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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Í 

þessari ritgerð er fjallað um hinar ýmsu birtingarmyndir vændis, félagslegt 

umhverfi þess, áhrif og úrræði fyrir einstaklinga í vændi. Vændi er alvarlegt og 

útbreitt vandamál sem birtist allstaðar í heiminum og þar með talið á Íslandi. Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar á málaflokknum á Íslandi og eftir lagabreytingar 2009 

héldu margir að vandamálið væri leyst. Þrátt fyrir lagabreytingarnar virðist vændi 

blómstra hér sem aldrei fyrr og oft á tíðum fyrir augum okkar allra. Nýlega hefur þó 

viss vitundarvakning orðið í kjölfar nýstofnaðra samtaka sem kalla sig Stóra Systir, 

en þau berjast gegn vændi og mansali hér á landi. Nýlega er búið að stofna 

athvarfið Kristínarhús sem er ætlað fyrir einstaklinga í vændi eða á leið úr vændi. 

Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að einstaklingar í vændi eigi margt 

sameiginlegt varðandi félagslegan bakgrunn. Einstaklingar í vændi hafa margir 

hverjir verið þolendur einhverskonar ofbeldis í barnæsku, hafa misnotað vímuefni 

eða strokið að heiman. 
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1. Inngangur 

Vændi hefur verið talin ein elsta atvinnugrein heims, heimildir um vændi eru til 

frá árinu 2400 fyrir Krist hjá Súmerum, þá talað um vændi sem löggilta 

atvinnugrein (Lerner, 1986). Frá þeim tíma hefur vændi verið viðloðandi 

samfélagið. Fyrir tíma Krists var vændi samþykkt sem lögleg atvinnugrein en eftir 

Krist var farið að berjast gegn vændi og reynt var að gera það ólöglegt (Bullough og 

Bullough, 1978). 

Vændi tíðkast allstaðar í heiminum í öllum samfélögum það eru hinsvegar 

birtingarmyndirnar sem eru ólíkar. Til eru margar skilgreiningar á vændi en þær 

eiga það allar sameiginlegt að vændi sé einhversskonar skipti á kynlífi fyrir 

verðmæti, oftast peninga en getur þó verið annað (Monto, 2004). 

Íslenskir sérfræðingar sem tengjast sviðinu telja að einhver munur geti verið á 

Íslandi og öðrum löndum þegar kemur að félagslegu umhverfi vændis. 

Birtingarmyndir vændis geta verið aðrar auk þess getur vændi verið viðkvæmara og 

betur falið hérlendis þar sem allir þekkja alla. Það bendir ýmislegt til þess að 

vændisheimurinn sé lokaðri hérlendis og þá vegna smæðar landsins, kunnugleiki 

manna á milli ýtir eflaust undir þöggun. Sameiginlegir hagsmunir varðandi leynd 

eru hugsanlega meiri og auðveldara getur verið að kúga fórnarlömb vændis hér á 

landi. Aftur á móti telja sérfræðingar að ástæður þess að einstaklingar leiðist út í 

vændi vera þær sömu og niðurstöður erlendra rannsókna gefa til kynna (Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

Vændi í eðli sínu er ekki öðruvísi hér á landi en annarsstaðar og bendir margt til 

þess að vændi hafi tíðkast hér í lengri tíma. Í þessu samhengi má benda á dægurlag 

frá árinu 1977  sem kallast Braggablús. Í því er sungið um hana Möggu sem bjó í 

bragga en ein laglínan hljóðar svo „Í vetur, betur gekk henni að galdra til sín glaða 

og kalda karla sem oft gáfu aur“ margt í þessari setningu bendir til þess að Magga í 

bragga hafi í raun verið að stunda vændi (Magnús Eiríksson, 1977). 

Í þessari ritgerð verður skoðaður félagslegur bakgrunnur einstaklinga í vændi og 

hvaða úrræði eru í boði fyrir þá. Í ritgerðinni er þó farið víða til að nálgast efnið á 

sem besta máta og er vændislöggjöf nokkurra landa skoðuð ásamt áhrifum og 

afleiðingum vændis á einstaklinga í þeim tilgangi. Í skrifum á þessari ritgerð verða 
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skoðaðar ýmsar greinar og bækur um málaflokkin auk þess voru lög mismunandi 

landa skoðuð og ýmsar heimasíður.   



  

6 

2. Vændi  

Í þessum hluta er fjallað um fræðilega hluta vændis.  

2.1. Tengls mansals og vændis 

 Skilin milli mansals og vændis geta verið mjög óskýr og erfitt getur verið að 

greina þar á milli, hér á eftir verður þó reynt að skilgreina hvort hugtakið fyrir sig.  

Einföld skilgreining á hugtakinu vændi í sinni víðustu mynd er sú að 

einstaklingur selur líkama sinn til samræðis eða annarra kynmaka 

(Innanríkisráðuneytið, 2006). Í frumvarpi sem lagt var fram til breytingar á 

almennum hegningarlögum frá 2005-2006 er vændi skilgreint þannig að vændi á 

sér stað þegar einn aðili þiggur greiðslu af öðrum fyrir kynferðisathafnir með 

samræði eða öðrum kynferðismökum. Fyrir þessa skilgreiningu á vændi hafði 

hugtakið ekki verið skilgreint hér áður í lögum (Þingskjal 1048, 2005-2006). Í skýrslu 

sem gefin var út á vegum Dóms- og kirkjumálaráðuneytisins var vændi skilgreint 

sem skipti á kynmökum fyrir greiða, peninga eða vímuefni. Með síðari 

skilgreiningum á vændi hefur það verið einn undirflokkur kynferðisofbeldis 

(Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2001; O´Connor og Healy, 2006). 

Megin skilgreiningin á mansali er sú að einhversskonar þvingun á sér stað auk 

misnotkunar á bágum aðstæðum fórnarlambs. Skilgreiningin á mansali felur í sér 

einhversskonar frelsissviptingu og kúgun. Mansal á ekki eingöngu við þegar fólk er 

flutt milli landa heldur einnig þegar fólk er flutt innanlands (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009). Önnur skilgreining á mansali segir að í hugtakinu mansal 

felist einhverskonar hagnýting á fólki til dæmis í kynferðislegum tilgangi 

(Innanríkisráðuneytið, 2006).  

Kaupendur kynlífsþjónustu bera það fyrir sig að seljendurnir séu að selja líkama 

sinn af fúsum og frjálsum vilja en líkur benda til þess að hluti kvennanna séu í raun 

fórnarlömb mansals í einhverri mynd (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Talið er að efla þurfi upplýsingaflæði til almennings til að gera kaupendum grein 

fyrir tengslum mansals og vændis en slíkar aðgerðir hafa reynst vel hjá 

nágrannaþjóðum okkar. Með því að upplýsa unga karlmenn um tengsl mansals og 
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vændis hafa fleiri karlmenn í nágrannalöndum lýst yfir andúð sinni á 

kynlífsmarkaðnum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Eins og sést að þá 

eru hugtökin vændi og mansal nátengd og erfitt getur verið að greina á milli hvort 

um mansal eða vændi sé að ræða. 

2.1.1. Vændi hjá lögráða einstaklingum 

Samkvæmt skýrslu sem Dóms- og kirkjumálaráðuneytið lét gera fyrir sig árið 

2001 um Vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess þá virðist vændi hjá eldri 

einstaklingum vera skipulagðara en hjá þeim yngri. Vændiskonur hafa frekar fastan 

kúnnahóp sem oftar en ekki eru skipaðir af eldri karlmönnum og þá er vændið 

einnig orðið reglulegra. Vændið fer þá oftast fram í heimahúsi eða á öðrum 

umsömdum stað (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

Vændi hjá eldri einstaklingum skiptist í  tvennt, það sem stundað er í 

heimahúsum og það sem stundað er á götum úti. Erlendar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á þessu sviði sýna þó að enginn munur er á þessum hópum er varðar 

félagslegan bakgrunn, menntun, fyrri atvinnu eða lengd einstaklinga í vændi 

(Høigård og Finstad, 1986). Samkvæmt skýrslunni Vændi á Íslandi og félagslegt 

umhverfi þess tíðkast hér bæði vændi í heimahúsum og götuvændi hjá lögráða 

einstaklingum, meirihlutinn eru konur en þó eru einhverjir karlmenn sem að 

stunda vændi hérlendis. Hópurinn sem stundar vændi á Íslandi er mjög breiður eða 

allt frá námsmönnum til heimilislausra einstaklinga (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

Konur sem stunda vændi í heimahúsum hérlendis eru á mjög breiðu aldursbili 

eða frá 18 ára og upp í 60 ára. Að eigin sögn nefna konurnar að þær stundi vændi 

til að ná endum saman en þessi birtingarmynd vændis er vel falin. Sérfræðingur hjá 

Félagsþjónustunni í Reykjavík telur að konur sem stundi vændi í heimahúsum eigi í 

miklum fjárhagserfiðleikum og grípi til þess örþrifaráðs að selja líkama sinn til að 

reyna að ná endum saman eða til að afla mikils fjárs á stuttum tíma. Annar 

sérfræðingur hjá Landspítalanum tekur undir með hinum sérfræðingunum en 

bætir við að konurnar séu margar hverjar áfengissjúklingar en ekki endilega í neinni 

annarri vímuefnaneyslu. Hann segir að þetta séu konur sem búið hafa við erfiðar 
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aðstæður í langan tíma og sjálfsálitið sé því orðið sama og ekkert þegar þær leiðast 

út í vændi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2001). 

Vændi sem stundað er í heimahúsum hefur ávallt verið talið „fínna“ en 

götuvændið sem einkennist af meiri vímuefnaneyslu og meira ofbeldi. Götuvændi 

er ekki sýnilegt hér á landi ólíkt því sem gerist í öðrum löndum. Það er þó til 

götuvændi á Íslandi sem er frekar tengt við mikla vímuefnaneyslu og tíðkast frekar 

hjá heimilislausum einstaklingum sem tilheyra lægstu stétt samfélagsins. Þessir 

einstaklingar telja sig þó ekki vera að stunda vændi því ef þeir fá borgað fyrir 

athæfið þá er það með áfengi eða öðrum vímuefnum. Lögreglan telur fyrir víst að 

einstaklingar auglýsi vændi í gegnum internetið, í dagblöðum, í gegnum símalínur 

og í tengslum við nektarstaði. Í raun hafi auglýsingar um vændi verið að aukast og 

hafi orðið grófari með árunum, þetta séu einstaklingar á öllum aldri og af báðum 

kynjum sem auglýsi vændisstarfssemi sína með þessum hætti (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

2.1.2. Nauðarvændi 

 Nauðarvændi er það kallað þegar einstaklingur stundar vændi sér til 

lífsviðurværis. Þá veitir einstaklingur kynferðislega þjónustu en fær í staðinn, mat, 

húsaskjól, vímuefni, peninga eða annað (Greene, Ennett og Ringwalt, 1999).  

Í skýrslunni Vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess voru tekin viðtöl bæði 

við sérfræðinga sem þekkja til vændis og einstaklinga sem hafa verið í vændi eða í 

tengslum við það. Í þeirri rannsókn kemur fram að unglingar allt niður í 13 ára hafi 

stundað nauðarvændi hér á landi og þá aðallega til að fjármagna vímuefnaneyslu 

sína, rannsóknin nær til beggja kynja. Flest þessarra ungmenna líta ekki á athæfi 

sitt sem vændi þar sem ósjaldan er um að ræða þögult samkomulag milli tveggja 

aðila þar sem peningar eru ekki endilega á borðinu. Að sögn unglinganna sjálfra 

eiga vændisviðskiptin sér stað bæði innan vímuefnahópsins og utan hans. Innan 

vímuefnahópsins er stofnað til sambanda þar sem annar aðilinn veitir kynlíf á 

meðan hinn veitir fíkniefni, þá er sá sem veitir fíkniefnin í mun meiri valdastöðu en 

sá sem veitir kynlífið. Sérfræðingur hjá barna- og unglinga geðdeild Landspítalans 

segir að stúlkur verði mjög háðar þessum mönnum vegna valdamismunarins. Þær 
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verði að fá fíkniefni og þetta sé leiðin þeirra til þess að útvega þau. Það er þó alltaf 

þannig að kaupandinn er valdameiri en seljandinn í vændi en það er eimitt eitt 

einkenni kynferðisofbeldis. Þegar vændi á sér stað fyrir utan hópinn þá eru 

kaupendurnir oftast töluvert eldri og vel stæðir, þeir borga þá með peningum, 

húsaskjóli, mat eða jafnvel einungis með bílfari. Þekkt er að einstaklingar í 

nauðarvændi eigi engan samastað og fái því að dvelja hjá „vin“ eða kunningja í 

skiptum fyrir kynlífsþjónustu. Yfirleitt eru þetta eldri einstaklinga sem taka til sín 

ungar stúlkur eða stráka í skiptum fyrir kynlíf. Dæmi um þetta eru til hjá báðum 

kynjum, eldri konur sem taka til sín unga stráka og eldri karlar sem taka til sín 

ungar stúlkur (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

2.1.3.  Skipulagt vændi    

Skipulagt vændi er það kallað þegar þriðji aðili hefur milligöngu með vændi, 

hann kemur kaupanda í samband við seljanda og tekur hluta af gróðanum. Mikill 

aðstöðumunur er á seljanda og milligöngumanni, hann hefur oft á tíðum mikil völd 

yfir seljanda og beitir hann jafnvel kúgunum og ofbeldi. Seljandinn hefur þá oftast 

lítið um það að segja hver það er sem kaupir vændið og þarf að sinna þeim 

kaupendum sem milligöngumaðurinn finnur. Vændissalar eru nánast 

undantekningarlaust karlmenn en þó eru til dæmi um að konur hafi verið 

milligöngumenn með vændi (Parker, 2000).  

Í ljós hefur komið að skipulagt vændi skiptist í fjóra hópa eftir tengslum seljanda 

og milligöngumanns. Það eru milligöngumenn sem selja kærustur sínar, 

milligöngumenn sem eru í kynlífssambandi við þann sem þeir selja, þeir sem selja 

fleiri en einn einstakling til dæmis í vændishúsum og svo eru það vændissalar sem 

hafa milligöngu með vændi inná nektarstöðum (Høigård og Finstad, 1986). 

Þessi skipting á milligöngumönnum eða vændissölum virðist eiga vel við á 

Íslandi samkvæmt sérfræðingum á sviðinu og einstaklingum sem stundað hafa 

vændi. Hér á landi er þó ekki talað um fjóra hópa heldur þrjá, þar sem fyrstu tveir 

hóparnir, milligöngumenn sem selja kærustur sínar og milligöngumenn sem eru í 

kynlífssambandi við þann sem þeir selja, eru settir saman í einn hóp (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 
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Kynferðis- og kærastavændissalar eru þeir sem eiga í kynferðislegu eða föstu 

sambandi við þann sem þeir selja. Þó svo að einstaklingarnir séu í einhversskonar 

sambandi eru tilfinningar oftast ekki með í spilinu en hinsvegar eru vímuefni það. 

Þeir menn sem stunda þetta á Íslandi komast jafnvel í samband við ungar og 

viðkvæmar stelpur í gegnum meðferðarstofnanir og nýta sér varnarleysi þeirra. Oft 

á tíðum eiga þær lítið sem ekkert bakland þegar meðferð er lokið og þá koma 

þessir menn til bjargar, veita þeim húsaskjól, mat og vímuefni. Fljótlega verða þær 

mjög háðar þessum mönnum sem byrja þá að selja aðgang að líkama þeirra og þá 

oftast í skiptum fyrir fíkniefni (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía 

Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

Vændissalar sem tengjast vændishúsum hafa oftast fleiri en eina vændiskonu á 

hverjum tímapunkti fyrir sig. Vændissalarnir eru nánast ávallt karlmenn en íslenskir 

sérfræðingar hjá lögreglunni vita um dæmi þar sem kona gerði aðrar konur út frá 

heimili sínu. Í því tilfelli átti lögreglan mjög erfitt með að komast að starfseminni, 

en konan virtist hafa mikið vald yfir vændiskonunum og naut fulls trúnaðar meðal 

viðskiptavina (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

Vændissalar sem starfa inn á nektardansstöðum hafa oftast fleiri en eina stúlku 

sem þeir gera út og yfirleitt eru það nektardansarar sem að vinna á staðnum. 

Vændissalinn er þá jafnvel eigandi staðarins og skipuleggur hann aðgengi 

viðskiptavinanna. Megineinkenni nektarstaða þar sem stundað er skipulagt vændi 

eru þau að dansinn fer fram uppá sviði eða borðum, þar eru herbergi tileinkuð 

einkadansi, líkamleg snerting á sér stað og eru skilin milli viðskiptavina og dansara 

óljós, dansarar eru kviknaktir og neysla áfengis fer fram á staðnum (Bryndís Björk 

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

1998). Nektardansstaðir á Íslandi uppfylltu öll megineinkenni þess að vændi færi 

fram á þeim áður en lögunum var breytt um starfssemi nektardanstaða þar sem 

nektarsýningar í atvinnuskyni voru með öllu bannaðar (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001; Lög nr 85/2007). 
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2.2. Andlegar afleiðingar vændis 

Vandamál einstaklinga í vændi geta verið margvísleg, þeir geta verið með lágt 

sjálfsmat og oft þjást þeir af ýmsum andlegum kvillum, til dæmis af kvíða, 

þunglyndi og sjálfsvígshugsunum. Þeir einstaklingar sem rætt var við í skýrslunni 

Vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess sögðu frá því að vonleysi, vanlíðan og 

hræðslu hafa fylgt líferni þeirra (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía 

Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

Í rannsókn Bagley og Young var einnig skoðuð geðheilsa fyrrum vændis-

kvennanna í samanburði við aðrar konur, 27% fyrrum vændiskvennanna höfðu 

reynt sjálfsvíg fyrir 21 árs aldurinn á móti aðeins 9% hjá samanburðarhópnum. 71% 

af fyrrum vændiskonunum höfðu mjög lágt sjálfsmat og 80% af þeim áttu við 

þunglyndi og kvíða að stríða, á meðan aðeins 20% kvennanna í 

samanburðarhópnum áttu við sambærilegan vanda að stríða (Bagley og Young, 

1987). Deisher, Robinson og Boyer (1982) komust einnig að svipuðum niðurstöðum 

eða að einstaklingar sem leiðst höfðu út í vændi höfðu lægra sjálfsmat en aðrir og 

upplifðu sig sem kynferðislega lítils virði og vonda einstaklinga sem ættu ekkert 

gott skilið. Aðrar rannsóknir sýna að konur sem notuðu vímuefni og stunduðu 

vændi voru verr staddar andlega en þær konur sem einungis notuðu vímuefni (El-

Bassel, Schilling, Irwin, Faruque, Gilbert, Von Bargen, Serrano og Edlin, 1997). 

Konur í vændi þjást margar hverjar af áfallastreituröskun eða um 68%. 

Áfallastreituröskun lýsir sér meðal annars sem kvíði, depurð, svefnleysi, 

viðkvæmni, endurupplifun á atburðum og tilfinningadoði. Einstaklingar geta þjáðst 

af áfallastreituröskun í kjölfar alvarlegs áfalls sem ógnar lífi þess eða einhvers 

nákomins þess. Einkenni áfallastreituröskunnar eru alvarlegri og vara lengur þegar 

að áfallið er af manna völdum. Ástæðan fyrir því að einstaklingar í vændi þaga um 

það ofbeldi sem vændi er, geta verið margvíslegar meðal annars þaga þeir af 

skömm, ótta og jafnvel hefur þeim verið ógnað til að þagga niður í þeim (Farley, 

2004). 

Í skýrslunni Vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess segir íslensk kona frá því 

að hún hafi verið í skipulögðu vændi hér á landi og að vændinu fylgi mikið ofbeldi. 

Hún segir að vændi sé í raun nauðgun sem borgað sé fyrir. Hún segir frá því að 

líkamlegu sárin hafi gróið en andlegu sárin grói aldrei, andlega ofbeldið sem fylgdi 
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vændinu fannst henni í raun verra en það líkamlega. Önnur íslensk kona og maður 

segja í sömu skýrslu frá því að þau hafi bæði reynt að fremja sjálfsmorð nokkrum 

sinnum, bæði á meðan vændinu stóð og eftir að þau komust út úr því. Konan lýsir 

hræðilegri andlegan líðan sinni, hugurinn fái aldrei ró, hún sé stanslaust hrædd og 

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

Sigfúsdóttir, 2001).  

Íslenskir sérfræðingar hjá barna- og unglingageðdeild Landspítalans segja að 

ungmenni sem hafi verið í vændi og leiti sér aðstoðar geri það ekki vegna 

vændisins. Unglingarnir komi heldur inn og leiti sér aðstoðar vegna 

sjálfsvígshugsana og andlegri vanlíðan en í áframhaldandi meðferð komi það upp 

að einstaklingarnir hafi stundað vændi. Rannsókn Pedersen og Hegna (2000) sýnir 

einnig fram á að unglingar á aldrinum 14-17 ára sem stundað hafa vændi sýni 

merki um þunglyndi, kvíða og einmanaleika. Sérfræðingar barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans telja að það gerist jafnvel að stúlkur fái úthlutuð 

vímuefni í samræmi við frammistöðu í kynlífinu og það hafi mikil áhrif á 

sjálfsvirðingu þeirra. Íslenskir sérfræðingar telja jafnframt að unglingar sem stundi 

nauðarvændi hafa brotna sjálfsmynd áður en þeir leiðast útí vændi en eftir að hafa 

stundað vændi verði sjálfsmyndin mun verri (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

 

2.3.  Bakgrunnur einstaklinga í vændi   

Frakkinn Parént- Duchalatet (1937) var einn af þeim fyrstu til að lýsa 

félagslegum bakgrunni vændiskvenna og gerði hann það í Frakklandi á fyrri hluta 

nítjándu aldar. Hann lýst vændiskonunum sem fátækum ungum stúlkum sem komu 

frá brotnum heimilum. Hann sagði að oft á tíðum væru þær ólæsar og ósáttar við 

stöðu sína í lífinu.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar í vændi eru líklegri en aðrir til að 

hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í barnæsku, hafa verið í eða eru í 

vímuefnaneyslu, hafa hlaupist að heiman ungir eða hafa haft skort á umsjón og 

eftirliti af hendi foreldra (McCaghy, Capron og Jamieson, 2000). Íslenskir 

sérfræðingar sem unnið hafa með einstaklingum í vændi hafa séð sama munstur 
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hér á landi og þessar erlendu rannsóknir gefa til kynna (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

Í skýrslunni Vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess kemur fram að þeir 

unglingar sem stunda vændi á Íslandi eiga ýmislegt sameiginlegt. Félagslegar 

aðstæður þeirra eru mjög erfiðar þeir hafa oftast brotið bakland eða hafa lent í 

áföllum á lífsleiðinni. Sjálfsmynd þeirra er brotin og þeim reynist erfitt að takast á 

við þá staðreynd að þeir hafi selt líkama sinn (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). Niðurstöður 

skýrslunnar sýna svipaðar niðurstöður og erlendu rannsóknirnar hafa verið að gera. 

Hér á eftir verður farið nánar út í atriði sem geta haft áhrif á það að einstaklingar 

leiðast út í vændi. 

2.3.1. Vændi í tengslum við ofbeldi í barnæsku 

Einstaklingar sem hafa verið þolendur kynferðisofbeldis í æsku eru líklegri til að 

leiðast út í einhverskonar frávikshegðun þar á meðal vændi. Sérfræðingar hjá 

Landspítalanum og Stígamótum segja að kynferðisofbeldi í æsku brjóti einstaklinga 

niður andlega og það að hafa verið þolandi kynferðisofbeldi í æsku og að leiðast út 

í vændi síðar meir sé mjög tilfinningalega tengt (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

 Rannsókn um kynferðisofbeldi í barnæsku bendir á að tengsl séu milli þess að 

vera þolandi kynferðisofbeldis og þess að þjást af lágu sjálfsmati. Það getur síðar 

leitt til þess að þolendur kynferðisofbeldis upplifi sjálfa sig sem kynferðislega 

minna virði en aðra sem eigi ekkert gott skilið (Deisher, Robinson og Boyer, 1982). 

Bagley og Young gerðu rannsókn árið 1987 þar sem talað var við 45 konur á 

aldrinum 18-26 ára sem nýlega höfðu yfirgefið vændi. Rannsóknin leiddi í ljós að 

mikill meirihluti kvennanna hafði upplifað margskonar ofbeldi í barnæsku. Tveir 

þriðju hluta kvennanna hafði lent í líkamlegu ofbeldi og aðrir tveir þriðju hlutar 

höfðu upplifað andlegt ofbeldi og vanrækslu í barnæsku. Næstum 75% kvennanna 

höfðu verið þolendur alvarlegs kynferðisofbeldis í barnæsku eða fyrir 16 ára 

aldurinn, áður en þær leiddust út í vændi (Bagley og Young, 1987). Erlendum 

rannsóknum ber saman um að hlutfall kvenna sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi 

í æsku og leiðast svo seinna meir út í vændi er mjög hátt. Þessar rannsóknir gefa til 
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kynna að allt að 55-80% vændiskvenna höfðu verið þolendur kynferðisofbeldis í 

æsku (Sameinuðu þjóðirnar, 2000). Fyrrum vændiskonur sem höfðu verið þolendur 

kynferðisofbeldis í æsku voru bornar saman við konur úr öðrum stéttum sem 

einnig höfðu verið þolendur kynferðisofbeldis. Kom þá í ljós að það ofbeldi sem 

fyrrum vændiskonurnar höfðu upplifað var mun alvarlegra en hjá konum úr öðrum 

stéttum samfélagsins. Ofbeldið hafði byrjað fyrr, oft voru einn eða fleiri nánir 

aðstandendur gerendur og ofbeldið átti sér stað yfir lengri tíma (Bagley og Young, 

1987). Rannsókn sem gerð var á kóreskum vændiskonum sýnir fram á tengsl milli 

þess að þolendur kynferðisofbeldis í barnæsku leiðist fyrr út í vændi  heldur en þeir 

sem stunda vændi og hafa ekki verið þolendur kynferðisofbeldis. Þessi rannsókn 

sýndi einnig fram á að þolendur kynferðisofbeldis í barnæsku voru haldnar meira 

vonleysi en vændiskonur sem ekki höfðu verið þolendur kynferðisofbeldis í 

barnæsku. Kynferðisofbeldi í æsku gæti þannig látið einstaklinga finnast þeir vera 

vonlausir og að þeir geti ekki átt í eðlilegum samböndum án kynferðisofbeldis sem 

veldur því enn frekar að þessir einstaklingar leiðist út í vændi (Choi, Klein, Shin og 

Lee, 2009). Sérfræðingur hjá barna- og unglingageðdeild Landspítalans telur að 

vændi sé ekki val einstaklinga þar sem að það sé ríkjandi hugsun hjá börnum sem 

hafa verið þolendur kynferðislegs ofbeldis að þau séu ekki til fyrir sjálfa sig heldur 

fyrir aðra. Þau séu hér einungis til að fullnægja þörfum annarra en ekki sjálfrar sín 

(Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2001). 

2.3.2. Vændi og vímuefni 

Erfitt hefur reynst fyrir fræðimenn að finna út hvort er orsökin og hvort er 

afleiðingin, það er að segja leiðast konur út í vændi til að fjármagna neyslu eða 

leiðast konur út í vímuefnaneyslu eftir að þær hafa farið að stunda vændi? 

Niðurstöðum rannsókna ber ekki saman um þessi mál en hugsanlegt er að hvort 

tveggja sé til, því skýr tengsl eru milli vímuefnaneyslu og vændis (Kuhn, Heide og 

Silverman, 1992). Íslenskir sérfræðingar á sviðinu segjast helst verða varir við 

vændi í tengslum við vímuefni þó það sé ekki algilt. Þeir telja að með aukinni 

neyslu á harðari efnum aukist líkurnar á því að einstaklingar leiðist út í vændi til 

þess að fjármagna neysluna (Bryndís, Hólmfríður og Inga, 2001). Norsk rannsókn 
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sem gerð var á unglingum á aldrinum 14-17 ára sýndi að þeir sem neyttu mikils 

áfengis og vímuefna voru líklegri til að hafa selt kynmök einu sinni eða oftar 

(Pedersen og Hegna, 2000). Í skýrslunni Vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess 

kom í ljós að þau ungmenni sem stunda nauðarvændi á Íslandi eiga það 

sameiginlegt að nota vímuefni. Vændi er þá þeirra leið til að fjármagna 

vímuefnaneysluna og skipt er á kynmökum í staðinn fyrir vímuefni. Þessi rannsókn 

bendir því til þess að hér á Íslandi komi vímuefnaneyslan á undan hjá unglingum. 

Þeir leiðist fyrst út í vímuefni og svo útí vændi, unglingarnir eru tilbúnir til að ganga 

mjög langt fyrir vímuefnin. Lögreglan á Íslandi tekur undir þetta og segir að í 

langflestum tilfellum þar sem vændi unglinga kemur upp sé vímuefnavandi orsök 

þess að einstaklingur leiddist út í vændi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður 

Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

2.3.3. Vændi í tengslum við strokubörn 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að heimilislaus börn og unglingar byrja að meðaltali 

tveimur til þremur árum fyrr að stunda kynlíf en önnur ungmenni eða í kringum 12-

13 ára aldurinn (Rew, Fouladi og Yockey, 2002). Þar að auki hafa rannsóknir sýnt 

fram á tengsl milli þess að börn flýji að heiman og þess að þau leiðist út í vændi. 

Ástæðan er talin vera sú að börn sem flýja að heiman lendi oft á götunni og 

kynnast þannig menningunni á götunni. Þar er vímuefnaneysla, ofbeldi og afbrot 

hluti af daglegu lífi og leiðast krakkar þá jafnvel  út í það að stunda nauðarvændi 

(Regoli og Hewitt, 2000). Rannsókn Greene, Ennett og Ringwalt (1999) sem gerð 

var á börnum sem strokið höfðu að heiman sýndi að 28% unglinga sem voru 

heimilislausir höfðu stundað vændi og 10% unglinga sem bjuggu á 

unglingaheimilum höfðu selt sig í kynferðislegum tilgangi. Það þykir ljóst að það 

vændi sem ungmenni sem flúið hafa að heiman stundi sé nánast 

undantekningarlaust nauðarvændi. Þó eru til dæmi um samkynhneigða og 

transgender unglinga sem flúið hafa að heiman, eða verið hent út, sem hafa þá 

einangrast og leiðst út í vændi (Finkelhor, Mitchell og Wolak, 2009). Rannsókn Kidd 

(2006) sýnir fram á að þau ungmenni sem eru heimilislaus og stunda vændi eru 

líklegri til að fremja eða reyna að fremja sjálfsvíg. Vændi er þó einungis einn af 

mörgum áhættuþáttum þess að heimilislaus ungmenni fremji eða reyni að fremja 
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sjálfsvíg. Áhættuþættir þess að ungmenni leiðist út í vændi geta svo tengst og 

þannig má benda á að heimilislaus ungmenni eru mun líklegri til að hafa verið 

þolendur í líkamlegu og/eða kynferðisofbeldi, vanrækslu eða höfnun af hálfu 

foreldra en önnur ungmenni (Zerger, Strehlow og Gundlapalli, 2008).  

Sérfræðingar hjá Stígamótum og Félagsþjónustunni í Reykjavík benda á að þau 

ungmenni sem stundað hafi vændi séu oft á tíðum sama og heimilislaus, hafi 

þvælst á milli kunningja og fengið að gista hér og þar. Ungur strákur, sem sjálfur 

stundaði vændi segir í viðtali við höfunda skýrslunnar Vændi á Íslandi og félagslegt 

umhverfi þess, að hann hafi byrjað að nota vímuefni en hafi svo flúið að heiman 

eftir tvö ár í neyslu vegna erfiðra heimilisaðstæðna. Þegar hann gat ekki lengur 

fjármagnað neysluna þá leiddist hann út í vændi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001). 

Í viðtali sem birtist í DV 26. febrúar 2011 segja tvær ungar konur (19 og 21 árs) 

frá því að ungar að aldri hafi þær farið að nota ýmis vímuefni ásamt því að strjúka 

að heiman. Þá fengu þær að gista hjá hinum og þessum mönnum þar sem skipt var 

á rúmplássi og kynlífi („Fjórtán ára og hrædd“, 2011). 

2.4. Feminískar kenningar og lagasetningar 

Í þessum kafla er fjallað um viðhorf feminísta til vændis. Farið er yfir 

mismunandi löggjafir landa um vændi, ásamt því sem sagt er frá íslensku lögunum.  

2.4.1. Feminískar kenningar og viðhorf til vændis 

Árum saman hafa konur talið sig vera veikara kynið vegna líkamlegs yfirburðar 

karlmanna. Konur töldu sig háðar karlmönnum þar sem þær gátu ekki sýnt 

mótþróa og töldu þær sig því þannig ofurseldar karlmönnum. Samfélagið í þá tíð 

ýtti undir þessi gömlu gildi og viðmið þar sem kynjamisrétti var eðlilegt (Helena 

Eydal, 2010). 

Nokkrar konur stigu fram, mótmæltu þessum gömlu gildum og komu með 

hugmyndir um jafnrétti kynjanna. Mary Wollenstonecraft vildi meina að enginn 

munur væri á konum og körlum. Til að frelsa konur frá undiroki karlmanna þyrftu 

þær að mennta sig. Menntun væri lykillinn að jafnræði og á meðan konum væri 

meinaður aðgangur að menntun væri ekkert jafnrétti. Hún bætti við að án 

jafnréttis kynjanna væri í raun ekkert lýðræði (Auður Styrkársdóttir, 2003). John 
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Stuart Mill var ötull talsmaður kvennabaráttunnar. Hann gaf út bók sem hét Frelsið 

og innihélt hún nýstárlegar hugmyndir um jafnrétti sem þóttu í anda 

frjálshyggjunnar. Í henni segir hann frá hugmyndum sínum um að einstaklingar eigi 

að fá að þroskast frjálst sama af hvaða kyni þeir eru. Hann taldi að þannig myndu 

einstaklingar njóta sín best í samfélaginu. Mills vildi meina að það að konur væru 

undir í samfélaginu væri ónáttúrulegt félagslegt fyrirbæri sem karlmenn hefðu búið 

til með völdum og staðfest með lögum (Auður Styrkársdóttir, 2003).  

Kenningum feminisma má í grófum dráttum skipta í þrennt en þeir eru 

frjálslyndir feministar, róttækir femínistarog sósíalískir femínistar(Helena Eydal, 

2010). 

Kenningar Mills um jafnrétti kynjanna og áhrifin sem kenningar hans höfðu ollu 

því að hann er ávallt nefndur faðir frjálslyndra femínista. Hann taldi að konur væru 

æðri mönnum þegar kemur að vitsmunum. Frjálslyndir femínistar aðhyllast þá 

hugmyndafræði að konur skapi sér sjálfar sín tækifæri, þar sem samskipti kynjanna 

er grundvöllur fyrir jafnrétti. Frjálslyndir femínistar leggja megin áherslu á 

einstaklinginn sjálfan getu hans og færni. Frjálslyndir femínistar gera ráð fyrir því 

að samfélagið dæmi einstaklinga af verðleikum en ekki útfrá kyni. Þeim þykir því 

ekki nauðsyn að grípa til aðgerða þegar að annað kynið verður undir þar sem það 

er ekki vegna kynferðis heldur af öðrum ástæðum. Frjálslyndir femínistar telja að 

jafnrétti sé náð með lagasetningu það nægi til að tryggja jöfn tækifæri. Bæði kynin 

þurfi aðeins hvatningu til ná sem lengst í samfélaginu (Bromberg, 1997). 

Róttækir femínistar vilja breyta samfélaginu til að ná fram jafnrétti. Þeir telja 

ástæður fyrir kynjamisrétti liggja hjá samfélaginu sjálfu. Þeir vilja meina að uppeldi 

og mótun einstaklinga endurspegli viðhorf samfélagsins og því sé það samfélagið 

sem kenni einstaklingum kynjamisrétti. Þeir vilja setja lög um til dæmis kynjakvóta, 

að lögregla fjarlægi ofbeldismenn af heimilum svo konur þurfi ekki að flýja og 

síðast en ekki síst vilja þeir að kaup á vændi verði gert refsiverð en að þeir sem selji 

vændi hljóti enga refsingu (Echols, 2003).  

Sósíalískir femínistar vilja meina að kynjamisrétti sé svipað og stéttaskipting í 

samfélaginu. Þeir telja að það þurfi að berjast fyrir stéttabaráttu og jafnrétti 

samtímis því þetta tvennt haldist í hendur. Takmark þeirra er að koma upp 

sósíalísku samfélagi þannig verði ójafnrétti útrýmt að þeirra mati, þannig sé 
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ójafnrétti orsök kapítalismans og einkavæðingarinnar (Freedom Socialist Party, 

e.d.). 

Viðhorf femínista til vændis skiptist eftir því hvaða kenningarskóla feminísmans 

þeir aðhyllast. Frjálslyndir femínistar líta á vændi sem viðskiptasamning milli 

tveggja fullorðinna einstaklinga. Þeir líta svo á að réttur einstaklingsins sé sterkari 

en hagsmunir samfélagsins og það sé ekki ríkisvaldsins að skipta sér af einkalífi 

fólks. Þeir vilja styðja það val að kona megi selja líkama sinn ef að hún kýs að gera 

það. Þeir segjast ekki vera með vændi heldur styðji val hvers og eins til að gera það 

sem þeir vilja. Þeir hafa þó átt í erfiðleikum með þessi sjónarmið út frá 

siðfræðilegum kenningum (Bromberg, 1997).  

Róttækir femínistar sjá vændiskonur sem söluvarning, konan verði því í raun 

vara sem að karlmaður geti keypt eins og hvað annað. Þeir halda því fram að ef að 

vændiskonur hefðu val að þá ættu þessi viðskipti sér ekki stað. Róttækir femínistar 

benda á að ef kona fari sjálfviljug út í vændi að þá þurfi að skoða félagslega 

bakgrunn hennar og hvaða tækifæri hún hafi haft í lífinu. Eins og áður kom fram að 

þá styðja róttækir femínistar lög sem banna kaup á vændi en refsa ekki þeim sem 

að selja sig (Bromberg, 1997). 

Sósíalískir femínistar vilja meina að vændiskonur séu fórnarlömb 

stéttaskiptingunnar, þeir líta þannig á vændi sem afleiðingar af óréttlátu samfélagi. 

Þeir telja að lög séu ekki nóg til að eyða vændi heldur þurfi að breyta samfélaginu í 

heild (Bromberg, 1997). 

2.4.2. Erlend lög um vændi 

Í sænsku lögunum er gengið út frá því að vændi sé kynbundið ofbeldi karla gegn 

konum og það eigi ekki að líðast í jafnréttisríkjum. Lögunum er ætlað að sporna 

gegn kynferðisofbeldi gagnvart konum og sýna það að samfélaginu finnist vændi 

vera óviðunandi. Þau voru einnig hugsuð til að auka öryggi fórnarlamba vændis og 

tryggja það að konur í vændi gætu leitað sér hjálpar (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2006). Fyrsta árið eftir að „sænska leiðin“ var innleidd í 

Svíþjóð árið 1999 voru 12 menn dæmdir fyrir að kaupa vændi (Brå rapport, 2000). 

Eftirspurn eftir vændi hefur minnkað í kjölfar laganna og leita nú þeir sem standa á 
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bak við mansal frekar til nágrannalanda Svíþjóðar með sína starfssemi samkvæmt 

skýrslu Brå nefndarinnar (Brå rapport, 2000).  

Í Hollandi er litið á vændi sem atvinnugrein þar sem einstaklingar hafa frjálsan 

vilja og mega því velja sér þá atvinnu sem þeir vilja. Þar er litið á vændi sem frjálsa 

lögmæta athöfn í viðskiptalegum tilgangi (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 

Rök þeirra sem vildu lögleiða vændi voru þau að það væri aðallega gert til að bæta 

heilsu og stöðu vændiskvenna þar í landi. Vændiskonurnar sjálfar vilja þó meina að 

það sé ekki rétt, heilsa þeirra og öryggi hafi í raun ekki batnað og þær telja að 

lögleiðingin hafi frekar verið komið í gegn til þess að ríkið gæti tekið skatt af 

vændinu og grætt þannig á því (Farley, 2004).  

Norska dómsmálaráðuneytið lét gera skýrslu fyrir sig þar sem skoðaðir voru 

kostir og gallar löggjafarinnar bæði í Svíþjóð og í Hollandi. Í kjölfar hennar ákvað 

norska ríkisstjórnin að kaup á vændi væri ekki refsivert. Þeir vildu frekar einbeita 

sér að því að aðstoða konur út úr vændi og hjálpa þeim að koma undir sig 

fótunum. Þessi áætlun stóð til ársins 2008 (Justis og politidepartementet, 2005). 

Eftir þetta breyttust þó skoðanir ríkisstjórnarinnar og 1. janúar 2009 tóku í gildi lög 

sem banna kaup á vændi. Norsku lögin ganga þó lengra en „sænska leiðin“ gerir því 

í lögunum í Noregi er bannað að kaupa vændi ekki aðeins í Noregi heldur líka 

erlendis. Þannig geta norskir ríkisborgarar verið sektaðir eða sendir í fangelsi fyrir 

að reyna að kaupa eða kaupa vændi hvar sem er í heiminum. Á meðan „sænska 

leiðin“ var hugsuð til að auka jafnrétti kynjanna var áætlun norsku 

ríkisstjórnarinnar að vinna gegn mansali með lagabreytingunum (Agustín, 2009). 

Danska ríkisstjórnin setti saman nefnd árið 2004 sem að útbjó skýrslu þar sem 

kostir og gallar „sænsku leiðarinnar“ eru reknar. Í henni kemur fram að erfitt sé að 

meta árangur sænsku laganna bæði vegna þess að árangurinn hefur ekki verið 

fyllilega rannsakaður auk þess sem upplýsingar um bannið eru mjög mismunandi. 

Það þykir ekki víst að lögin hafi minnkað götuvændi og er talið að samskipti 

vændisseljanda og vændisskaupenda fari nú frekar fram á internetinu eða í 

gegnum farsíma. Þá lagði sú nefnd til að kaup á vændi yrðu ekki gert refsivert, 

frekar ætti að einbeita sér að félagslegum úrbótum fyrir vændiskonur (Videns og 

formidligscenter for socialt udsatte, 2004). Lögin í Danmörku eru enn óbreytt en 

kvennahreyfingar þar í landi eru í öflugri baráttu og beita stjórnvöld miklum 
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þrýstingi til að breyta lögunum í átt að „sænsku leiðinni“. Kvennahreyfingin þar í 

landi vinnur í anda róttækra femínista sem vilja gera kaup á vændi refsiverð 

(Iversen, 2012). 

Í Finnlandi var lögunum breytt árið 2003 og var þá gert refsivert að kaupa og 

selja vændi á almannafæri. Settur var saman starfshópur af 

dómsmálaráðherranum í Finnlandi sem fjallaði um mansal og vændi. Sá hópur 

lagði til að vændiskaup yrðu gerð refsiverð en ekki var farið eftir þeim tillögum. 

Ríkisstjórnin vildi frekar láta reyna á lögin frá 2003 sem bönnuðu kaup og sölu á 

vændi (Dóms- og kirkjumálaráðurneytið, 2006). Árið 2006 var þó lögunum breytt í 

Finnlandi og farin var „sænska leiðin“ í löggjöfinni gegn vændi (Profeministimiehet, 

2009). 

Holland hefur kosið að fara aðra leið í vændislöggjöfinni en flest 

Norðurlandanna. Þar að baki býr önnur skilgreining á hugtakinu vændi og önnur 

hugmyndafræði en liggur að baki „sænsku leiðarinnar“. Sú staðreynd að vændi er 

lögleg atvinnugrein þar í landi hefur orsakað það að margfalt meira vændi tíðkast í 

Hollandi en Norðurlöndunum til dæmis. Hollenska ríkisvaldið skiptir sér þó ekki af 

þeirri staðreynd (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). Þar í landi er litið á vændi 

sem hluta af samfélaginu þar sem vændi er lögleg atvinnugrein sem og 

vændismiðlun. Árið 2000 voru þó sett lög um starfsemi vændishúsa til að sporna 

gegn mansali. Í kjölfar laganna er meira eftirlit með vændishúsum auk þess sem 

þau þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til að fá að starfa (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2006).  

Þýskaland ákvað að fara sömu leið og Holland varðandi löggjöf um vændi. Þau 

lönd eiga því við svipuð vandamál að stríða varðandi einstaklinga í vændi. 

Vandamálin eru þau að vændi er einungis leyfilegt fyrir þá sem hafa 

ríkisborgararétt í landinu en meirihluti vændiskvenna í þessum löndum eru af 

erlendu bergi brotnar. Þær eru því auðveld bráð fyrir vændissala og er 

markaðurinn fyrir mansal gríðarlega stór bæði í Hollandi og Þýskalandi (Videns og 

formidligscenter for socialt udsatte, 2004).  
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2.4.3. Undanfari lagabreytinganna á Íslandi  

Nefnd sem skipuð var til að gera tillögur um úrbætur vegna kláms og vændis á 

Íslandi árið 2002 benti á að til þess að fórnarlömb vændis gætu leitað sér hjálpar 

þyrfti að breyta lögunum. Í skýrslunni er einnig bent á að þó það sé verið að gera 

sölu á vændi refsilausa er þar með ekki verið að hvetja til vændis, þetta er einungis 

gert til þess að einstaklingar geti leitað sér hjálpar en verði ekki refsað fyrir en ekki 

var tekið mark á niðurstöðum nefndarinnar og var lögunum ekki breytt (Dóms og 

kirkjumálaráðuneyti, 2002). 

Í frumvarpi til laga árið 2003-2004 um breytingu á almennum hegningarlögum 

nr. 19 er bent á að í erindi Gunillu Ekberg, sem starfar sem sérstakur ráðgjafi 

sænsku ríkisstjórnarinnar í málefnum er varða vændi, sem hún hélt hér á landi að 

árangur sænsku löggjafarinnar leyni sér ekki. Götuvændi hafi stórlega minnkað og 

þar að auki hafi glæpahringir sem áður seldu konur til Svíþjóðar farnir að sniðganga 

landið vegna nýju laganna (Þingskjal 38, 2003-2004). 

Í skýrslu sem að félags- og tryggingamálaráðherra lét gera fyrir þingið 2008-

2009 leggur hún til að farin verði sú leið að gera vændiskaup ólögleg (Félags- og 

Tryggingamálaráðuneytið, 2009). Þar með er ábyrgðin færð úr höndum 

vændiskvenna og í hendur vændiskaupenda. Þannig verði skýr skilaboð send út í 

samfélagið að vændi falli undir kynferðisofbeldi og kaupendur vændis verði settir í 

sama flokk og gerendur í kynferðisbrotamálum (O´Connor og Healy, 2006). Þannig 

er einnig gengið út frá því að líkaminn sé ekki söluvara þar sem kaupandinn getur í 

krafti fjár og stöðu keypt kynlífsþjónustu í skjóli aðstöðumunar. Með því að banna 

kaup á vændi er einnig vonast til að lögreglan eigi auðveldara með að finna þá sem 

hafa milligöngu með vændi (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009). Í frumvarpi 

til laga um breytingu á almennum hegningarlögum er tekið undir það að vændi sé 

ein birtingarmynd kynferðisofbeldis. Vændi sé stundað af mikilli neyð og jafnvel 

séu konur þvingaðar til að stunda vændi hér á landi. Bann við kaupum á vændi 

myndi þannig senda skýr skilaboð út til samfélagsins að það er ekki í lagi að kaupa 

aðgang að líkama annarra og þannig nýta sér neyð annarra í kynferðislegum 

tilgangi (Þingskjal 583, 2008-2009).  

Þeir sem voru ekki vissir um ágæti laganna bentu á að ekki væri víst að „sænska 

leiðin“ væri betri en einhver önnur leið til að reyna að sporna gegn vændi. Hins 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_um_adgerdaaatlun_gegn_mansali.pdf
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vegar þá kom fram í umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands að sænska 

félagsmálaráðuneytið lét vinna fyrir sig rannsókn árið 2007 sem sýndu jákvæðar 

afleiðingar laganna. Þar má nefna að götuvændi hafði minnkað og lögin höfðu 

einnig fyrirbyggjandi áhrif, þar sem ungar stúlkur voru ólíklegri til að leiðast út í 

vændi eftir nýju löggjöfina (Þingskjal 583, 2008-2009). 

Í umsögn frá Rannsóknarstofu Háskóla Íslands í kvenna og kynjafræðum var 

bent á að rannsóknir sýndu fram á að flestir sem kaupi vændi „prófi“ það nokkrum 

sinnum og hætti svo. Með lagabreytingunum má fastlega búast við því að færri 

„prófi“ að kaupa vændi og eftirspurnin eftir vændi muni þar af leiðandi minnka 

(Þingskjal 583, 2008-2009). 

2.4.4. Íslensku lögin í dag 

Árið 2009 var almennum hegningarlögum breytt með þeim tilgangi að gera 

kaup á vændi ólögleg (Velferðarráðuneytið, 2009). Nú í dag hljóða lögin því á þessa 

leið:  

Hver sem greiðir eða heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi fyrir 
vændi skal sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári.  
Hver sem greiðir eða heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi fyrir 
vændi barns undir 18 ára aldri skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 
árum.  
Hver sem hefur atvinnu eða viðurværi sitt af vændi annarra skal sæta 
fangelsi allt að 4 árum. Sömu refsingu varðar það að ginna, hvetja eða 
aðstoða barn yngra en 18 ára til vændis. Sömu refsingu varðar það 
einnig að stuðla að því að nokkur maður flytji úr landi eða til landsins í 
því skyni að hann stundi vændi sér til viðurværis.  
Hver sem stuðlar að því með ginningum, hvatningum eða milligöngu að 
aðrir hafi samræði eða önnur kynferðismök gegn greiðslu eða hefur 
tekjur af vændi annarra, svo sem með útleigu húsnæðis eða öðru, skal 
sæta fangelsi allt að 4 árum en sektum eða fangelsi allt að 1 ári ef 
málsbætur eru.  
Hver sem í opinberri auglýsingu býður fram, miðlar eða óskar eftir 
kynmökum við annan mann gegn greiðslu skal sæta sektum eða 
fangelsi allt að 6 mánuðum (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). 

 

„Sænska leiðin“ er löggjöfin kölluð sem að við förum nú eftir. Sú leið virkar þannig 

að vændiskaup eru gerð refsiverð en einstaklingur má stunda vændi sér til 

lífsviðurværis. Þannig er ábyrgðin færð frá seljandanum og yfir á kaupandann, 



  

23 

ástæðan fyrir því er sú að aðstöðumunur milli seljanda og kaupanda er oftast 

gífurlegur (Þingskjal 207, 2007-2008).  

Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi Vinstri grænna hóf umræður um vændi á 

Borgarstjórnarfundi 4. október 2011. Þar ræðir hún um skýrsluna Vændi á Íslandi 

og félagslegt umhverfi þess og hverju þessu skýrsla hefur breytt. Núna er komin 

löggjöf sem að banna kaup á vændi en seljandanum er ekki hegnt, en hverju hafa 

þessi lög áorkað? Árið 2011 höfðu aðeins tveir menn verið dæmdir fyrir kaup á 

vændi og voru dómarnir í báðum tilvikum sektir og mennirnir fengu að njóta fullrar 

nafnleyndar þó það samræmdist ekki lögum. Sóley bendir á að vændi tíðkist hér og 

hafi í raun aldrei verið meira, þó tölulegar upplýsingar um það séu ekki til. Auðvelt 

sé að nálgast vændi í gegnum internetið og hafa vafasamar nuddauglýsingar birst í 

Fréttablaðinu. Hún bendir á að það sé ekki nóg að setja lög, heldur þurfi margt að 

breytast í samfélaginu. Það þurfi að uppræta staðalmyndir kynjanna, auka þarf 

skilning einstaklinga á sjálfsstjórn yfir líkama sínum, auka þarf gagnkvæma virðingu 

og ná fram jafnrétti. Það sé ekki nóg að ábyrgðin sé færð úr höndum seljenda 

vændis í hendur kaupenda vændis í lagalegum skilningi heldur þurfi einnig að gera 

það í samfélagslegum skilningi, ábyrgðin og skömmin má ekki liggja hjá 

þolandanum. 

2.5. Aðgerðir og úrræði gegn vændi 

Í þessum kafla er fjallað um aðgerðir gegn vændi og gert grein fyrir nokkrum 

úrræðum fyrir vændiskonur. 

2.5.1. Aðgerðir gegn vændi á Íslandi 

Ný samtök sem berjast gegn vændi undir nafninu Stóra Systir (2011) urðu 

formlega til 17. október 2011. Þær lýsa starfsemi sinni sem neðanjarðarstarfsemi 

kvenna sem láta sig varða kaup og sölu á konum og körlum. Þrátt fyrir frábæra 

löggjöf er varðar vændi á Íslandi sé ekki verið að fara eftir henni að þeirra mati. 

Þær gagnrýna stjórnvöld fyrir aðgerðarleysi í vinnu gegn vændi. Árið 2009 hafi 

stjórnvöld gefið loforð um að vinna gegn eftirspurn á klámi og vændi en ekki hafi 

verið farið eftir þeim loforðum. Stóra Systir (2011) benti á augljósar auglýsingar um 

vændi í dagblöðum og á internetinu sem ekkert væri verið að gera í. Með umfjöllun 

og pressu frá Stóru Systur hurfu auglýsingar út úr dagblöðum og stefnumótasíður 
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óskuðu eftir samstarfi við Stígamót til að útrýma vændi á síðum sínum. Þessar 

aðgerðir báru einhvern árangur en sá árangur var skammvinnur, þar sem 

auglýsingar um vændi eru nú farnar að birtast aftur í dagblöðum (Stóra systir, 

2011). 

Frá árinu 1977 hafa Noregur og Svíþjóð unnið að því að draga úr vændi, þessi 

lönd hafa gert það bæði með því að hjálpa einstaklingum að komast út úr vændi og 

með því að rannsaka vændisstarfssemi (Høigård og Finstad, 1986). Í rannsóknum 

hefur komið fram að vændiskonur leita sér aðallega hjálpar vegna sálrænna og 

líkamlegra kvilla, vegna samskipta við fjölskyldu og vini, til að byggja upp tengsl, 

vegna fjárhagserfiðleika og atvinnuleysis. Það hefur einnig sýnt sig að 

stuðningshópar fyrir vændiskonur eru mjög mikilvægir og skila miklum árangri 

(Hedin og Månsson, 1998).  

Í Noregi hefur Pro Sentret verið starfrækt frá 1983 sem og Reden í Danmörku 

báðar þessar miðstöðvar fyrir vændiskonur vinna að einhverju leyti eftir 

kenningum um skaðaminnkun (Prosentret, e.d.a; Reden, e.d.).  

2.5.2.  Kenningin um skaðaminnkun 

Kenningin um skaðaminnkun gengur út á að bæta heilsu, efnahag- og eða 

félagslegar afleiðingar misnotkunar á löglegum eða ólöglegum vímuefnum og þær 

afleiðingar sem það hefur haft á einstaklinginn. Skaðaminnkandi aðgerðir eru ekki 

ætlaðar til að draga úr neyslu einstaklingsins heldur er þeim ætlað að draga úr 

skaðanum sem hún veldur einstaklingnum og samfélaginu. Kenningin um 

skaðaminnkun leggur áherslu á að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur, 

án allra fordóma. Þjónusta sem byggir á skaðaminnkun nær til fólks sem annars 

sækir sér enga þjónustu. Þannig gengur kenningin út frá því að ekki sé hægt að 

útrýma vímuefnaneyslu alveg þar sem hún hefur verið hluti af sögu mannkyns alla 

tíð. Skaðaminnkun lítur því þannig á að það sé réttur fólks að hjálp sé í boði ef að 

vímuefnaneysla hefur neikvæð áhrif á líf þeirra eða samfélagið (Einstein, 2007).  

Þeir sem vinna eftir skaðaminnkandi kenningum hafa þurft að þola gagnrýni á 

starf sitt þar sem sumir vilja meina að með skaðaminnkandi úrræðum aukist 

glæpir. Þá er einfalt að benda á að skaðaminnkandi kenningar er notaðar í ýmsum 

tilgangi öðrum en gegn vímuefnum, þær eru notaðar varðandi áfengissölu, 

http://www.prosentret.no/
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tóbakssölu, matvæli og margt fleira. Dæmi um skaðaminnkandi aðferðir eru til 

dæmis að hreinum sprautum og sprautunálum er útdeilt til sprautufíkla, smokkum 

er dreift, vímuefnaneytendur geta fengið staðgengils vímuefni, það er boðið uppá 

HIV próf og prófað er fyrir öðrum kynsjúkdómum. Einnig er boðið upp á kennslu til 

að koma í veg fyrir að einstaklingar taki of stóran skammt af vímuefnum og fræðsla 

um skyndihjálp er í boði hjá þjónustum sem beita skaðaminnkandi aðferðum. Þar 

er einstaklingum einnig beint áfram hvert þeir geta leitað sér hjálpar varðandi 

önnur félagsleg úrræði (Einstein, 2007). Athvörf fyrir vændiskonur á 

Norðurlöndunum hafa mótað starf sitt með vændiskonum samkvæmt kenningum 

um skaðaminnkun (Prosentret, e.d.c;  Reden, e.d.). 

2.5.3. Pro sentret 

Pro Sentret í Noregi veitir þjónustu til kvenna, karla og barna sem eru í vændi 

eða hafa verið í vændi. Þar er unnið að forvörnum og reynt að auka jafnrétti 

kynjanna, þar eru skoðaðar ástæður þess að einstaklingur leiðist út í vændi og 

hugsanlegar afleiðingar þess. Starfsmenn Pro Sentret aðstoðar félagsþjónustuna ef 

óskað er eftir því og svara fyrirspurnum frá fyrrum og núverandi 

vændisstarfsmönnum. Þeir vinna að rannsóknum á sviðinu auk þess sem þeir reyna 

að vekja almenning til umhugsunar um vændi og fórnarlömb þess (Prosentret, 

e.d.a). Pro Sentret veitir heilbrigðisþjónustu til þeirra sem eru eða hafa verið í 

vændi. Þeir bjóða upp á ráðleggingar varðandi getnaðarvarnir, auk þess sem þeir 

gefa smokka, sleipiefni og aðrar getnaðarvarnir. Þar geta konur einnig tekið 

þungunarpróf og fengið ráðleggingar ef að þær eru ófrískar um framhaldið. Þar er 

einnig í boði að fara í kynsjúkdómapróf (Prosentret, e.d.b). Boðið er uppá ráðgjöf 

fyrir einstaklinga sem hafa verið í vímuefnum og vændi og eiga í erfiðleikum með 

að halda sér frá þeim. Einnig er boðið uppá ráðgjöf fyrir sprautufíkla varðandi 

hreinlæti og aðferðir. Þar er hægt að fá hreinar sprautur, nálar og nálabox. Þar eru 

sár og sýkingar sprautufíkla meðhöndluð og þar að auki geta þeir fengið 

bólusetningu fyrir lifrabólgu A og B (Prosentret, e.d.c).  

2.5.4. Reden 

Reden er miðstöð fyrir konur í vændi sem starfrækt er af KFUKs (Kristilegt félag 

ungra kvenna) sem var stofnað árið 1983 í Kaupmannahöfn (Reden, e.d.). Þar geta 

http://www.prosentret.no/
http://prosentret.no/en/helsetilbudet/prevensjon-og-graviditet/
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konur í vændi komið og hvílt sig frá erfiðu lífi á götunni, komist í bað, fengið heitan 

mat, fengið ráðgjöf og hjálp við að komast út úr vændinu og 

vímuefnamisnotkuninni ef einhver er og svo geta þær fengið að gista yfir nóttina á 

miðstöðinni (Reden, e.d.). Í Reden geta vændiskonur fengið ókeypis smokka, 

sleipiefni, nálar og sprautur. Auk þess veita starfsmenn vændiskonunum fræðslu 

um það hvernig forðast megi kynsjúkdóma. Reden vill reyna að veita konum sem 

stunda vændi og eru í vímuefnum þann andlega og líkamlega stuðning sem þarf til 

að taka það skref að fara í meðferð og breyta lífi sínu til hins betra (Reden, e.d.).  

2.5.5. Kristínarhús 

Grasrótarsamtökin Stígamót stofnuðu athvarf fyrir vændiskonur og fórnarlömb 

mansals, Kristínarhús árið 2011. Athvarfið er aðallega hugsað fyrir fórnarlömb 

mansals, konur í vændi og konur utan af landi sem sækja sér þjónustu til Stígamóta 

(Stígamót, 2011).  

Í Kristínarhúsi geta konur komið í neyð sem eru að flýja frá ofbeldi en einnig 

geta konur verið þar í þrjá, sex eða fleiri mánuði til að byggja upp líf sitt að nýju og 

koma sér út úr vændi. Kristínarhús opnaði í september 2011. Þar hafa fimm konur 

dvalist fram að árámótum 2011 og voru gistinæturnar 127. Til Stígamóta sjálfra 

komu 11 konur og einn karl árið 2011 og leituðu sér hjálpar vegna vændis. Þar fá 

allir einstaklingsmiðaða þjónustu, allar konurnar fá viðtöl hjá ráðgjöfum Stígamóta 

einu sinni í viku. Auk þess er boðið upp á aðgang að öðrum sérfræðingum svo sem 

læknum, lögfræðingum, hjúkrunarfræðingum, félagsráðgjöfum og fleirum. 

Kristínarhús mun þar að auki nýta sér tiltæka þjónustu til dæmis fullorðinsfræðslu, 

íslenskukennslu, vímuefnameðferðir, náms- og starfsráðgjöf og margt fleira 

(Stígamót, 2011).   

Áður en starfssemi Kristínarhúss hófst vantaði úrræði fyrir konur í vændi eða á 

leið úr því og var þá settur á laggirnar Svanahópur sem tvær starfskonur Stígamóta 

starfræktu. Markmið hópsins eru að efla sjálfstraust kvennanna og vinna úr 

afleiðingum vændis. Hópurinn hóf störf í febrúar 2011 og hittust hópmeðlimir 17 

sinnum á fimm mánaða tímabili. Þetta er fyrsti og eini hópurinn sem hefur verið 

starfræktur en ætlunin er að starfrækja annan Svanahóp haustið 2012 fyrir nýja 

hópmeðlimi (Stígamót, 2011). 
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2.6. Félagsráðgjöf og vændi  

Kaflinn fjallar um félagsráðgjöf almennt, sögu, áherslur og félagsráðgjöf með 

einstaklingum í vændi. 

2.6.1. Félagsráðgjöf saga og áherslur 

Saga félagsráðgjafar er nátengd sögu velferðarkerfanna, því á hvert land sína 

sögu sem tengjast þó allar. Uppruni félagsráðgjafar má að vissu leyti rekja til 

góðgerðarfélaga og sjálfboðavinnu. Auk þess tengist saga félagsráðgjafarinnar 

upphafi iðnbyltingarinnar. Félagsráðgjöf varð að starfsgrein um aldamótin 1900 

(Farley, Smith og Boyle, 2009). 

Starf félagsráðgjafa felst í því að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Þeir aðstoða 

einstaklinga við að finna lausnir á félagslegum og persónulegum vandamálum sem 

að geta komið upp. Mikið er til af ýmsum kenningum innan félagsráðgjafarinnar en 

það sem hefur verið lagt hvað mest áhersla á er heildarsýn og valdefling (Farley, 

Smith og Boyle, 2009).  

  Lára Björnsdóttir segir frá því í kafla sínum um Heildarsýn- mál málanna (2006) 

að Alþjóðasamtök félagsráðgjafa gefi út að félagsráðgjafar um allan heim eiga það 

sameiginlegt að vinna með einstaklingnum með tilliti til heildarsýnar. Þrátt fyrir að 

þeir séu ekki að vinna með svipuð mál eða á sama vettvangi að þá er heildarsýnin 

ávallt í fyrirrúmi hjá félagsráðgjöfum um allan heim. Félagsráðgjafar leggja áherslu 

á heildarsýn í öllu sínu starfi. Þeir vinna eftir þeim hugmyndum að áhrif 

umhverfisins, fjölskyldunnar og samfélagsins móta einstaklinginn og því þurfi að 

skoða alla þessa þætti í vinnu með einstaklingum (Farley, Smith og Boyle, 2009).  

 Hjálp til sjálfshjálpar, sem er megininntak starfa félagsráðgjafa í dag er sprottinn 

upp úr hugtakinu valdefling. Valdefling er það kallað þegar félagsráðgjafar nota 

menntun sína og færni til að færa skjólstæðingnum aukin styrk og völd til að hafa 

áhrif á líf sitt (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Þá vinnur félagsráðgjafinn markvisst með 

kosti skjólstæðingsins og hvetur hann áfram til að takast á við persónu- og/eða 

félagsleg vandamál sín (Farley, Smith og Boyle, 2009). 

2.6.2. Félagsráðgjöf með vændiskonum 

Í Danmörku og Noregi starfa félagsráðgjafar með vændiskonum í athvörfunum 

Pro sentret og Reden. Félagsráðgjafi heldur utan um Svanahópinn sem starfræktur 
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er frá Reden en hér heima er það ráðgjafi frá Stígamótum sem sér um starfið 

(Stígamót, 2011). Félagsráðgjafar taka á móti vændiskonum inná 

þjónustumiðstöðunum, spítalanum, barna- og unglingageðdeild svo dæmi séu 

nefnd. 

Í Hollandi er leyfilegt að kaupa, selja og hagnast á vændi. Á heimasíðu sem er 

ætluð konum í vændi þar í landi er bent á að ef að þær eigi við vandamál að stríða 

sem þær geta ekki leyst sjálfar geti gagnast að tala við félagsráðgjafa. Þar eru 

einnig til hjálparsamtök fyrir fyrrum vændiskonur sem sérhæfa sig í félagsráðgjöf 

fyrir vændiskonur. Reyndir félagsráðgjafar eru þar að störfum sem að hafa ekki 

fordóma gagnvart vændi sem gæti hugsanlega fundist annarsstaðar (Prostitutie, 

e.d.).  

Í Kristínarhúsi sem Stígamót starfrækja eru sjálfboðaliðar af öllum starfssviðum 

samfélagsins þar á meðal eru margir félagsráðgjafar og félagsráðgjafarnemar. Þótt 

að enginn félagsráðgjafi sé að vinna í Kristínarhúsi er konunum sem leita þangað 

boðin ráðgjöf hjá starfskonum Stígamóta (Stígamót, 2011). Þeir félagsráðgjafar 

sem starfa þar sem sjálfboðaliðar eru þó ekki að vinna markvisst með þeim 

einstaklingum sem þangað leita en eflaust mætti þó nýta starfskrafta þeirra þar 

betur. Í framtíðinni munu félagsráðgjafar vonandi koma til með að vinna í 

Kristínarhúsi þar sem menntun félagsráðgjafa kemur sér vel í vinnu með 

vændiskonum og sérstaklega þeim sem eru á leið úr vændi, þeir gætu upplýst þá 

einstaklinga um réttindi sín og þau úrræði sem í boði eru.  
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3. Umræða 

Félagslegur bakgrunnur einstaklinga í vændi virðist vera líkur að mörgu leyti. 

Margir eiga það sameiginlegt að hafa verið þolendur einhverskonar ofbeldis á unga 

aldri, hafa misnotað vímuefni eða flúið að heiman. Úrræði fyrir einstaklinga í vændi 

á Íslandi eru að vissu leyti ólík því sem þekkist á Norðurlöndunum. Hér á landi er 

Kristínarhús eina úrræðið fyrir einstaklinga í vændi og er það tiltölulega nýtt á 

nálinni og starfið því enn í mótun. Á norðurlöndunum er lengri hefð fyrir úrræðum 

sem henta vændiskonum en þá einkennist starfið af skaðaminnkandi úrræðum 

sem er ólíkt starfinu í Kristínarhúsi. Í Kristínarhúsi eru allir einstaklingar í vændi 

velkomnir en til dæmis í Reden í Kaupmannahöfn er úrræðið eingöngu ætlað fyrir 

konur í vændi.  

Hér á landi hefur umræðan um vændi verið fremur einsleit. Mikið var fjallað um 

vændi áður en lagabreytingar urðu árið 2009 og farin var „sænska leiðin“. Eftir það 

er eins og lægð hafi orðið í fræðilegri umfjöllun um vændi og var líkt og samfélagið 

héldi að þar sem komin væru lög varðandi málaflokkin að þá væri vandamálið 

leyst. Raunin var önnur og bentu nýju samtökin Stóra Systir á það að vændi 

grasserar á Íslandi sem aldrei fyrr og það beint fyrir framan nefið á okkur. Vændi 

var auglýst undir nudddálkum í Fréttablaðinu og einfalt var að komast í samband 

við vændiskonur í gegnum samskiptavefinn einkamál.is. Eftir umræður Stóru Systur 

að þá hóf Fréttablaðið samstarf við lögreglu til að reyna að útrýma „leyndum“ 

vændisauglýsingum í blaðinu. Í einhvern tíma tókst það en fljótlega fór að bera á 

undarlegum nuddauglýsingum undir þjónustu dálk Fréttablaðsins. Við gerð 

þessarar ritgerðar þá ákvað ég að setja inn auglýsingu inná vef einkamál.is og 

sagðist ég vera 22 ára gömul stelpa sem væri í leit af smá fjöri, viðbrögðin létu ekki 

á sér standa og pósthólfið fylltist á örfáum dögum. Mikill fjöldi mannanna bauð 

mér pening í skiptum fyrir kynlíf af fyrra bragði. Við aðra bauð ég fram „þjónustu“ 

mína og spurði hvað þeir vildu og hvað þeir gætu borgað og það kom verulega á 

óvart að enginn tók fyrir það að þeir væru til í að borga fyrir kynlíf. Mennirnir voru 

á öllum aldri eða allt frá tvítugum strákum upp í menn á sjötugsaldri.  

Hér á landi er bannað að kaupa vændi en ekki er ólöglegt að stunda það, þannig 

er verið að færa ábyrgðina úr höndum fórnarlambsins í hendur gerandans. Þessi 
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leið er kölluð „sænska leiðin“ og hafa flest Norðurlandanna tekið þessa leið upp 

varðandi löggjöf. Þó eru enn lönd sem að meina að þeir sem stundi vændi geri það 

af sjálfsdáðum og það sé ekki ríkisins að skipta sér af þeirri ákvörðun. Í Hollandi er 

litið á vændi sem vænlegt starf fyrir þá sem eru í atvinnuleit (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2006). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á „sænsku leiðinni“ 

ber ekki saman um árangur hennar. Sumar rannsóknir gefa til kynna að í kjölfar 

„sænsku leiðarinnar“ hafi eftirspurn eftir vændi, götuvændi og mansal farið 

minnkandi. Aðrar rannsóknir vilja meina að ástæðan fyrir því að sýnilegt götuvændi 

hafi minnkað sé vegna þess að samskipti seljanda og kaupenda fari nú frekar fram í 

gegnum farsíma eða internetið (Þingskjal 583, 2008-2009 og Videns og 

formidligscenter for socialt udsatte, 2004).  

Félagsráðgjafar fá enga fræðslu varðandi einstaklinga í vændi í B.A. námi sínu og 

þar er verulega ábótavant. Félagsráðgjafar þurfa að vera í stakk búnir til að taka á 

móti allskonar einstaklingum með allskonar mál og þar með talið einstaklinga í 

vændi. Fordómar koma vegna þekkingarleysis einstaklinga á ákveðnum málefnum 

og er því mjög slæmt að félagsráðgjafanemar séu ekki fræddir að neinu leiti um 

einstaklinga í vændi eða hvernig best sé að nálgast þann málaflokk. Hætt er því við 

því að félagsráðgjafar eigi erfitt með að nálgast málaflokkin án fordóma og með 

réttu aðferðunum. Að mínu mati þyrfti að bæta inní námið fræðslu varðandi 

einstaklinga í vændi og úrræði sem hentar fyrir þennan málaflokk.  

Vöntun er á nýjum íslenskum rannsóknum á sviðinu og vonandi fara 

félagsráðgjafar að láta til sín taka og rannsaka þennan málaflokk. Fræða þarf 

samfélagið í heild um vændi og afleiðingar þess á meðan gildum og viðmiðum 

samfélagsins er ekki breytt að þá er ómögulegt að uppræta vændi. Til þess að 

viðhorf fólks breytist þarf að fræða það um að vændi er ekkert annað en 

kynferðislegt ofbeldi og það þarf að nálgast málaflokkinn á þann hátt. Við sem 

samfélag verðum því að spurja okkur, hvort að allt sem við vitum um kynferðislegt 

ofbeldi gegn konum hverfi þegar karlmaður borgar vændiskonu fyrir kynlíf? 

Einstaklingar í vændi eru dæmdir fyrir það að mótmæla ekki vændinu og oft er 

talað um orðatiltakið „þögn er sama og samþykki“ í þessu samhengi. Einstaklinga í 

vændi ætti ekki að dæma frekar en aðra þolendur ofbeldis og þetta verðum við að 

taka til okkar svo viðhorf til vændis breytist fyrir alvöru.  
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