum. Í flestum 

tilfellum viðurkennir þolandinn ekki að hann sé fórnalamb og gerir það þessi mál mjög erfið 

viðureignar. Oft vaknar grunur um mansal þegar viðkomandi fórnarlamb leitar sér aðstoðar 

vegna annarra mála. Þetta fólk hefur oft ekki hugmynd um réttindi sín í þjóðfélaginu, 

tungumálakunnátta er oft mjög takmörkuð og vegna svika hefur það misst allt traust á 

„mannfólkinu“. 
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4 Alþjóðleg hjónabönd  

4.1 Þróun alþjóðlegra hjónabanda 

Í dag eru vestræn hjónabönd byggð á hugmyndinni um rómantíska ást, félagslega samveru og 

er pörum ætlað að vera trú hvort öðru (Coontz, 2006; Giddens, 2009). Ekki er langt siðan að 

hjónabönd á vesturlöndum voru að mestu fyrirframákveðin af foreldrum og ættingjum (e. 

arranged marriage). Þetta tíðkast í mörgum samfélögum enn þann dag í dag. Þær hugmyndir, 

viðmiðanir og þau gildi sem ríkjandi eru í hverju samfélagi fyrir sig eru grundvöllur fyrir 

uppbyggingu fjölskyldna og hjónabanda (Coontz, 2006). 

 Bættar samgöngur hafa orðið til þess að fólk frá mismunandi menningarsamfélögum á 

auðveldara með að hafa samskipti sín á milli. Þetta hefur orðið til gríðarlegrar aukningar á 

alþjóðlegum hjónaböndum (Davin, 2007; Jones og Shen, 2008). Eins og nefnt var áður í kafla 

2.9 Kynlífs ferðamennsku, var viðvera bandaríska hersins í Austurlöndum hvatinn til 

aukningar alþjóðlegra hjónabanda. Þessi þróun hefur haldist þrátt fyrir brotthvarf bandaríska 

hersins (Bankston og Hidalgo, 2011). 

Alþjóðleg hjónabönd eru kynjaskipt, en algengast er þó að menn sæki sér konu frá 

fátækari löndum (Davin, 2007). Tæwan, Singapore og Suður-Kórea eru þeir staðir sem hafa 

hæst hlutfall alþjóðlegra hjónabanda (Jones og Shen, 2008). Þessi aukning hefur vakið athygli 

ríkisstjórna, frjálsra félagssamtaka og fræðimanna. Margar stofnanir koma að þegar alþjóðleg 

hjónabönd eru annars vegar. Þetta á við um réttindi og skyldur viðkomandi aðila (s.s. 

ríkisborgararéttur/afsal ríkisborgararéttar, velferðakerfi o.s.frv.). Alþjóðleg hjónabönd sýna 

aðra hlið á alþjóðlegum samskiptum, kynjapólitík og getu ríkja til að vinna með flæði fólks. 

Stefna stjórnvalda í hverju landi fyrir sig hefur því mikil áhrif á alþjóðleg hjónabönd (Jones 

og Shen, 2008). 

4.2 Hverjir giftast milli heimsálfa og hversvegna? 

Erfitt er að alhæfa hverjir sækja sér konu erlendis, en þó má sjá ákveðið mynstur. Algengt er 

að þessir menn komi úr dreifbýli, séu ekklar, fatlaðir og oft lítið menntaðir (Davin, 2007). 

Sumir eru með rómantískar hugmyndir um asísku konuna og öðrum finnst vestrænar konur 

orðnar of sjálfstæðar og komnar of langt frá gömlum hefðum. Karlmaðurinn er í flestum 

tilfellum eldri en konan og oft fráskilinn. Sumar konur hafa kvartað yfir því að eiginmaðurinn 

virðist hafa verið í leit að hjúkrunarkonu frekar en eiginkonu (Jones og Shen, 2008). Oftast er 

litið á þessa menn sem afbrigðilega, þar sem þeir séu að „kaupa“ sér eiginkonu og hafa sumir 
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fræðimenn vakið athygli á þessari einsleitu og dæmandi mynd. Vissulega eru þessir 

afbrigðilegu karlmenn líka til.  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á aðstæðum asískra kvenna í aðþjóðlegum 

hjónaböndum hafa að mestu snúist um fjárhags-, þjóðfélags- og félagslega stöðu þeirra, og 

svo að sjálfsögðu leitinni að ástinni. Margar þessara kvenna koma frá fátækum svæðum og 

eru í raun að leita að fjárhagslegu öryggi. Fyrir þeim er vesturlandabúinn lausnin. Oft er 

fjölskyldan sem eftir situr studd fjárhagslega (Davin, 2007; Hildur Guðmundsdóttir, 2009; 

Jones og Shen, 2008). Fjárhagurinn er örugglega ein algengasta ástæða þess að asískar konur 

vilja giftast útlenskum mönnum en ekki má gleyma að einnig eru til konur sem eru vel 

menntaðar og þarf fjárhagurinn ekki endilega að vera aðal ástæða þess að þær vilji að giftast 

burt frá eigin landi. Margar þessara kvenna vilja ekki lífa eftir gömlum normum (undirgefni, 

heimavinnandi húsmóðir o.s.frv.), heldur vilja þær lifa eins og kynsystur sínar í vestrinu 

(Jones og Shen, 2008).  

4.3 Hjónabönd og viðkvæm staða kvenna 

Alþjóðleg hjónabönd eru í flestum tilfellum farsæl og búa hjónin við eðlilegt heimilislíf 

(Hildur Guðmundsdóttir, 2009). En áhyggjur hafa skapast um þau „félagslegu gæði“ í 

tilvonandi hjónaböndum í því landi sem tekur við þeim og er það reist á grunnáhyggjum um 

vinnutengt eftirlit fyrir aðflutta. Alþjóðleg hjónabönd gefa konum ný tækifæri en geta einnig 

skapað misrétti. Áherslan liggur í því hvernig innri félagslegar þrengingar eru og hvort konur 

taki virkan þátt í þeirri ákvörðun að fara inn í alþjóðlegt hjónaband (Jones og Shen, 2008). 

Reynslan af alþjóðlegum hjónaböndum er mjög breytileg og hagnast sumir mikið, bæði 

fjárhagslega og félagslega. Þær konur sem eru í fyrrnefndum hjónaböndum þurfa að sætta sig 

við langa fjarveru frá fjölskyldu og ættingjum og takast á við þá erfiðleika sem fylgja því að 

aðlaga sig annarri menningu. Þær taka mikla áhættu og þær eru ekki allar jafn heppnar heldur 

hafa verið plataðar og blekktar og lenda í allt öðru hjónabandi en eðlilegt gæti talist (Davin, 

2007).  

Almennt er staða erlendra kvenna á Íslandi ekki nógu góð og er aðstaða og upplifun 

kvennanna í flestum tilfellum mjög mismunandi eftir því hvort þær koma frá löndum innan 

eða utan EES. Konur frá löndum utan EES eru oft mjög háðar maka sínum, því dvalarleyfi 

þeirra stendur og fellur með honum. Sumir íslenskir karlmenn nýta sér þessa viðkvæmu stöðu 

erlendra kvenna í íslensku samfélagi og velja kerfisbundið að fara í ástarsamband við eina eða 
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fleiri konur frá löndum utan EES (Fríða R. Valdimarsdóttir, 2009; Hildur Guðmundsdóttir, 

2009).  

Menningar- og réttindamismunur milli landa og tungumálaörðugleikar kvennanna hafa 

valdið því að sumir karlmenn nýta sér tækifærið og gefa konunum rangar upplýsingar um rétt 

þeirra, t.d varðandi almenn mannréttindi, dvalarleyfi og vinnuskilyrði. Dæmi eru um menn 

hérlendis sem misnota konur sínar fjárhagslega, t.d. eru laun þeirra sett inn á reikning 

karlmennsins sem hann einn hefur aðgang að, þær eru látnar skrifa upp á allskonar pappíra á 

íslensku og hafa enga hugmynd um hvað skrifað var upp á (ábyrgð lána, forræði barna o. fl.) 

(Fríða R. Valdimarsdóttir, 2009; Hildur Guðmundsdóttir, 2009). Þetta fjárhagslega, andlega, 

og oft líkamlega ofbeldi er gert til að halda valdi yfir konunum. Félagslegt öryggisnet er ekki 

fyrir hendi (hér er átt við fjölskyldur, ættingja og vini) og eru sumar kvennanna útilokaðar frá 

öllu félagslegu lífi og geta ekki einu sinni haft samskipti við fjölskyldu sína (sími, internet, 

heimsóknir). Það ber að taka fram að mikill munur er á aðstöðu og aðlögunarhæfni kvenna 

sem koma frá Evrópu og þeirra sem koma frá Asíu. Ekki er óalgengt að heilar fjölskyldur, t.d. 

frá fyrrverandi austantjaldsríkjum, flytji til annarra landa. Þessar konur eru því líklegri til að 

hafa félagslegt öryggisnet, sem helst í hendur við að þær þekki vestræna hætti betur (Hildur 

Guðmundsdóttir, 2009). 

Sambandslit eru erfið og sársaukafull en reynast oft töluvert erfiðari og flóknari þegar 

kemur að alþjóðlegum hjónaböndum. Skapast hefur hefð í mörgum löndum þar sem konur sjá 

einar um heimilishaldið og eru vanar því að aðrir taki allar ákvarðanir í lífi þeirra. Þær eiga 

erfitt með að standa á eigin fótum, hvað þá með að lifa einar í ókunnugu landi. Í heimalandi 

margra þessara kvenna ríkir mikið atvinnuleysi, því er ekki víst að þær fái vinnu og er viss 

hætta á að þær lendi á götunni. Í sumum tilfellum hafa fjölskyldurnar afneitað þeim, t.d. 

vegna þess að þær hafa gifst manni af erlendum uppruna og/eða án samþykkis þeirra. 

Mörgum konum finnst lífsskilyrði og atvinnumöguleikar betri á Íslandi. Þegar börn eru 

annarsvegar telja margar konur að þær fái fleiri möguleika og betri framtíðarhorfur hérlendis. 

Margar konur virðast vera tilbúnar að leggja mikið á sig og reyna að þrauka fyrstu árin til þess 

að geta fengið dvalarleyfi til frambúðar. Sumir karlmenn hafa brugðis þannig við að þeir vilji 

konurnar burt úr landinu eftir að þær hafa sótt um sambúðarslit, þeir ofsækja þær í þeim 

tilgangi að gera dvöl þeirra í íslensku samfélagi óbærilega. Dæmi eru um menn sem hafa haft 

samband við vinnuveitendur kvennanna til að eyðileggja möguleika þeirra á að sjá sér 

farboða. Einnig eru til dæmi um men sem fjarlægt hafa nauðsynleg gögn, s.s. vegabréf og 
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fæðingavottorð, til að koma í veg fyrir möguleika á dvalarleyfi (Hildur Guðmundsdóttir, 

2009). 

4.4 Tælenskar konur á Íslandi 

Til að fá tölur yfir hversu margar tælenskar konur séu í hjónabandi á Íslandi setti ég mig í 

samband við Þjóðskrá Íslands en var bent á Hagstofu Íslands. Hjá þeim fékk ég upplýsingar 

um búsetu tælenskra kvenna á Íslandi, bæði heildarfjölda og fjölda þeirra sem eru í sambúð 

eða í hjónabandi með íslenskum mönnum. Einnig er áhugavert og mikilvægt að geta séð 

þróunina frá ári til árs og því bað ég um upplýsingar frá árunum 1998 til 2011. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands voru þann 1. janúar 2011 706 tælenskar konur búsettar á 

Íslandi en 348 (sjá töflu 1) af þeim voru með íslenskum mönnum, þ.e.a.s. nær helmingur 

tælenskra kvenna hér á landi bjuggu með íslenskum mönnum. Eins og frá var sagt áður hefur 

alþjóðlegum hjónaböndum fjölgað tölvert undanfarin ár og gildir það einnig um Ísland. Ef 

tafla 1 er skoðuð sést að í byrjun ársins voru 706 tælenskar konur búsettar á landinu en það er 

gríðarleg fjölgun frá árinu 1998 en þá voru einungis 242 tælenskar konur búsettar hérlendis. 

Einnig hefur fjöldi tælenskra kvenna með íslenskum mönnum fjölgað töluvert síðastliðin 13 

ár, eða um 52,3%. Þótt tælenskum konum á Íslandi hafi fjölgað, hefur hlutfall þeirra sem 

giftar eru íslenskum mönnum farið lækkandi, frá 68,6% árið 1998 niður í 49,3% árið 2011. 

Eftir árið 2002 er hlutfall tælenskra kvenna með íslenskum mönnum nokkuð stöðugt, u.þ.b 

50%.   
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Tafla 1. Tælenskar konur búsettar á Íslandi og tælenskar konur með íslenskum mönnum. 

Ár 

Fjöldi kvenna frá Tælandi búsettar 

á Íslandi 

Fjöldi kvenna frá Tælandi með 

íslenskum mönnum 

Hlutfall 

% 

1998 242 166 68,6 

1999 297 192 64,6 

2000 348 221 63,5 

2001 408 234 57,4 

2002 453 242 53,4 

2003 480 239 49,8 

2004 500 246 49,2 

2005 535 251 46,9 

2006 588 262 44,6 

2007 628 287 45,7 

2008 649 311 47,9 

2009 678 319 47,1 

2010 677 329 48,6 

2011 706 348 49,3 

 

Þegar opinberar tölur eru skoðaðar þurfum við að taka til greina að þær gefa okkur 

einungis upplýsingar um það fólk sem skráð er í landinu, s.s. tælenskar konur giftar íslenskum 

manni og/eða í sambúð. Á Íslandi er reynt að halda uppi ströngu eftirliti á skráningu erlendra 

borgara en staðfest er að mansal og óskráðir einstaklinga eru til staðar hérlendis og gefur það 

tilkynna að skekkja sé tilstaðar í tölum Hagstofunar.  
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5 Internetið 

Vaxandi notkun internetsins hefur haft í för með sér að ýmsir hlutir og þjónusta er sífellt 

aðgengilegri en því miður hefur það einnig sínar skuggahliðar. Þetta hefur þróast á þann veg 

að internetið í dag er orðið mjög árangursríkt markaðstól fyrir hina ýmsu hluti og þjónustu. Á 

internetinu er mikið um allskonar stefnumótasíður sem auðvelda samskipti folks. Dæmi um 

þannig síðu er Einkamál.is. Þrátt fyrir að síður eins og þessar séu ætlaðar til löglegra 

samskipta einstaklinga gefa þær einnig möguleika á ólöglegum samskiptum. Óopinber 

staðreynd er að framboð og eftirspurn á vændi fer einnig fram á þessum síðum. Svo eru einnig 

til alþjóðlegir hjónabandsmiðlar, sem auðvelda flutning á konum milli landa (Davin, 2007). 

Dæmi um svoleiðis síðu er Getawife.net (e.d.), sem er samansafn af þúsundum kvenna um 

allan heim í makaleit. Hér er boðið upp á að skoða myndir af konum og velja sér þá sem 

manni líst best á. Margar af þessum síðum leggja mikla áherslu á hvað konurnar eru fallegar, 

kynþokkafullar, kvenlegar og vilja þeirra til að komast í hefðbundin hjónabönd. Þegar valið 

hefur verið framkvæmt, þarf viðkomandi að sjá um allan kostnað, s.s. ferðalög, giftingu og 

þau lagalegu atriði sem ganga þarf frá. Oftast heimsækir viðkomandi konuna áður en þau 

giftast, og er ekki óalgengt að hann greiði fjölskyldunni einhverja upphæð fyrir missi á 

dótturinni (þetta kemur þó ekki fram á síðunum). Rökrétt er að álykta að þarna sé um dulbúið 

mansal að ræða. Vitað er til þess að íslenskir karlar hafi nýtt sér slíkar vefsíður og í sumum 

tilfellum hefur sami maðurinn fundið sér konu á internetinu oftar en einu sinni. Í 

Kvennaathvarfinu hafa komið upp tilvik þar sem mismunandi konur af erlendum uppruna 

hafa komið út af sama manninum (Hildur Guðmundsdóttir, 2009).  

Á internetinu er í raun hægt að finna „allt“ og hefur þetta leitt til þess að fólk með 

afbrigðilegar kynlífslanganir á auðveldara með að skiptast á upplýsingum og reynslu um 

afbrigðilegt kynlíf, t.d. áfangastaði, kostnað, og myndasöfn. Allt er þetta gert til þess að 

auðvelda þessum aðilum aðgang að afbrigðilegu kynlífi. Í kjölfarið hefur kynlífs 

ferðamennskan aukist um allan heim (Bunn, 2011).   
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6 Aðferð  

Gerð var eigindleg rannsókn, með það markmið að bæta upplýsingar og fá dýpri innsýn á 

stöðu þessarra kvenna í íslensku þjóðfélagi. Leitast var við að fá upplýsingar frá 

einstaklingum sem eru í beinum tengslum við tilteknar konur. Þrjú viðtöl voru tekin við 

starfsmenn Kvennaathvarfisins og Stígamóta en það eru stofnanir sem eru í daglegum 

samskiptum við einstaklinga sem hafa verið beitar kynferðisofbeldi. Í Kvennaathvarfið koma 

einungis konur en til Stígamóta koma bæði kynin. Hjá Stígamótum var tekið viðtal við Önnu 

Bentínu Hermansen, kynjafræðing, þann 23. janúar 2012. Tvö viðtöl fóru fram í 

Kvennaathvarfinu þann 31. janúar 2012, við þær Sigþrúði Guðmundsdóttur, fræðslu- og 

framkvæmdastýru athvarfsins, og Hildi Guðmundsdóttur. Á þeim tíma var Hildur að vinna að 

sinni eigin rannsókn um erlendar konur sem leitað höfðu til Kvennaathvarfsins. Viðtal mitt 

við hana beindist því frekar að hjónaböndum. Í viðtölunum við Önnu og Sigþrúði var hins 

vegar rætt dýpra um vændi, mansal og alþjóðleg hjónabönd.  

Viðtölin fóru fram á ofangreindum stofum og tóku þau um klukkustund hvert. Viðtölin 

voru tekin upp á díktafón, og var notast við hálf-opin viðtöl (e. semi structured interview). 

Gengið var út frá nokkrum megin spurningum (sjá Viðauki), og svo var viðtölinn leyft að 

þróast á sinn hátt. Spurningarnar flokkaði ég í þrjá flokka: vændi, hjónabönd, og mansal.  
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7 Niðurstöður  

7.1 Vændi 

Reynsla Kvennaathvarfsins og Stígamóta af vændiskonum likist reynslu lágstéttar 

vændiskvenna. Verst settar eru þær sem eru í eiturlyfjum en þá er oftast um að ræða greiða á 

móti greiða, t.d. kynlíf fyrir húsnæði eða fíkniefni. Margar þeirra skilgreina sig ekki sem 

vændiskonu, þar sem samskiptin snúast ekki um beina peningagreiðslu. Anna Bentína heldur 

því fram að margar þeirra hafi byrjað á toppnum en neysla áfengis og/eða fíkniefna til að 

deyfa tilfinningar fari síðan úr böndunum og enda þær að lokum á botninum. Hún heldur því 

fram að þær lifi oft tvöföldu lífi til að fela raunverulegar aðstæður.   

Bæði Anna Bentína og Sigþrúður Guðmundsdóttir segjast ekki hafa hitt neina konu 

sem hafi valið vændi sem starf af fúsum og frjálsum vilja. Báðar segja þær að það þýði ekki 

að það fyrirfinnist ekki. Anna Bentína segist hafa hitt konur sem af fúsum og frjálsum vilja 

hafi valið að starfa innan klámiðnaðarins en 10 árum seinna hafi þær séð mikið eftir þeirri 

ákvörðun. Bæði rannsóknir og einnig reynsla þeirra hjá Kvennaathvarfinu og Stígamótum 

gefa til kynna að vændiskonur séu með slæma sjálfsmynd og að mikil skömm og sektarkennd 

fylgi starfinu. Flestar hafa leiðst út í vændi vegna einhverskonar neyðar og hafa flestar orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni. Þó svo að þær hafi verið beittar ýmiskonar ofbeldi 

(lamdar, þeim nauðgað o.s.frv.), upplifa margar þeirra ekki aðstæður sínar sem ofbeldisfullar. 

Sigþrúður Guðmundsdóttir telur að þessar konur séu niðurbrotnar andlega og tilfinningalega 

og því líklegri til að lenda í vændi. Samkvæmt mati Önnu og Sigþrúðar er ekki um að ræða 

val, heldur hafa aðstæður neytt þær út í vændi.  

 „Eru þær að velja? Er það rosalegt val ef að ég á barn og ég get ekki framfleytt mér og ég 

hef enga möguleika til þess að gera það, nema með því að selja líkaminn minn? Þú veist, að 

það er bara eini möguleikinn sem ég hef. Það er spurning. Við segjum að það sé ekki val, við 

segjum að þær gera þetta um neyð“ 

Anna Bentína Hermansen, Stígamót 

 „Þær hafa kannski valið...valið þetta, en ekki af fúsum og frjálsum vilja, heldur af því að 

hinn valkosturinn er engu betri sko.“... „en ég hef ekki hitt neina sem hefur bara 

svona...hugsað...þú veist, ætti ég fara inn í sjoppu eða ...ætti ég að gera þetta, eða ætti ég 

kannski að stunda vændi“ 

Sigþrúður Guðmundsdóttir, Kvennaathvarfið 
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Líklegt er að vændi hafi aukist undanfarin ár en erfitt er að mæla það. Auðveldara er 

að nálgast vændi í dag en áður fyrr og virðist framboð vændis og eftirspurn hafa aukist 

umtalsvert.   

 Á þessum stofnunum er litið á vændi sem kynferðislegt ofbeldi sem snúist um að hafa 

vald yfir annarri manneskju, í þessu tilfelli vændiskonunni. Anna Bentína heldur því fram að 

vændi hafi ekkert með kynlíf að gera og að viðskiptavinir vændis séu í raun að kaupa sér vald 

yfir vændiskonunni. Bæði Anna og Sigþrúður telja ólíklegt að vændi dragi úr kynferðislegu 

ofbeldi í samfélaginu og halda þær því fram að þetta sé sagt til að réttlæta vændið og að 

vændiskonur haldi þessu fram til að halda andlitinu.  

„...maður sem fær eitthvað úr...út úr því að stjórna og (eypa) og hafa vald yfir...yfir 

manneskju þegar hann greiðir fyrir það, hann getur alveg eins séð það að hann getur gert 

það líka án þess að greiða fyrir það“ 

Sigþrúður Guðmundsdóttir, Kvennaathvarf 

7.2 Erlendar og giftar vændiskonur 

Þegar kemur að erlendum vændiskonum er starfið sem slíkt eins, enda eru erlendu konurnar 

með aðra reynslu en þær íslensku og er mansal oft ástæða veru þeirra í landinu. Anna Bentína 

segir að vitað sé til þess að erlendir karlmenn, meðal annars frá Tælandi, komi einnig til að 

stunda vændi. Konur sem koma til athvarfanna vegna vændis eða mansals komi iðulega á 

vegum lögreglunnar. En í flestum tilvikum eiga konurnar, hvort sem þær eru af íslenskum eða 

erlendum uppruna, erfitt með að viðurkenna starf sitt sem vændiskonur og kemur það oft í ljós 

löngu seinna. Til eru þær sem eru í hjónabandi þar sem eiginmaðurinn hefur neytt þær út í 

vændi eftir komu þeirra til landsins og þá lítur hann oft á vændið sem hluta af hjónabandinu. 

Anna Bentína telur að sektarkennd og skömm sé meiri hjá giftum konum og finnst þeim oft 

eiginmaðurinn hafa leyfi til þess að beita þær ofbeldi. Hún heldur því fram að kynferðislegt 

ofbeldi eigi sér enga eina hlið og að ekki sé hægt að dæma um hvað sé verst en hún telur að 

ofbeldi innan hjónabands sé meira þar sem það sé viðvarandi.  

„Það er eitt að verða fyrir nauðgun, það er annað að búa með nauðgaranum, skilur þú“ 

Anna Bentína Hermansen, Stígamót 

Fjölda erlendra kvenna sem sækir hjálp til Kvennaathvarfisins hefur aukist til muna frá 

stofnun þess. Hildur Guðmundsdóttir segir að það séu aðallega konur utan EES sem komi til 

landsins á vegum Íslendinga. Hún segir að árið 2011 hafi komið 73 konur utan EES til 

Kvennaathvarfisins og af þeim voru 45 (62%) með íslenskum manni, 15 (20,5%) voru með 
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maka af sama uppruna en hinar 12 (16,5%) áttu maka af öðrum uppruna. Hún segir af reynslu 

sinni að konur innan EES séu yfirleitt með manni af sama uppruna, þó svo hún hafi ekki 

safnað tölum um það. Auk þess segist hún sjá mynstur á aldrinum, þar sem konur frá löndum 

utan EES séu yfirleitt töluvert yngri en makinn en konur innan EES séu yfirleitt á svipuðum 

aldri og makinn. 

Allar konur sem koma til Stígamóta eða Kvennaathvarfsins hafa orðið fyrir 

einhverskonar ofbeldi en konur utan EES eru oftast verst settar. Þessar konur þurfa að hafa 

verið á Íslandi á eðlilegum forsendum í að minnsta kosti 4 ár áður en þær geta sótt um 

dvalarleyfi og eru þær því háðar eiginmanninum þann tíma. Ef börn eru til staðar gilda aðrar 

reglur en þetta er alltaf mun flóknara fyrir einstaklinga utan EES. Þess vegna velja margar 

konur að halda áfram í slæmu hjónabandi til að geta verið áfram í landinu. Sumir menn enda 

sambúðina áður en fjögur ár eru liðin til að losna við konuna úr landinu og ná sér í nýja. 

Hildur segist upplifa ákveðið mynstur. Þegar menn vilji asískar konur, fari þeir þangað til að 

kynnast þeim og komi svo með þær til Íslands. En þegar um sé að ræða önnur lönd, t.d. 

Rússland, fari kynnin fram á internetinu. Þau hittist oft í eina viku eða svo áður en hún flytji 

til landsins.  

„...ofbeldismenn, þeir fara og ná sér í fórnalömb... og þá er svo þægilegt að fá konur frá 

löndum utan EES, vegna þess að þær eru...þær eru í svo viðkvæmri stöðu“ 

Hildur Guðmundsdóttir, Kvennaathvarfið 

 Stígamót leggur sig fram um að upplýsa konur og menn um starfsemi sína en þeir sem 

þurfa á athvarfinu hvað mest að halda eru oft mjög einangraðir og jafnvel haldið í hálfgerðu 

stofufangelsi. Anna Bentína hefur heyrt, og telur líklegt, að það hafi aukist, að karlmenn nái 

sér í konu, loki hana inni og geri hana út, og heldur því fram að þetta sé augljóst dæmi um 

mansal. Auk þess er algengara en flestir geri sér grein fyrir, að skipulagður flutningur á 

konum milli landa fari fram (þ.e. skipulagt vændi, melludólgastarfsemi) en þetta er oftast 

erfitt að staðfesta. Í þessum tilfellum er um að ræða konur sem fara milli landa sem ferðamenn 

og eru í tilteknu landi í nokkra daga eða vikur. 

7.3 Mansal 

Þær sem hafa lent í mansali eru í öllum tilfellum verst settar. Að mati talsmanna 

Kvennaathvarfsins og Stígamóta eru þær undir miklu álagi, búa við lélegar aðstæður, eru 

andlega og tilfinningalega niðurbrotnar og hafa litið sem ekkert sjálfsálit. Oft eru þær 

markvisst brotnar niður áður en þær eru seldar, t.d. með hópnauðgunum. Margar þeirra læra 
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að lifa við þessar aðstæður. Þær eru tilbúnir til að leggja ótrúlega hart að sér til að losna frá 

erfiðum aðstæðum heimafyrir og gera sér oft ekki grein fyrir að þær séu fórnarlömb mansals. 

Stundum getur þó verið erfitt að vita hvort um er að ræða mansal eða ekki, þar sem 

skilgreining á mansali er einstaklingur sem er seldur og haldið nauðugum sem vinnuafli. 

Anna Bentína segir að vændisathvörf, meðal annars í Danmörku og Svíþjóð, hafi 

reynslu af því að konur sem lent hafi í vændi vegna mansals og fengið hjálp endi oft á sömu 

braut aftur. Sumar eru seldar aftur og aftur. Erfitt er fyrir þessar konur að vinna úr þeim 

vandamálum og afleiðingum sem fylgja mansali og vændi og eiga þær oft í erfiðleikum með 

að snúa blaðinu við. Vegna eyðilagðrar sjálfsímyndar finnst mörgum þessarra kvenna vændið 

í sjálfu sér vera aukaatriði.   

Anna Bentína segir að þær sem koma t.d. frá Afríku og Suður-Ameríku séu margar 

hverjar hér vegna mansals. Viðtalið við Önnu Bentínu fór fram í janúar 2012 og voru þá 

fjórir mánuðir síðan athvarf þeirra opnaði (september 2011). Meðan viðtalið stóð yfir var 

verið að vinna með konu varðandi mansal í athvarfi þeirra og höfðu fjórar konur dvalið í 

athvarfi þeirra vegna mansals frá opnun en það gerir eitt mansal á mánuði.  

7.4 Samfélagsleg sýn og bættar aðstæður 

 Athvörfin telja það aldrei réttlætanlegt að einstaklingur fái útrás fyrir kynhvöt sína ef 

það bitnar á annarri manneskju. Önnu Bentínu finnst hugarfarið gagvart kaupum á vændi 

rangt, þar sem reynt sé að réttlæta þessi vændiskaup á þeim forsendum að konurnar hafi valið 

það sjálfar, eða að maðurinn sé með svo mikla kynhvöt og þá sé í lagi að kaupa vændi. Með 

þessu áliti segir hún að réttur karlmannsins til vændiskaupa vegi meiri en líf annarrar 

manneskju. Þessu til viðbótar telur hún að rangt sé að verja vændi útfrá þessum fáu prósentum 

sem segjast vilja vera í vændi, gagnvart þeim sem neyddar hafa verið til þess. Henni þykir 

viðmótið sem Stígamót og aðrar slíkar stofnanir fá, sé að þær séu „bara“ femínistar sem eru á 

móti kynlífi, og að þær beri ekki virðingu fyrir kynlífsiðnaðinum. „Við erum ekki á móti 

kynlífi, en við erum á móti ofbeldi,“ segir Anna Bentína. Hún telur að hugarfarsbreyting sé 

nauðsynleg fyrir samfélagið til að koma í veg fyrir vændi og þá eftirspurn sem til staðar er. 

Hún líkir þessu við þrælahald sem áður fyrr var talið eðlilegt en þykir í dag fáranlegt. Til þess 

að geta unnið úr þessum málefnum þurfi mörg samtök að vinna saman að sömu stefnu. Einnig 

finnst henni vændi oft sett upp sem kostur fyrir konur og telur hún það skaðlegt fyrir komandi 

kynslóðir. Til að nefna dæmi var birt frétt nýlega þar sem sagt var frá því að karlmenn væru 

að bjóða allt að hundrað þúsund krónur fyrir vændi á Austurvelli (Sölvi Tryggvason, 2012), 
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og getur þetta því miður hljómað aðlaðandi fyrir stúlkur sem eiga erfitt með að sjá sér 

farboða, án þess að þær geri sér grein fyrir afleiðingunum.   

 Sigþrúður Guðmundsdóttir telur eftirspurn vændis vera rót vandans og telur hún því 

að baráttan gegn vændi þurfi að beinast gegn þeim sem kaupa vændi. Hún telur að með 

fræðslu um afleiðingar vændis og með jafnréttiskennslu væri hægt að minnka eftirspurnina að 

einhverju leyti. Hún telur að lögleiðing sé ekki lausnin, það myndi einungis færa meiri hörku 

inn á önnur svið. Þess vegna telur hún að löggjöfin sem til staðar er í dag sendi rétt skilaboð, 

þ.e. að glæpurinn felist í því að kaupa vændi. Varðandi mansal vill hún fá þyngri dóma og að 

betur sé rannsakað hverjir það séu sem stjórni mansali. Umræðan um mansal er enn mjög ný á 

Íslandi og virðist almenningur ekki gera sér grein fyrir hversu algengt það er. En varpa þarf 

ljósi á þessa glæpi og þá miklu neyð fólks sem fyrir honum verður. Hildi Guðmundsdóttur 

finnst að ríkisvaldið ætti að bera meiri ábyrgð á miðlun upplysinga um réttindi þeirra sem til 

landsins flytja (nýbúar) og nefnir hún að þegar kona sækir um dvalarleyfi ætti hún að horfa á 

fræðslumyndband þar sem réttindu hennar eru útskýrð á hennar tungumáli. Þetta ætti að fara 

fram í lokuðu herbergi, án áhrifa frá öðrum.  
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8 Lokaorð 

Í vinnu minni að þessari ritgerð hef ég gert mér grein fyrir því hversu flókið og margbreytilegt 

þetta svið er. Hvert tilvik er öðruvísi og einstaklingsbundið. Vændi, mansal og hjónabönd 

hafa hvert sína eigin skilgreiningu og sem koma fyrir á mismuandi hátt. Í sumum tilfellum 

fléttast þessir þættir saman. Vændi og mansal eru mun algengari í okkar samfélagi en flestum 

er ljóst og getur nágranni manns þess vegna verið starfandi vændiskona eða fórnalamb 

mansals. Á Íslandi er ekki neinn tiltekin staður eða hverfi þar sem vændi og mansal fer fram. 

Þetta fer fram í öllu samfélaginu. Oft eru konur í stuttan tíma á landinu og er þjónusta þeirra 

auglýst í fjölmiðlum. Þessar konur eru oft fórnarlömb mansals og eru því viðskiptavinir í raun 

að ýta undir þann markað hér á landi án þess að gera sér grein fyrir því.  

Til eru a.m.k tvær hliðar á umræðunni um vændi. Annaðhvort er fólk með eða á móti. 

Þar sem báðir hópar vilja sýna fram á sína afstöðu, verður umræðan í flestum tilvikum mjög 

gildishlaðin og fólk lokar oft augum sínum fyrir þeim staðreyndum sem hin hliðini er með. 

Ein skoðun er sú að vændiskonur hafi valið að starfa innan vændisins og bera þeir fyrir sig að 

vændi sé aldagamalt og því verði aldrei breytt. Einnig er því haldið fram að vændi hafi sína 

ákveðnu kosti í samfélaginu. Í rannsóknum þessa hóps hefur yfirleitt verið talað við 

hástéttarvændiskonur. Til eru vændiskonur sem hafa valið að starfa innan vændisins. Þetta eru 

einstaklingar sem velja stað og stund og ráða í flestum tilfellum vel við aðstæður, velja sína 

viðskiptavini og þéna vel. Einnig halda fylgjendur vændis því fram að vændi dragi úr 

kynferðislegu ofbeldi í hinu almenna samfélagi en það er ekki staðfest. Þeir tala um rétt 

konunnar til að selja líkama sinn en loka hins vegar augum sínum fyrir þeim fjölda barna og 

kvenna sem ráða ekki við aðstæður og þeim fórnarlömbum mansals sem neydd eru inn í 

kynlífsiðnaðinn. Galli er að ekki virðist hafa verið gerð nein langtímarannsókn á þeim konum 

sem segjast hafa valið sér starf innan vændis. Ekki er rétt að setja vændi upp eins og það sé 

góð starfsgrein, án þess að hafa kannað þær afleiðingar sem fylgja því. Eru þessar konur 

ánægðar í starfi eftir 15 ár?  

Þegar rætt er um vændi á neikvæðan hátt eru flestir að vitna í konur frá lægri stétt 

vændisins, fórnarlömb mansals og karlar með afbrigðilega kynlífshegðun. Stofnanir eins og 

Kvennaathvarfið og Stígamót hitta einungis einstaklinga starfandi í lágstéttinni sem hafa misst 

tökin á lífi sínu. Þær sjá verstu hliðar vændisins og fá því ekki heilsteypta mynd af vændinu. 

Hægt er að gera athugasemd við hversvegna þær hafi ekki hitt konur úr efri stéttum 

vændisins. Þetta gæti bent til þess að konur starfandi í efri stéttum vændisins séu ánægðar 
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með starfsval sitt. En flestir einstaklingar innan vændisins eru í mjög viðkvæmri stöðu og 

raunveruleikinn er sá að staða þeirra er hörmuleg. Kvennaathvarfið og Stígamót hafa í 

gegnum árin hjálpað fjölda karla og kvenna til betri framtíðar. Það er staðreynd að mikil 

vanlíðan fylgjir þessu starfi og ekki er hægt að loka á það. Augljóst er að þörf fyrir svona 

stofnanir er til staðar í samfélaginu. Mjög áhugavert er að skoða rannsókn sem gerð var í 

Þýskalandi en hún leiddi í ljós að flestar vændiskonur vilji halda sinni starfssemi leyndri. 

Hægt er að túlka þetta þannig að undir niðri ríki mikil skömm innan vændisgreinarinnar, hvort 

sem vændiskonurnar hafi valið vændi eða ekki og láta þær samfélagsleg gildi hafa áhrif á 

hugarfar sitt. Sumir fræðimenn halda því fram að allir einstaklingar innan vændisins hafi verið 

neyddir og þvingaðir í vændi, beint eða óbeint. Staðreynd er að þessar konur eru verst settar. 

Hins vegar tel ég ólíklegt að af öllum þeim milljónum sem starfa innan vændisins, sé engin 

sem hafi valið það sjálf.  

Mikilvægt er að taka tillit til sjónarhorna beggja hópa í umræðinni um vændi. Mikil 

þörf er á hlutlausum rannsóknum sem beinast bæði að lág- og hástéttar vændiskonum og 

myndi það gefa okkur breiðari skilning á aðstæðum vændiskvenna í heild sinni. Ef konan er 

ekki undir neinum kringumstæðum neydd í vændi, hver erum við að banna það? En erfitt 

virðist vera að finna þessar tilteknu konur. Það er eitt sjónarhornið. Þessar konur verða að gera 

sér grein fyrir þeim kostum og göllum sem fylgja þessu starfi.  

Til að mynda, hefur alþjóðlegum hjónaböndum fjölgað umtalsvert. Fjölmiðlar flytja 

okkur fréttir af þeim hjónaböndum sem fara úrskeiðis. Þá verður umræðan mjög gildishlaðin 

og fordómafull. Þó gott sé að samfélagið sé upplýst, getur þetta valdið því að konur finni 

frekar fyrir misrétti í sinn garð, þó hjónabandið sé gott. Gaman og áhugavert væri að sjá 

framtíðina bera í skauti sér rannsóknir sem beindust að alþjóðlegum hjónaböndum í heild 

sinni. 

Þegar kemur að því að lifa af mun manneskja gera nánast hvað sem er til að halda sér 

og sínum á lífi. Fátæktin hefur í för með sér að margir kjósa vændi eða það að giftast vel 

efnuðum manni og er það lítið gjald að greiða til að bæta aðstæður sínar að þeirra mati. Einnig 

hefur myndast þrýstingur frá bæði fjölskyldu, vinum og samfélaginu á að eignast efnislega 

hluti og erum við öll oft á tíðum dæmd af þeim hlutum sem við eigum. Við erum það sem við 

eigum. Til greina þarf að taka að veruleiki hvers og eins er mjög ólíkur og því mjög erfitt að 

bera saman sjónarhorn, gildi og viðmið einstaklinga frá mismunandi menningarheimum. 

Fjárhags- og lífsmöguleikar og mannréttindi kvenna í Tælandi er allt annað en hérlendis og 

svo má ekki gleyma að aðstæður sem vestrænar konur upplifa sem slæmar geta fyrir fátæka 
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tælenska konu verið mikil forréttindi. En þá er ég alls ekki að tala um þau hjónabönd þar sem 

konan verður fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi. Þar sem margar þessarra kvenna líta á 

hjónaband með vestrænum manni af hinu góða, virðist ekki skipta máli hver hann sé heldur 

einungis að hann sé vestrænn. Þannig að auðveldlega er hægt að líta á þessi hjónabönd sem 

sölu af hálfu kvenna á sjálfum sér fyrir bætt lífskjör.  

Hins vegar, get ég ekki sleppt þeirri hugsun hvort ástæður þessara kvenna sé svo 

frábrugðnar ástæðum kvenna frá vesturlöndum þegar kemur að hjónaböndum. Fram kom í 

rannsókn Odenstedt og Lindskog (2010) að tælenskar konur leiti að eiginmanni sem er 

fjárhagslega vel stæður, sé henni trúr og ábyrgur. Flestar konur í okkar samfélagi leita að 

nákvæmlega sömu eiginleikum og er vel þekkt að karlmenn sem eru í góðri stöðu og með 

heilbrigðar hugmyndir um fjölskyldu séu meira aðlaðandi í augum kvenna. Hins vegar er 

hugsanlegt að val tælenskra kvenna á maka sé rökréttara þar sem þær eru að leita að 

hjónabandi sem bætir lífskjör þeirra. En auðvitað eru flestir í okkar samfélagi með þessa hluti 

á bak við eyrað líka en margar setja stefnu á betri stöðu og rómantík.  

Þar sem möguleikar tælenskra kvenna til að hitta vesturlandabúa eru takmarkaðir, er 

því miður vændi og vafasamir hjónabandsmiðlar á internetinu oftast sá möguleiki sem fyrir 

hendi er. Þó svo að uppbygging allra hjónabanda sé mismunandi, er þó eitt sameiginlegt með 

flestum hjónaböndum, að báðir aðilar eru virkir í að gefa og þiggja. Bæði hafa þau tekið þá 

ákvörðun að ganga í hjónaband, þar sem þau telja hag sínum best fyrir komið. Alþjóðleg 

hjónabönd skapa oft misrétti milli aðila í hjónabandi og í flestum tilfellum er um að ræða 

valdamun, hvort sem um er að ræða ofbeldi eða að annar aðilinn taki allar ákvarðanir. Einnig 

er mikilvægt að taka fram að hjónaband getur gefið tælenskum konum fullt af nýjum 

tækifærum, sem þær hefðu aldrei fengið í sínu heimalandi. Þannig er konan hvorki fornalamb 

né fullkomlega frjáls.  
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10 Viðauki  

 

Vændi: 

1) Rannsóknir hafa bent til þess að til séu stéttir innan vændisins. Hefur þú upplifað 

einhverskonar stéttarskiptingu á vændi á Íslandi? 

2) Sumar konur sem starfa innan vændis segjast hafa valið þessa starfsemi af fúsum og 

frjálsum vilja. Hefur þú hitt vændiskonu- eða karlmann sem getur staðfest það? Hver 

er þín reynsla af þessu? 

3) Ef við lítum ekki á vændi sem kynferðislegt ofbeldi, telur þú þá að vændi dragi úr 

kynferðislegu ofbeldi gagnvart almenningi eða auki það? 

4) Telur þú að vændi sé að aukast eða minnka? 

5) Hvernig myndir þú telja að best væri að sporna (koma í veg fyrir) við vændi? 

6) Telur þú að hægt sé að vernda vændiskonur? 

7) Er munur á erlendum vændiskonum miðað við þær íslensku? Þ.e. reynsla þeirra, 

ástæða inn í vændi osfrv.  

8) Af þeim erlendu konum sem koma til ykkar, hvers konar kynferðislegu ofbeldi hafa 

þær orðið fyrir? T.d. vændi, eða heimilisofbeldi 

9) Eru ástæður þeirra fyrir því að hafa komið til ykkar mismunandi miðað við hvort þær 

séu giftar eða ekki? Ef já, hvers konar munur? 

10) Hver myndir þú telja að væri helsta leið þeirra til landsins? 

 Spurningar um konur sem eru í alþjóðlegu hjónabandi: 

11) Eru margar erlendar konur giftar íslenskum manni sem koma til ykkar? 

12) Er munur á aðstæðum þeirra frá þeim íslensku konum sem koma til ykkar?  

13) Er kynferðislega ofbeldið sem þær verða fyrir öðruvísi en það sem íslenska konur 

verða fyrir? 

14) Hvernig hafa viðkomandi konur heyrt um ykkar starfssemi? 

15) Í Tælandi eru margar konur sem starfa innan vændisins í von um að finna sér 

vesturlenskan eiginmann. Veistu um einhver álíka dæmi? 

16) Gerir þið eitthvað til þess að láta erlendar konur vita af ykkar stofnun? 

17) Samkvæmt upplýsingum mínum frá Hagstofu Íslands hefur fjölda tælenskra kvenna á 

Íslandi giftar íslenskum mönnum aukist um meira en 50% undanfarin 13 ár. Hefur þú 

tekið eftir svipaðri aukningu á tælenskum konur sem koma til ykkar undanfarin ár? 
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18) Eru þið í miklum samskiptum og samvinnu við aðrar stofnanir í samfélaginu og 

stjórnvöld? 

19) Heldur þú að samvinna við stofnanir í heimalöndum flestra kvennanna myndi skila 

árangri?  

Mansal: 

20) Hafa mál um mansal komið inn á ykkar borð? 

21) Er mansal að færst í aukana á Íslandi? 

22) Hvernig finnst þér að ætti vinna á móti mansal? 

Almennt:  

23) Finnst þér íslenska umræðan bæla þessa umræðu niður? 

24) Innan þessa sviðs, hvað finnst þér samfélagið ætti að varpa meira ljósi á? Td með 

umræðum, lögum, eða rannsóknum.  

25) Gæti almenningur hjálpað meira? 

26) Finnst þér ég vera að gleyma einhverju? 

 


