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1 Útdráttur 
Ritgerð þessi fjallar um félagslega- og stjórnmálalega stöðu mafíunnar innan ítalska 

samfélagsins. Einblínt er á sikileysku mafíuna, Cosa Nostra, þar sem hún er sú 

þekktasta og búið að rannsaka mest af mafíum á Ítalíu. Til að öðlast betri skilning á 

stöðu mafíunnar innan ítalsks samfélags er fjallað um sögu, uppbyggingu, skipulag og 

útbreiðslu Cosa Nostra á Ítalíu og á heimsvísu. Fjallað verður um tengsl Cosa Nostra 

við stjórnmálamenn og ríkisvaldið og hvernig mafían hefur öðlast ítök innan 

hagkerfisins. Einnig verður tekið á andófi almennra borgara gegn mafíunni og stöðu 

kvenna innan samtakanna.  

 Til að átta sig betur á tilvist mafíunnar er umfjöllunarefnið sett í samhengi við 

leikjakenningar úr mannfræði stjórnmála. Leikjakenningar fjalla um þau átök sem 

eiga sér stað á pólitískum vettvangi þar sem hópar keppa um völd og líkja þeim við 

félagsleg leikrit. Leikjakenningar greina frá mismunandi tegundum stjórnmálahópa, 

reglum sem notast er við til að vinna leikinn og þeim breytingum sem 

stjórnmálahópar þurfa reglulega að ganga í gegnum.  
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2 Inngangur 
Ítalía hefur lengi verið þekkt fyrir skipulagða glæpastarfsemi, öðru nafni mafían. 

Mafían hefur mest ítök í suðurhluta landsins og þar er að finna heimavöll þriggja 

stærstu og þekktustu ítölsku mafíanna. Cosa Nostra á Sikiley, ‘Ndrangheta í Calabria 

héraðinu og loks Camorra í Napólí. Sikiley er þó hvað þekktust fyrir starfsemi 

mafíunnar og verður aðallega fjallað um Cosa Nostra í þessari ritgerð. 

Hugmyndin að þessu efni kviknaði í ágúst 2013 á litlum ítölskum veitingastað 

í Denver, Colorado. Ég var skiptinemi á Norður-Ítalíu í eitt ár þegar ég var 17 ára 

gömul og eftir áramót fengu allir skiptinemar tækifæri á að búa annars staðar á Ítalíu í 

eina viku. Ég tók strax fram að ég vildi fara til Sikileyjar og fékk þá ósk mína 

uppfyllta. Það var eitthvað við Sikiley sem mér fannst svo spennandi og var mafían 

eitt af því. Þegar ég dvaldist síðan á Sikiley þorði ég varla að spyrja út í mafíuna. 

Þegar ég loksins spurði fósturmömmu mína sagði hún mér að mafían væri ekkert svo 

áberandi lengur. Hún stjórnaði aðallega eiturlyfjamarkaðinum og vopnaviðskiptum. Í 

þessari sömu viku fórum við einn daginn í heimsókn til Palermo. Þar tók ég eftir því 

að það var næstum stöðugt sírenuvæl í borginni og mér fannst ég upplifa allt öðruvísi 

andrúmsloft en í bænum sem ég dvaldist í á Norður-Ítalíu. Árið 2010 sneri ég aftur til 

Sikileyjar sem leiðsögumaður með íslenskan hóp. Rútubílstjórinn okkar var 

sikileyskur og hann sagði mér sögur af samskiptum sínum við mafíuna. Hann sagði 

mér til dæmis frá því að bílnum hans hefði verið stolið og að hann hafi farið beint til 

mafíunnar, en ekki lögreglunnar því það þýddi ekki neitt. 

Upplifanir mínar á Sikiley, þekking mín á ítalskri menningu og forvitni leiddu 

til þess að ég fékk áhuga á því að fjalla um mafíuna í BA verkefni mínu. Eftir 

heimkomuna frá Denver horfði ég síðan í fyrsta sinn á allar Guðföður myndirnar hans 

Francis Ford Coppola og eftir það var ekki aftur snúið.  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hver sé félags- og stjórnmálaleg staða 

mafíunnar á Ítalíu. Í leit að svari við þessari spurningu verður farið yfir þróun 

mafíunnar á Sikiley í sögulegu samhengi, uppbygging hennar skoðuð ásamt ítökum 

hennar í ítölsku samfélagi. Reynt verður að átta sig á valdi mafíunnar, hvaða áhrif hún 

hefur á samfélagið í kringum sig og hvernig hún viðheldur og endurnýjar sig. Þá 

verður farið yfir andóf samfélagsins gegn starfsemi mafíunnar og litið á stöðu kvenna 
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innan hennar. Einblínt verður á sikileysku mafíuna Cosa Nostra, sökum þess að hún er 

sú þekktasta og flestar heimildir er að finna um hana.  

3 Leikjakenningar 
Fræðimaðurinn Myerson (1991) skilgreinir leikjakenningar (e. Game Theory) sem 

stærðfræðileg líkön af  átökum og samvinnu á milli tveggja skynsamra einstaklinga 

sem taka ákvarðanir. Leikjakenningar geta af sér stærðfræðilíkön til að greina 

aðstæður þar sem tveir eða fleiri einstaklingar taka ákvarðanir sem hafa áhrif á 

aðstæður hvors annars. Samkvæmt mannfræðingnum Lewellen (2003) horfa 

leikjakenningar á atbeina einstaklinga eða lítilla hópa. Leikjakenningar eiga rætur 

sínar að rekja til Max Weber en það var Abner Cohen sem aðlagaði þær að mannfræði 

stjórnmála. Leikjakenningar eiga það sameiginlegt að skoða einstaklinginn og 

aðferðir hans til að ná og viðhalda valdi sínu. Þegar tveir einstaklingar með það 

sameiginlega markmið, að öðlast vald, takast á, verður til félagslegt leikrit eða með 

öðrum orðum leikur. Þeir sem taka þátt í leiknum eru þá skilgreindir sem leikmenn. Í 

leikjakenningum er gengið út frá tvennum eiginleikum sem leikmenn búa yfir. Annars 

vegar að þeir séu skynsamir og hins vegar að þeir séu greindir. Leikmaðurinn er 

skynsamur ef hann tekur ákvarðanir sem hann hagnast á (Myerson, 1991). Í leiknum 

eru ýmsar reglur og einungis er hægt að krýna einn sigurvegara í einu. Mikilvæg 

hugtök þessu tengd eru markmiðasetning, ákvarðanataka og kænskubrögð (Lewellen, 

2003).  

Einstaklingar eru aldrei einangraðir í stjórnmálum og ekki færir um að 

aðhafast án fylgis- og bandamanna. Leikjakenningar skoða hópa, líkt og klíkur og 

elítur út frá sjónarhóli einstaklinga. Þeir sem aðhyllast þessar kenningar telja að 

auðveldast sé að skilja hópa með hliðsjón af samskiptum sem fara fram augliti til 

auglitis. Ein ástæða þess að einblína á einstaklinga frekar en hópa er að í 

einstaklingum mætast ýmis kerfi. Hópar hafa yfirleitt eitt hlutverk á tilteknum tíma, 

en einstaklingurinn gegnir oft mörgum hlutverkum samtímis, foringi og fylgismaður, 

móðir og dóttir. Einstaklingurinn upplýsir rannsakandann því um þær mótsagnir sem 

eru faldar í rannsóknum á hópum (Lewellen, 2003; Myerson, 1991).  

Ein tegund leikjakenninga var þróuð af Frederick George Baily sem hann birti 

í riti sínu Stratagems and Spoils. Hugmyndina að bók sinni fékk hann í kjölfar þess að 

hafa fylgst með yfirheyrslum á uppljóstraranum Joseph Valachi. Valachi greindi þar 
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frá undirliggjandi uppbyggingu og reglum sem mafíósar fóru eftir í leik sínum með 

endalausum morðum og ofbeldi í sífelldri valdabaráttu sín á milli. Það virðist því vera 

þannig að hversu formlaus sem stjórnmálakerfi virðast vera, þá stjórnast pólitísk átök 

alltaf af siðareglum, hvort sem þátttakendurnir eru meðvitaðir um það eður ei. Hver 

menning fyrir sig þróar sínar eigin leikreglur af stjórnmálalegri hagræðingu (e. 

political manipulation) og því er hægt að líta á stjórnmál sem keppnisleik með 

fyrirfram ákveðnum reglum og fyrirfram ákveðnum markmiðum. Ef annar hvor 

keppnisaðilinn myndi búa til nýjar leikreglur í hita leiksins yrði útkoman stríðsástand 

(Lewellen, 2003).  

Stjórnmálamaðurinn er einstaklingur sem ráðskast með reglur menningarinnar, 

hagnýtir sér aðstæður og tekur ákvarðanir miðað við þau markmið sem hann hefur sett 

sér. Í samfélaginu má finna spennu á milli ólíkra stjórnmálafla sem sífellt togast á. Í 

raun næst mjög sjaldan að losa um þessa spennu og útkoman verður sú að önnur 

hliðin styrkist til muna en hin situr eftir nánast tómhent. Í heimi stjórnmála verður 

einhvers konar truflun á friðinum með því að einn spilarinn reynir að storka 

andstæðingi sínum. Út frá þessu myndast óstöðugleiki sem er vendipunktur í 

samskiptum og tengslum tveggja aðila. Útkoman verður að lokum sú að annað hvort 

næst aftur jafnvægi ef báðir aðilar aðlagast nýjum valdatengslum eða fjarlægjast meir 

og meir (Lewellen, 2003). 

3.1 Leikreglur stjórnmála 
Leikreglum stjórnmálanna má skipta í tvennt. Annars vegar staðlaðar reglur (e. 

normative rules) og hins vegar hagnýtar reglur (e. pragmatic rules). Staðlaðar reglur 

eru viðurkenndar opinberlega en eru oftar en ekki á reiki og hægt er að dæma 

stjórnmálalegar athafnir siðferðilega réttar eða rangar samkvæmt þeim. Hagnýtar 

reglur fela í sér hvernig leikurinn er unninn. Bailey einbeitti sér að hagnýtum reglum 

því í hans augum snýst leikurinn um það hvort leikaðferðirnar virki frekar en að þær 

séu í samræmi við almenningsáliti. Þar sem tvö eða fleiri stjórnmálaöfl takast á og 

hafa samþykkt reglurnar hér að ofan, reyna þau að safna fylgismönnum og grafa 

undan andstæðingum sínum með niðurrifsstarfsemi. Þá getur einnig komið upp sú 

staða að aðilar sem eiga í samkeppni aðstoði hvorn annan í baráttu við aðra 

sameiginlega andstæðinga (Lewellen, 2003).  



 7 

3.2 Stjórnmálakerfi sem leikur – undirstöðuatriði 
Þegar horft er á stjórnmálakerfi sem leik, eru fimm grundvallaratriði til staðar. Fyrst 

ber að nefna að það er nauðsynlegt að hafa verðlaun eða markmið. Þessi verðlaun og 

markmið eru menningarlega afmörkuð og þurfa að vera jafn þýðingarmikil fyrir 

keppnisaðilana til þess að samkeppni eigi sér stað. Í öðru lagi eru einstaklingarnir sem 

eru flæktir í baráttunni. Undir þetta falla allir í samfélaginu, þeir sem takast á í 

stjórnmálunum, það er stjórnmála elítan, og svo stjórnmálaöflin sem keppa við hvort 

annað. Þriðja grundvallaratriðið er forystan. Undir þetta falla leiðtogar sem eiga að 

baki sér dyggan hóp stuðningsmanna og síðan þeir sem taka mikilvægar ákvarðanir 

og útkljá ágreiningsmál. Fjórða atriðið er keppnin sjálf sem er tvískipt, átök og 

einvígi. Í átökum senda andstæðingar dulin skilaboð sín á milli um styrkleika sína og 

áætlanir, en í einvíginu mætast andstæðingarnir augliti til auglitis þar sem þeir láta 

reyna á styrkleika sína á móti hvor öðrum. Síðasta grundvallaratriðið eru dómarar sem 

skilgreina reglurnar sem þarf að fylgja þegar annað hvort liðið brýtur þær. Þrátt fyrir 

að Bailey telji að reglur í stjórnmálaleikjum séu nauðsynlegar, þá tekur hann það 

einnig fram að svindl og að nota aðrar reglur gagnvart andstæðingi sínum er einnig 

hluti af leiknum (Lewellen, 2003). 

3.3 Stjórnmálahópar og leiðtogar 
Það eru tvær tegundir af stjórnmálahópum. Annars vegar samningshópur (e. contract 

team) og hins vegar siðferðishópur (e. moral team). Þeir sem fylgja samningshóp gera 

það í von um gróða af veru sinni í hópnum og stuðning við ákveðinn leiðtoga. Tengsl 

á milli leiðtogans og stuðningsmanna hans byggjast því eingöngu á gróðanum sem 

foringinn getur skapað stuðningsmönnum sínum. Í siðferðishópum eru leiðtogi og 

fylgjendur sem deila ákveðnum siðferðisgildum. Í báðum þessum hópum verður 

leiðtoginn að uppfylla ákveðin hlutverk eins og viðhaldi og öflun stuðningsmanna og 

samskipti við samfélagið utan liðsheildarinnar. Ákvarðanataka er mikilvægt hlutverk 

leiðtogans. Hversdagslegar ákvarðanir eru teknar í samræmi við staðlaðar og hagnýtar 

reglur, en þegar kemur upp óvissuástand er mikilvægt að hafa sterkan leiðtoga. Þegar 

leiðtoginn þarf að taka ákvarðanir við erfiðar kringumstæður þarf hann alltaf að leiða 

hugann að stjórnmálalegum fórnarkostnaði, sérstaklega í tilfellum sem að ekki er 

hægt að nota staðlaðar reglur. Hann gæti því þurft að grípa til hagnýtra reglna sem 

ekki eru samþykktar af almenningsálitinu. Við þessar aðstæður er öruggast fyrir 
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leiðtogann að taka þá ákvörðun sem krefst sem minnstrar félagslegrar aðlögunar og 

fórnarkostnaðar. Slíkar ákvarðanir verða að vera einróma. Stjórnmálaleiðtoginn fær 

þá fyrirfram samþykki hjá hópnum sínum, en slíkt ferli getur verið langt og strembið 

og jafnvel sýnt veikleika hjá leiðtoganum. Dýrkeyptustu ákvarðanirnar eru hins vegar 

í formi skipana sem koma beint frá leiðtoganum. Leiðtogi sem er klár í leiknum veit 

að hann hefur hvað mest  áhrif ef hann spilar úr spilum sínum þarna á milli. Með því 

móti nær hann að sýna fram á vald sitt jafnframt því að afla sér stuðnings (Lewellen, 

2003). 

3.4 Stjórnmálaleg samþjöppun  
Þegar hópar takast reglulega og í langan tíma á um vald verða þeir nokkurn veginn 

jafn öflugir. Með reglulegu millibili færast stjórnmálahópar frá einu sviði til annars. 

Nýja sviðið getur verið mikið stærra og óviðráðanlegra þar sem hvorki staðlaðar eða 

hagnýtar reglur hvers hóps fyrir sig eiga við hina hópana. Við stjórnmálalega 

samþjöppun (e. political encapsulation) er stærsta vandamálið að komast lífs af og 

hvernig er best að viðhalda sínu kerfi með sem minnstum breytingum í þessu nýja 

umhverfi (Lewellen, 2003).   

Bailey talar um þrjár tegundir stjórnmálabreytinga. Endurteknar breytingar (e. 

repetitive change), aðlögunar breytingar (e. adaptive change) og róttækar breytingar 

(e. radical change). Endurteknar breytingar eru frekar djúpstæðar breytingar. Þetta eru 

breytingar sem hlaðast ekki upp og hafa ekki endilega í för með sér grundvallar 

breytingar á strúktúrnum. Þegar aðlögunar breytingar eiga sér stað er engin leið að 

snúa aftur í fyrra horf. Slíkar breytingar krefjast þess að hagnýtar reglur breytist, en 

hægt er að halda í staðlaðar reglur. Þegar róttækar breytingar eiga sér stað þarf að 

breyta og aðlaga bæði hagnýtar og staðlaðar reglur hópsins að breyttu ástandi. Ekki er 

hægt að afturkalla róttækar breytingar (Lewellen, 2003).  

4 Sagan 
Þann 17. maí árið 1890 var óperan Cavalleria rustica (e. rustic chivarly) frumflutt í 

Teatro Costanzi í Róm. Óperan naut mikillar velgengi en tónlistina í henni samdi 

Pietro Mascagni. Sögusviðið var Sikiley, sögupersónurnar sikileyskir bændur og 

söguþráðurinn einkenndist af afbrýðissemi, heiðri og hefnd. Hollywood 

kvikmyndirnar þrjár um Guðföðurinn í leikstjórn Francis Ford Coppola eru eflaust 
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þekktasta myndefnið um mafíuna, en þær eru skrifaðar upp úr bókum hins ítalsk-

ameríska höfundar Mario Puzo. Aðalsöguhetja bókarinnar nefnist Michael Corleone 

og fjalla kvikmyndirnar um ævi hans. Í þriðju kvikmyndinni syngur sonur Michaels 

Corleone aðalhlutverkið í óperunni Cavalleria rustica í óperuhúsinu í Palermo. Í loka 

senunni í sömu kvikmynd, þar sem Michael Corleone deyr úr elli, hljómar frægasta 

stefið úr þessari óperu, intermezzo, undir. Þetta er aftur á móti engar tilviljannir. Það 

sem færri vita er að í Cavalliera rustica er að finna þá goðsögn sem kemst hvað næst 

sannleikanum um Sikiley og mafíuna. Það var talið að mafían væri ekki samtök 

heldur djúpstæð sæmdartilfinning og stolt í sjálfi Sikileyinga. Í dag er ómögulegt að 

segja sögu mafíunnar án þess að horfast í augu við kyngikraft goðsagnarinnar um 

hana. Það er því ljóst að mafían á sér líklega djúpstæðar rætur á Sikiley (Dickie, 

2004). 

4.1 Sameining ítalska ríkisins 
Líklegt þykir að mafían hafi sprottið upp á seinni hluta 19. aldar þegar Ítalía þróaðist 

frá lénsskipulagi til þjóðríkis en þessi þróun hafði mikil áhrif á samfélagið á Sikiley. 

Þegar Ítalía var sameinuð, þurftu Sikileyingar að taka upp fána, mynt, herskyldu og  

borga skatta til ítalska konungsins sem sat í höll sinni í Tórínó í Piemonte héraðinu í 

norðri. Mikil óánægja og óeirðir spruttu upp eftir afnám lénsveldisins og héldu áfram 

og stigmögnuðust eftir sameininguna. Piemonte stjórnin hafði ekki þekkinguna, 

viljann eða getuna til þess að takast á við ástandið. Þeir brugðu því á það ráð að 

stjórna í gegnum valdamestu bændurna og landeigendur sem voru einnig oft mjög fé- 

og valdagráðugir. Fátækari bændur gerðu meðal annars nokkrar uppreisnir gegn 

þessari stjórn, en mikil óánægja ríkti og ójöfnuður þeirra á milli var mikil. Piemonte 

stjórnin seldi síðan landsvæði á Sikiley til að greiða upp skuldir sínar og í kjölfarið 

misstu margir bændur landeignir og voru því margir verr staddir en á tímum 

lénsskipulagsins. Við hóp óánægðra bænda bættust síðan fyrrum fangar og 

andstæðingar herskyldu og mynduðust þannig minni gengjaeiningar. Þessir hópar 

byrjuðu síðan að ráðast á opinberar byggingar, fremja mannrán meðal landeigenda og 

ræna bíla á vegum úti. Tilgangurinn var að gera ríkisvaldið vandræðalegt í nafni 

,,byltingarinnar“	  (Schneider og Schneider, 2002; 2003). 

Mafíósar spruttu upp úr þessu ástandi. Þeir voru ráðnir af landeigendum til að 

vernda eignir þeirra. Mafíósarnir komu úr öllum áttum og voru til að mynda 

farandverkamenn, hjarðmenn, ökumenn á vögnum og stigamenn. Þessir menn gegndu 
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ýmsum störfum fyrir ríka fólkið, líkt og varðmenn, leigusalar og skósveinar. Þessi 

flokkur manna taldi sig vera að koma á reglu í samfélaginu í kringum sig og 

fordæmdu til dæmis mannrán sem elítan var hvað hræddust við. Á sama tíma gengu 

þessir menn mjög langt í aðgerðum sínum í að vernda eignir elítunnar. Kúganir og 

hótanir um ofbeldi urðu því hluti af vinnubrögðum þeirra (Schneider og Schneider, 

2002). Aðgerðaleysi ríkisvaldsins í Tórínó framkallaði því þörfina fyrir slíka þjónustu 

sem mafíósarnir voru tilbúnir að veita. Strax í upphafi var mafían farin að beita 

ofbeldi og taldi sig vera að koma á lögum og reglu. Samkvæmt Giovanni Falcone 

(1993) eru til heimildir um að mafían hafi ekki verið jafn skipulögð á þessum tíma. Á 

árunum 1875-76 hélt mafían ekki skipulagða fundi, var ekki með neinar reglugerðir 

og hafði ekki opinberlega leiðtoga. Jane og Peter Schneider (2002) halda því fram að 

ef hið nýstofnaða ítalska ríki hefði haft vilja til að koma á fót stofnunum til að halda 

uppi lögum og reglu á Sikiley, hefði mafían ekki sprottið upp til að vernda eignir 

elítunnar. Ríkið gerði heldur ekkert til að minnka ofbeldið sem þeir beittu, heldur 

horfði bara í hina áttina. Mafían fékk því að stunda iðju sína frjáls og afskiptalaus 

árum saman, allt þar til á tímum fasista.  

4.2 Fasistar og seinni heimsstyrjöldin 
Mussolini hafði mikinn áhuga á Sikiley og lýsti því meðal annars yfir að Sikiley væri 

fasísk inn að beini. Hann virðist þó hafa verið á villigötum með yfirlýsingar sínar því 

Sikiley var undir hvað minnstum áhrifum fasisma af öllum héruðum Ítalíu á þessum 

tíma (Reece, 1973). Reece (1973) greinir til dæmis frá því að stjórnmálaflokkur 

fasista kom engum Sikileyingum inn á þing í kosningunum árin 1919 og 1921 og 

fyrsta fasíska dagblaðið á Sikiley kom ekki út fyrr en í janúar árið 1925. Samkvæmt 

fræðimönnum virtust Sikileyingar ekki vera hrifnir af fasisma. Þeir töldu fasismann 

einkennandi fyrir norðrið og ástandið þar og ætti því ekki heima á Sikiley. Til að 

mynda fann yfirstéttin ekki hjá sér þörf til að njóta verndar hagsmuna sinna af hendi 

fasista á meðan sikileyskir bændur voru í stórum stíl óvirkir í stjórnmálum. Þeir 

Sikileyingar sem gengu snemma til liðs við fasismann voru afar fáir og sumir 

fræðimenn hafa haldið því fram að þar hafi verið um að ræða flóttamenn frá öðrum 

klíkum, líkt og mafíunni.  

Árið 1922 náði fasisminn fótfestu meðal landeigenda á Vestur-Sikiley. Það var 

þó ekki vegna þess að þeir væru endilega sammála skoðunum Mussolini, heldur 

vegna þess að þessi yfirstétt landeiganda hafði lengi verið íhaldssöm og átti því 
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einhverja samleið með fasisma. Þeir reiknuðu þó helst með því að með eflingu 

lögregluvaldsins á Sikiley væri hægt að losa um ítök mafíunnar. Mafían var fljót að 

bregðast við og reyndi að sama skapi að styðja við, smjúga inn í og jafnvel spilla 

fasismanum ef tækifæri gafst. Mussolini var staðráðinn í því að minnka ofbeldið á 

Sikiley en þar sem hann var ekki búinn að öðlast fulla stjórn á lögregluvaldinu á 

fyrstu árum sínum við stjórnvölin þá myndaðist þar kjörið tækifæri fyrir hann að taka 

höndum saman við mafíuna. Margir mafíósanna voru einnig orðnir ríkir og farnir að 

mynda eins konar mafíu millistétt og sáu þarna tækifæri til þess að koma sonum 

sínum í góðar, heiðvirðar og löglegar stöður og tækifæri til að leggja glæpaferilinn á 

hilluna. Báðir aðilar hófu því samstarf sitt við hvorn annan í ljósi þess að geta grætt 

eitthvað á því, samanber samningshópa innan leikjakenninga. Þar af leiðandi studdi 

mafían alfarið við fasista frá árinu 1923. Ekki voru þó allir sáttir við þetta samstarf og 

voru aðrir sikileyskir fasistar þar fremstir í flokki. Að þeirra mati var ekki hægt að 

byggja upp alræðisríkið sem þeir studdu með aðkomu mafíunnar, því mafíósarnir 

voru ekki sannir stuðningsaðilar boðskaps fasisma. Þá voru háværar kröfur um að 

útrýma mafíunni og glæpastarfsemi. Mussolini þurfti samt sem áður á hjálp mafíunnar 

að halda þar sem hún gat haldið uppi lögum og reglu í sveitunum. Þar af leiðandi voru 

átök á milli þessa tveggja hópa óumflýjanleg þar sem fasistar ætluðu sér að setja á fót 

alræðisríki og gátu því ekki sætt sig við völdin sem mafían hafði (Reece, 1973).  

Þegar Mussolini náði fullri stjórn á Sikiley eftir sigur fasista í kosningum árið 

1924 lýsti hann stríði á hendur mafíunni og lofaði fólkinu að hann mundi losa það úr 

heljargreipum hennar. Mussolini og ráðamenn hans á Sikiley skipuðu í kjölfarið fyrir 

um handtökur á mikilvægum mafíósum og öðrum sem grunaðir voru um tengsl við 

hana, þrátt fyrir að litlar haldbærar sannanir lægju fyrir. Ríkisvaldið þurfti að sýna 

fram á að það væri sterkara en mafían og væri óhrætt við að notast við aðferðir hennar 

gagnvart henni sjálfri. Í kjölfar þessara aðgerða minnkaði starfsemi mafíunnar næstu 

árin. Almenningur var mjög þakklátur Mussolini fyrir tiltektina og sýndi það með 

dyggum stuðningi við stjórn hans. Yfirstétt landeiganda þurfti til dæmis ekki lengur 

að borga mafíunni fyrir vernd og margfölduðust því tekjur þeirra. Því voru margir á 

Sikiley afar þakklátir fasistum og hafa stutt þá til dagsins í dag (Reece, 1973; Dickie, 

2004).  

Mafían skaust síðan aftur upp á yfirboðið í seinni heimsstyrjöldinni. Þegar 

bandamenn gerðu innrás á Sikiley sneru þeir sér að ríkum landeigendum til að fá ráð 

og mafían sem var með góð tengsl við þessa elítu skaut aftur upp kollinum til að 
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hjálpa til. Eftir að stríðinu lauk tók mafían aftur upp skyldur sínar um að vernda 

elítuna gegn óánægðum bændum og stigamönnum. Verndin fólst nú í því að hóta og 

jafnvel drepa leiðtoga andstæðinganna, án þess að gripið væri til refsiaðgerða. Árið 

1950 voru síðan innleidd lög sem gerðu vernd mafíósanna óþarfa fyrir elítuna. 

Mafíósarnir sneru sér þá annað og buðu stjórnmálaflokk Kristilegra Demókrata 

liðstyrk sinn í baráttunni við Ítalska Kommúnistaflokkinn. Í staðinn átti mafían að 

njóta ákveðinnar friðhelgi gagnvart lögsóknum og fangelsisvistunum og að fá að hafa 

puttana í byggingariðnaðinum og öðrum opinberum verkefnum í helstu borgum 

eyjarinnar (Schneider og Schneider, 2002).  

Þegar Mussolini náði fullu valdi á Sikiley átti sér stað stjórnmálaleg 

samþjöppun þar sem mafían og fasistar færðust inn á nýtt svið þar sem fasistar gátu 

ekki lengur grætt á starfsemi mafíunnar. Í kjölfarið átti sér stað breyting á stöðluðum 

og hagnýtum reglum fasista og leikurinn gjörbreyttist og mafían stóð gegn áætlunum 

fasista. Þegar fasistar hófu síðan aðgerðir gegn mafíunni öðluðust þeir mikið meira 

vald og mafían varð þar af leiðandi undir í þessum átökum í bili. Þegar bandamenn 

birtust síðan á Sikiley endurtók ferlið sig að hluta. Fasistar misstu völdin og mafían 

hjálpaði til við að koma þeim frá völdum þar sem hún græddi heilmikið á því. Sama 

sagan átti sér svo aftur stað eftir lagabreytingarnar árið 1950. Mafían færðist þá inn á 

nýtt svið og tryggði afkomu sína með því að gera samning við Kristilega Demókrata. 

Þessar breytingar eru góð dæmi um aðlögunar breytingar sem fjallað var um í 

kenninga kaflanum hér að ofan. Mafían neyddist til að breyta hagnýtum reglum sínum 

til að lifa af við breyttar aðstæður. Það sem er einnig mikilvægt við þessa tíma er að 

hér er mafían strax farin að færa sig inn á ný svið til að tryggja afkomu sína.  

4.3 Falcone og Borsellino 
Níundi og tíundi áratugur síðustu aldar voru mjög stefnumótandi í sögu mafíunnar á 

Sikiley. Barátta gegn skipulagðri glæpastarfsemi var að ná hámarki og mafían gekk 

langt í að reyna að viðhalda stöðu sinni innan samfélagsins. Á þessum tíma myrti 

mafían marga stjórnsýslumenn sem voru andstæðingar starfsemi hennar. Frægastir 

þeirra voru dómararnir Giovanni Falcone og Paolo Borsellino. Með ítrekuðum 

sprengjuárasum og morðum kom mafían óorði á opinbera hugmyndafræði sína. Að 

sama skapi minnkaði félagslegur stuðningur við hana og í kjölfarið átti hún verulega 

undir högg að sækja og framtíð hennar og tilvist var dregin í efa. Talið var að ástandið 

á Sikiley stefndi þjóðaröryggi Ítalíu í hættu og allar opinberar stofnanir og samfélagið 
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í heild sinni þurfti að taka höndum saman til að sporna við þessu alvarlega ástandi 

(Balsamo, 2006).  

Í lok áttunda áratugsins var settur á fót sérstakur hópur sérfræðinga1 meðal 

dómara sem höfðu verið virkir saksóknarar gagnvart hryðjuverkum þessara ára. 

Foringi þessara dómara hét Rocco Chinnici, en þeirra á meðal var að finna Falcone og 

Borsellino. Þessir dómarar sameinuðu krafta  sína, þekkingu og reynslu við að reyna 

að safna nægum upplýsingum um mafíuna til að hægt væri að lögsækja hana. Þeir 

öxluðu ábyrgðina á rannsóknum sínum saman til þess að setja ekki einn þeirra í 

sérstaka hættu. Þrátt fyrir þessa sameiginlegu ábyrgð var Chinnici myrtur 21. júlí árið 

1983, með bílasprengju sem var komið fyrir utan heimili hans. Þrátt fyrir morðið 

héldu sérfræðingarnir ótrauðir áfram vinnu sinni. Ein helsta upplýsingaveita þeirra var 

mafíósinn Tommaso Bruscetta sem gerðist pentiti2. Frásagnir Bruscetta staðfestu loks 

það að Cosa Nostra væru heildstæð samtök sem höfðu ákveðinn skipulagðan strúktúr. 

Í kjölfar yfirheyrsla á Bruscetta gáfu Falcone og Borsellino út kærur á hendur 475 

einstaklingum sem nú var búið að sanna að tilheyrðu mafíunni. Í febrúar árið 1986 

byrjuðu síðan ein stærstu réttarhöld3 sem haldin hafa verið yfir mafíunni á Sikiley. 

Þeim lauk síðan í desember árið 1987. Grundvöllurinn að þessum réttarhöldum voru 

upplýsingarnar sem þessi hópur sérfræðinga hafði aflað í gegnum árin. Í 

réttarhöldunum fóru 460 mafíósar fyrir rétt og flestir þeirra voru sakfelldir. 

Réttarhöldin fóru fram í sérsmíðuðum neðanjarðar réttarsal í Ucciardone fangelsinu í 

Palermo (Schneider og Schneider, 2003).  

Vor- og sumarmánuðir ársins 1992 munu seint hverfa úr minnum margra Ítala. 

Þann 23. maí 1992 var Giovanni Falcone ásamt konu sinni og þremur lífvörðum 

myrtur með bílasprengju. Nokkrum vikum seinna, eða þann 19. júlí hlaut Paolo 

Borsellino, vinur og samstarfsfélagi Falcone, sömu örlög. Með þessum morðum sýndi 

Cosa Nostra fram á það að hún er ekki einungis fær um að stjórna bæði löglega og 

ólöglega hagkerfinu, heldur líka tilbúin til þess að beita hrottalegu ofbeldi gagnvart 

ríkisvaldinu sem hyggst ætla að losa um vald hennar. Í kjölfar þessara árása tók 

ítalska ríkið sig á og gjörbreytti aðferðum sínum gagnvart mafíunni til batnaðar og 

árangur fór að koma í ljós. Frá byrjun tíunda áratugsins fjölgaði pentiti gríðarlega og 

                                                
1 Vísað er til þessa hóps sem ,,antimafia pool“ bæði í ensku og ítölsku máli. 
2 Pentiti er ítalska orðið yfir mafíósa sem vinna með ríkinu eftir handtöku þeirra með því að gefa upp 
mikilvægar upplýsingar um mafíuna oftast í stað fyrir mildari dóm. 
3 Vísað er til þessara réttarhalda sem ,,maxi-trials” í ensku máli og ,,maxiprocesso” á ítölsku. 
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ítalska ríkið náði betri árangri í að bola mafíunni út úr löglegum iðnaði (Fijnaut, 

2012).  

Á níunda og tíunda áratugnum áttu sér því stað enn meiri breytingar á starfsemi 

mafíunnar. Cosa Nostra tók upp nýjar aðferðir og í kjölfarið gjörbreyttist 

almenningsálitið. Mafían var því komin langa leið frá því að halda uppi lögum og 

reglu í sveitum Sikileyjar með sæmd að leiðarljósi. Þessar breytingar eru því enn eitt 

dæmið um stjórnmálalega samþjöppun en þegar þarna var komið höfðu átt sér 

róttækar breytingar á starfsemi mafíunnar.  

5 Uppbygging Cosa Nostra 
Sikileyskir mafíósar líta á sig sem ,,heiðursmenn“ (e. Men of honour) sem leysa eigin 

vandamál og annarra án þess að beita fyrir sig viðurkenndum lagaákvæðum. Í 

mállýsku sem töluð er í Palermo merkti orðið mafioso eitt sinn fallegur, djarfur og 

fullur sjálfstrausts. Þeir sem höfðu það sem þurfti til að vera kallaðir mafioso bjuggu 

yfir ákveðnum eiginleika sem var kallaður mafía (Dickie, 2004). Tommaso Buscetta 

var sá sem staðfesti í yfirheyrslum Falcone að mafían á Sikiley gengi í raun undir 

nafninu Cosa Nostra (Paoli, 2003). Cosa Nostra þýtt á íslensku merkir okkar hlutir 

(Ítölsk-íslensk orðabók, 1994). Þessi merking gæti vísað til þess að hlutirnir eru ávallt 

leystir innan mafíunnar með hennar leiðum. 

Grunneining Cosa Nostra er ,,fjölskyldan“ og allar þær hefðir sem henni fylgja 

eins og sæmd, virðing fyrir blóðskyldum ættingjum, hollusta og vinátta. Það að 

tilheyra fjölskyldu þýðir að eiga í nánu sambandi við aðra meðlimi hennar og ákveðin 

tegund þagmælsku og trausts ríkir á meðal fjölskyldumeðlima mafíunnar, rétt eins og 

í hefðbundum fjölskyldum. Árið 1994 var talið að það væru 181 mafíu fjölskyldur á 

Sikiley, flestar þeirra á vesturhluta eyjarinnar. Eftir seinni heimsstyrjöldina kom Cosa 

Nostra sér fyrir í Catania borg á austurhluta Sikileyjar, en annars var lítið eða ekkert 

um starfsemi mafíunnar á austurhlutanum. Hver fjölskylda stjórnar ákveðnu svæði og 

ekkert má fara fram á því svæði án þess að það sé samþykkt af æðsta manni innan 

fjölskyldunnar (Falcone, 1993; Schneider og Schneider, 2004; Cayli 2010). 

Kjarni mafíunnar felst í staðbundnum bræðralögum sem kallast cosca á 

ítölsku. Cosca er í raun mafíu fjölskyldan. Þessir hópar draga oft nöfn sín af 

staðsetningu sinni, hvort sem það er í úthverfum eða smærri bæjarfélögum. Cosca 

hóparnir kúga fyrirtæki sem eru á þeirra yfirráðasvæði og fá þau til að ráða til sín 
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einstaklinga sem hafa tengsl við mafíuna. Slík stjórnmálatengsl sem cosca rækta með 

sér og geta þeirra til valdbeitingar gefa þeim ákveðið forskot í keppni um aðgang að 

og yfirráð yfir almennum gæðum (Schneider og Schneider, 2004).  Jane og Peter 

Schneider (2004) líkja cosca við ættarveldi (e. kinship organization) þar sem 

félagsaðild innan mafíunnar getur erfst frá föður til sonar eða bróðursonar. Ef ungir 

drengir alast upp við það að allir karlmennirnir í nærfjölskyldunni eru hluti af cosca er 

það talin vera skylda þeirra að velja sér glæpaferil innan mafíunnar. Ef að drenginn 

vantar kjark til að ganga eftir vegum mafíunnar má hann hins vegar fara sínar eigin 

leiðir. Þannig er horft framhjá veikburða einstaklingum. Cosca tekur þó ekki bara inn 

meðlimi nærfjölskyldunnar, heldur er líka óþekktum einstaklingum leyft að spreyta 

sig á því að standast kröfur mafíunnar. Í yfirheyrslum á mafíósanum Antonio 

Calderone kom fram að yfirleitt væru tuttugu til þrjátíu strákar í kringum valdamikla 

mafíósa sem vildu gera allt fyrir þá til þess að skapa sér nafn og eiga tækifæri á að 

tilheyra mafíunni. Giovanni Falcone (1993) tekur í sama streng og Schneider hjónin 

og segir í bók sinni Men of Honour að ekki geti allir orðið hluti af mafíu 

fjölskyldunni. Ættartengsl hjálpa að vísu, en viðkomandi þarf einnig að vera 

hugrakkur, tilbúinn að fremja morð og aðra glæpi og má ekki hafa tengsl við aðila 

innan lögreglunnar eða dómara. Þess má þá geta að ein versta móðgun við mafíósa er 

að vera kallaður svikari eða lögga. Falcone taldi þetta til merkis um djúpstætt hatur 

mafíunnar á ríkisvaldinu. Meðlimir mafíunnar fá að tilheyra hópi sem er fáum 

aðgengilegur og meðlimir eru litnir virðingaraugum. Meðlimum er gert að ganga í 

gegnum sérstaka athöfn til að öðlast inngöngu. Þeir hafa önnur viðmið og lífsgildi 

sem þeim þykja æðri en fólksins í kringum þá. Þegar talað er um cosca sem fjölskyldu 

er átt við sameiningartákn þeirra, frændsemina sem heldur þeim saman (Scneider og 

Scneider, 2004).  

Það er greinilegt að það þykir eftirsóknarvert að tilheyra mafíunni innan 

ákveðinna hópa. Á Suður-Ítalíu er meiri fátækt og atvinnuleysi en í norðurhluta 

landsins. Suður-Ítalía byggir á landbúnaði á meðan flestar iðnaðarverksmiðjur og 

fyrirtæki er að finna í norðurhluta landsins (CIA, 2013). Því virðist mafían vera einfalt 

svar við betra lífi. Fjölskyldan skiptir Ítali miklu máli og að fá að tilheyra stórri 

fjölskyldu líkt og mafíunni er skiljanlega mikilvægt og virðingarvert. Þrátt fyrir að 

blóðbönd séu ekki mjög mikilvæg í uppbyggingu Cosa Nostra skipta þau öllu máli í 

‘Ndrangheta mafíunni. Þar er ekki stigveldis uppbygging heldur eru minni einingar af 

blóðskyldum fjölskyldum (Cayli, 2010). Það er því mjög áhugavert hvernig Cosa 
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Nostra velur sér meðlimi. Þeir einstaklingar sem ekki þykja nógu sterkir fá einfaldlega 

ekki að tilheyra innsta hring mafíu fjölskyldunnar. Þeir sem þykja ekki nógu góðir 

leikmenn til að taka þátt í leiknum fá því einfaldlega ekki að vera með. En líkt og 

leikjakenningar gera ráð fyrir þá er nauðsynlegt fyrir leiðtogann, það er 

mafíuforingjann, að hafa sína stuðningsmenn. Þar af leiðandi er skiljanlegt að hann 

hleypi fólki inn sem að hans mati hafa uppfyllt kröfurnar til þess að gerast leikmenn 

og muni hjálpa honum að ná markmiðum sínum.  

5.1 Vígsluathöfn 
Það hefur verið mikið deilt um það hvort að mafían notist við vígsluaðferðir. 

Fræðimenn voru mjög efins um að slíkt væri til staðar og að blaðamenn og 

saksóknarar væru að láta ímyndunaraflið hlaupa með sig í gönur þegar þeir fjölluðum 

um slíkt. Það hefur síðan komið í ljós í yfirheyrslum á pentiti að þessar hugmyndir um 

innsetningar rítúöl virðast vera sannar (Schneider og Schneider, 2004). Samkvæmt 

heimildum um vígsluathöfn Cosa Nostra í Bandaríkjunum er hún mjög lík athöfn 

sikileyska armsins sem lýst er hér fyrir neðan (Longrigg, 1998).  

Vígslan fer fram í afskekktu húsi þar sem fulltrúar ,,fjölskyldunnar“ eru 

viðstaddir ásamt öðrum heiðursmönnum. Fulltrúi ,,fjölskyldunnar“ útskýrir fyrir 

nýliðunum reglur og lög samtakanna og að það sem er þekkt undir nafninu mafían, 

heitir í raun Cosa Nostra. Þar næst er mönnunum gefinn kostur á að hætta við 

vígsluna ef þeir óska þess, því ekki er hægt að gangast undan skyldum mafíunnar 

þegar þeir eru orðnir fullgildir meðlimir. Að lokum eru nýliðarnir beðnir um að velja 

sér guðföður meðal þeirra sem eru viðstaddir. Því næst er innsetningarathöfnin. 

Ritúalið gengur þannig fyrir sig að ábyrgðamaður nýliðans stingur í fingur honum svo 

blæði á þeirri hönd sem hann notar til að skjóta úr byssu. Því næst setur nýliðinn blóð 

sitt á mynd af dýrlingi og er síðan kveikt í myndinni. Þá blandast saman á táknrænan 

hátt blóð og aska. Því næst sver nýliðinn eið um ævilanga hollustu og þagmælsku 

gagnvart öðrum utan bræðralagsins á meðan hann heldur á brennandi dýrlingnum og 

segir að ef hann muni svíkja mafíuna þá megi hann brenna eins og dýrlingurinn í 

höndum sínum. Það að verða hluti af mafíunni er jafngilt því að játast trú. Ekki er 

hægt að láta af störfum eða hætta í mafíunni, líkt og prestar sem játast trú sinni. 

Þannig að eftir vígsluathöfnina er ekki aftur snúið (Falcone, 1993; Schneider og 

Schneider, 2004). 

Einn af hornsteinum mafíunnar er hugtakið omertà (e. code of silence) en það 
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er talið vera karlmannleg dyggð. Omertà þýðir á íslensku hylming, yfirhylming, 

þagnarheit (Ítölsk-íslensk orðabók, 1994). Hugtakið felur í sér lögbindingu um þögn 

um starfsemi mafíunnar. Á sikileyskri mállýsku þýðir omu maður. Þetta gefur til 

kynna styrkinn sem þarf til þess að þegja í skugga ótta, þjáninga og jafnvel dauða. En 

þetta eru eiginleikar sem eru oftast tengdir við karlmennsku. Omertà  er það sem 

greinir mafíuna frá samfélaginu. Þegar nýliðarnir sverja mafíunni hollustu sína í 

vígsluathöfninni eru þeir að sverja omertà. (Longrigg, 1998). Í omertà felst líka að 

tala ekki um málefni mafíunnar við blóðskylda ættingja. Omertà er því það sem skilur 

á milli mafíu fjölskyldunnar og blóð fjölskyldunnar (Dickie, 2004). 

Það að mafían styðjist við vígsluathöfn er í raun ekki mjög óvænt. Flest öll 

samfélög hafa einhvers konar athafnir þar sem einstaklingar fá að tilheyra nýjum hluta 

samfélagsins eða verða fullgildir meðlimir þess eftir ákveðna þolraun. Vígsluathöfnin 

er mikilvæg í ljósi þess að nú fá einstaklingarnir að tilheyra fjölskyldunni, eru orðnir 

vígðir leikmenn og geta farið að hafa raunveruleg áhrif á leikinn. Það má velta því svo 

fyrir sér hvort að nýliðarnir tilheyra samnings- eða siðferðishópum leikjakenninga. 

Eru einstaklingarnir að ganga til liðs við mafíuna til þess að græða á því eða út af því 

að þeir deila sömu gildum og viðmiðum og þessi samtök? Einstaklingar sem eru aldir 

upp innan mafíunnar læra væntanlega snemma að tileinka sér gildi og viðmið mafíósa 

og ætlast er til þess að þeir gangi vegi mafíunnar. Öðru máli gegnir um 

utanaðkomandi aðila. Þeir virðast sækja í þennan félagsskap til þess að öðlast betri 

stöðu innan samfélagsins og vísir að betra lífi.  

5.2 Boðorð mafíunnar 
Þar sem mafían er nokkurs konar leynifélag er lítið vitað um innri starfsemi hennar. 

Þær upplýsingar sem hafa safnast um hana hafa komið frá yfirheyrslum á pentiti. 

Mafían vinnur þó eftir ákveðnum reglum og heiður skiptir hana miklu máli, líkt og 

áður hefur komið fram. Í nóvember árið 2007 var Cosa Nostra mafíuforinginn 

Salvatore Lo Piccolo handtekinn í Palermo eftir að hafa  verið á flótta undan 

lögreglunni í nokkur ár. Í húsnæðinu þar sem hann dvaldist fundust tíu boðorð 

mafíunnar4. 

1. Enginn má kynna sjálfan sig fyrir öðrum okkar. Ávallt þarf þriðja aðila til 

þess. 

                                                
4 Mín þýðing á textanum sem birtist í grein BBC og Corriere della Sera. 
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2. Aldrei gjóa augum á eiginkonur vina. 

3. Aldrei láta sjá þig með lögreglunni. 

4. Ekki stunda knæpur eða skemmtistaði. 

5. Skylda er að vera ávallt tilbúinn til að sinna Cosa Nostra - jafnvel þótt kona 

þín sé að fæða barn. 

6. Skyldumæting er á stefnumót. 

7. Eiginkonur skal ávallt virða. 

8. Skylda er að segja ávallt sannleikann þegar spurt er fregna. 

9. Eigi skulu lagðar hendur á fé sem tilheyrir öðrum eða öðrum fjölskyldum. 

10. Fólk sem ekki fær að tilheyra Cosa Nostra: Sá sem á náinn ættingja í 

lögreglunni, sá sem á ótrúan ættingja í fjölskyldunni, sá sem hagar sér illa og 

virðir ekki siðferðileg gildi. 

(BBC, 2007; Corriere della Sera, 2007). 

Það má því glöggt sjá að rétt siðferði skiptir mafíósa miklu máli sem er eflaust 

vísun í sæmdina sem mafíunni mikilvæg. Þrátt fyrir að konur fái ekki að tilheyra 

innsta hring Cosa Nostra er þeim þó greinilega annt um að þær séu virtar. Þær geta þó 

ekki vænst þess að eiginmaðurinn verði viðstaddur fæðingu barna sinna ef Cosa 

Nostra kallar. Nokkrar þessara reglna svipa til boðorðanna tíu sem er að finna í 

kristinni trú, líkt og þú skalt ekki stela, drýgja hór eða bera ljúgvitni. Boðorð 

mafíunnar eru einnig tíu talsins, líkt og þau kristnu. Hér er eflaust ekki um tilviljun að 

ræða. Ítalir eru flestir mjög trúræknir en í kringum 80% þjóðarinnar eru kaþólikkar 

(CIA, 2013). Í vígsluathöfninni er líka notast við kaþólska dýrlinga og eru mafíu 

boðorðin tíu eflaust önnur vísun í trúna.  

  Eins og leikjakenningar gera ráð fyrir og fjallað var um hér að ofan þá 

stjórnast pólitísk átök alltaf af reglum, hvort sem leikmennirnir eru meðvitaðir um það 

eður ei. Þessar siðareglur sýna okkur að mafíósarnir eru meðvitaðir um og hafa 

skapað sér ákveðnar reglur sem hjálpa þeim við að ná markmiðum sínum. Reglurnar 

hér að ofan eru dæmi um staðlaðar reglur. Þær eru í þessu tilfelli mjög skýrar og hægt 

er að dæma einstaklingana fyrir að fara ekki eftir þeim og eru samþykktar af öllu 

samfélagi vígðra mafíósa. 
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5.3 Innra skipulag og stigveldi 

 
Mynd 1 - Stigveldi Cosa Nostra 

Skipulag Cosa Nostra felst í stigveldi, á meðan til dæmis Camorra í Napólí er 

laust samansafn af fjölskyldum með óformlegum strúktúr (Longrigg, 1998). Hermenn 

eru staðsettir neðst í stigveldinu. Þeir kjósa sér yfirmann sem þeir kalla guðföður. 

Hlutverk yfirmannsins er að gæta hagsmuna ,,fjölskyldunnar“ innan Cosa Nostra. 

Hann er líka æðsti ráðamaður á sínu svæði. Kosningar um nýjan guðföður fara 

leynilega fram en úrslitin eru yfirleitt alltaf einróma. Sá sem hlýtur titilinn útnefnir því 

næst varafulltrúa sinn og velur sér einn til tvo consiglieri, eða ráðgjafa. Hlutverk 

varafulltrúans er að ganga í verk foringjans ef hann er fangelsaður eða  hverfur frá og 

consiglieri eiga að vaka yfir foringja sínum og veita honum ráðgjöf. Á milli 

guðföðurins og hermannanna eru síðan Capo Decina, sem þýðir yfirmaður yfir tíu. 

Þeir eru milliliðir hermannanna og foringjans (Falcone, 1993).   

Í hverri sýslu fyrir sig kjósa síðan allir guðfeður sér yfirmann sem gegnir 

hlutverki foringja sýslunnar og fær hann titilinn sýslufulltrúi og situr í héraðsráðinu. 

Þetta á við á öllum svæðum Sikileyjar, nema í Palermo. Yfir um það bil hverjum þrem 

fjölskyldum í Palermo ræður einstaklingur sem er svæðisforingi. Allir sem eru 

svæðisforingjar tilheyra síðan svæðisráðinu en í því er valinn einn fulltrúi sem situr í 

héraðsráðinu, ásamt hinum sýslufulltrúunum. Héraðsráðið gengur undir nafninu La 

Regione, héraðið, meðal mafíósa með tilvísun í ríkisstofnanir og héraðsþing. 

Sýslufulltrúi

Guðfaðir

Ráðgjafi

Capo 

decina

Capo 

decina

Hermenn

Varafulltrúi

Guðfaðir

Svæðisforingi

Sýsluráð

Sýslufulltrúi

Guðfaðir

Ráðgjafi

Capo 

decina

Capo 

decina

Hermenn

Varafulltrúi

Guðfaðir

Héraðsráðið
La Regione

Aðrar sýslur Palermo sýsla



 20 

Héraðsráðið er nokkurs konar ríkisstjórn Cosa Nostra. Þeir taka ákvarðanir, greiða 

atkvæði og semja lög. Þeir sjá einnig um að leysa ágreining á milli fjölskyldna og taka 

allar mikilvægustu herkænsku ákvarðanirnar (Schneider og Schneider, 2003; Falcone, 

1993). 

Í ljósi þessa stigveldis og valdastrúktúr þýðir ekkert fyrir Cosa Nostra 

hermann að fremja morð á svæði annarrar fjölskyldu án þess að fá leyfi hjá yfirmanni 

þess svæðis. Hann væri þá í fyrsta lagi að brjóta regluna um að yfirmaður hvers 

svæðis þurfi að samþykkja allt sem gerist þar og í öðru lagi gætu gjörðir hans komið 

af stað stríði á milli fjölskylda og skemmt þannig fyrir markmiðum sinnar fjölskyldu. 

Líkt og komið hefur fram var talið að á Sikiley væri að finna 181 mafíu fjölskyldu 

árið 1994. Fjöldi einstaklinga í hverri fjölskyldu getur verið breytanlegur en ljóst er að 

þetta er gríðarlegur fjöldi fólks. Mafíósar hafa átt í innbyrðis átökum í gegnum tíðina 

(Dickie, 2004; Falcone, 1993) og því er skiljanlegt og lífsnauðsynlegt fyrir mafíuna 

að koma á sinni eigin ríkisstjórn. Segja má að mafían styðjist við afbrigði af 

fulltrúalýðræði við myndun héraðsráðsins. Hermennirnir kjósa sér guðföður líkt og 

almenningur kýs sér alþingismenn. Guðfaðirinn á að vernda hagsmuni fjölskyldu 

sinnar innan Cosa Nostra, líkt og almenningur ætlast til þess að þingmenn verndi 

hagsmuni sína í samfélaginu. Guðfeður hverrar sýslu kjósa sér síðan sýslufulltrúa sem 

sitja í héraðsráðinu. Þannig hafa allar sýslur Sikileyjar einn fulltrúa í ríkisstjórn 

mafíunnar.  

6 Samfélagið og mafían 
Á ítalska þinginu árið 1875 hélt Diego Tajani, sem gegndi starfi yfirsaksóknara 

áfrýjunardómstóls Palermo, fræga ræðu sem endaði á fleygu niðurlagi „the mafia in 

Sicily is not dangerous or invincible in itself. It is dangerous and invincible because it 

is an instrument of local government“ (Balsamo, 2006: 373). Í þessu fólst að fólk var 

almennt meðvitað um að sameining Ítalíu og myndun stjórnmálakerfisins þar í landi 

hafði áhrif á þróun mafíunnar. Stjórnaraðilar voru meðvitaðir um vandann og nýttu 

sér kraft mafíunnar í stað þess að reyna að uppræta starfsemi hennar. Mafían var 

notuð sem atkvæðasmali og lögreglan fékk upplýsingar frá þeim um aðra glæpamenn. 

Í staðinn fengu þeir að starfa í friði (Balsamo, 2006). Samkvæmt tölfræðilegum 

upplýsingum sem birtust í skýrslu sem unnin var af kaþólska Háskólanum Sacro 

Cuore fyrir innanríkisráðuneyti Ítalíu árið 2013, fást mafíurnar á Ítalíu aðallega við 
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níu tegundir ólöglegrar starfsemi sem gefa þeim tekjur. Þessi starfsemi felst í mansali 

og kynlífsþrælkun, ólöglegri vopnasölu, eiturlyfjamarkaðinum, vörueftirlíkingum á 

borð við sólgleraugu, tölvuleiki og skartgripi, fjárhættuspil, sorp og tóbak (Savona, 

2013).    

Sökum þess hve lengi mafían hefur fengið að þrífast í samfélaginu á Ítalíu er 

hún farin að búa yfir ákveðnu stofnunarbundnu valdi sem er mikilvægt að vanmeta 

ekki. Sökum aukinna valda sinna innan samfélagsins er mafían farin að spila 

mikilvægt hlutverk innan ítalska hagkerfisins (Balsamo, 2006), en talið er að 

starfsemi ítölsku mafíanna telji 7% af landsframleiðslu Ítalíu (Squires, 2010a). Með 

þessu nýja hlutverki sínu er mafían að reyna að koma til móts við breytingarnar sem 

eru að eiga sér stað í samfélaginu, einkum í ljósi hnattvæðingar (Balsamo, 2006). 

Mafían er með öðrum orðum að tryggja tilvist sína eftir að hafa gengið í gegnum 

stjórnmálalega samþjöppun og bæði aðlögunar og róttækar breytingar ár eftir ár. 

Þessar endalausu breytingar hafa síðan gert henni kleift að skjóta dýpri rótum í ítalska 

samfélaginu.  

Þessi hegðun er mjög einkennandi fyrir sjálf mafíunnar. Samkvæmt Falcone 

(1993) hefur mafían mikla aðlögunarhæfileika. Aðaleinkenni hennar er hve 

auðveldlega hún getur aðlagað úrelt gildi að þörfum sínum, falið sig í samfélaginu, 

notkun hennar á hótunum og ofbeldi, fjölda og stöðu meðlima hennar innan 

samfélagsins og í glæpaheiminum og síðast en ekki síst hæfileiki hennar til að 

breytast, en vera ávallt trú sjálfri sér. Frá því um miðja síðustu öld hefur Cosa Nostra 

þurft að bregðast við vandamálum hvað varðar lögmæti, tengd félags- og 

stjórnmálalegum umbreytingum innan samfélagsins. Cosa Nostra gekk meðal annars í 

gegnum slíkar breytingar á síðustu árum sjötta áratugsins, í tengslum við 

úthverfamyndun í Palermo og aftur á áttunda áratugnum er breytingar áttu sér stað á 

stjórnmálakerfi og lífsstíl borgaranna. Þriðja krísan átti sér stað á síðustu árum níunda 

áratugsins. Sú krísa tengdist yfirheyrslum og handtökum á öflugum mafíósum og 

ótrauðri baráttu stjórnvalda gegn mafíunni á Sikiley, sem fjallað var um hér að ofan. 

Þetta tímabil táknaði ákveðinn endir á þeirri goðsögn að mafían væri ósigranleg. 

Giovanni Falcone sagði þessa tíma sönnun þess að með því að bera virðingu fyrir 

lýðræðinu er hægt að ná miklum árangri í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi 

(Balsamo, 2006).   

Í kjölfar vélgengi stjórnvalda í baráttunni gegn mafíunni neyddist mafían til að 

fela sig betur. Hin nýja aðferð sikileysku mafíunnar, að fara huldu höfði, hefur 
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umbreytt aðferðum hennar við að hasla sér völl innan hagkerfisins, en í kjölfarið 

spruttu upp hluthafafélög í eigu mafíunnar. Líkt og í þriðju myndinni um Guðföðurinn 

gat mafían þá reynt að gera starfsemi sína löglega með ýmsum meðulum. Þessi þróun 

hefur tekið langan tíma og er talin hafa byrjað á sjöunda áratugnum. Með því að gera 

fyrirtæki sín lögleg reyndu meðlimir Cosa Nostra að hafa meiri áhrif innan 

efnahagskerfisins. Flest þessara fyrirtækja voru í byggingariðnaðinum. Mafíósar 

stýrðu oft þessum löglegu fyrirtækjum og stunduðu svo ólögleg störf sín fyrir mafíuna 

á sama tíma. Almenningur var þó oft á tíðum meðvitaður um að það væru mafíósar 

sem stjórnuðu þessum fyrirtækjum (Balsamo, 2006).   

Tveimur áratugum seinna þegar ítalska réttarkerfið reyndi að vinna gegn 

þessum aðferðum var mafían fljót að aðlaga sig nýjum aðstæðum. Fyrirtækin voru þá 

í eigu mafíunnar með valdalausar toppfígúrur sem stjórnarformenn sem tilheyrðu ekki 

,,fjölskyldunni“ en störfuðu þó fyrir hana. Þessi hagræðing var þó til lítils þegar 

byrjað var að rekja peningaflæði og bera kennsl á peningaþvætti með fjárfestingu 

eiturlyfjagróða í löglegum fyrirtækjum á Ítalíu og víðar um Evrópu. Út frá þessu 

myndaðist það líkan sem til er í dag. Samkvæmt því eru fyrirtæki byggð upp 

samkvæmt lögum og stjórnarformenn þeirra eru ekki einungis gervistjórnendur heldur 

sjá um stjórnunar- og tæknilega stefnu fyrirtækisins. Mafíuforinginn er sá sem stýrir 

fjárfestingum fyrirtækisins, en gerir það að mestu leyti í samræmi við hugmyndafræði 

glæpastarfseminnar og eigin höfði, þó svo að það stangist á við efnahagslega 

skynsemi og raunveruleika (Balsamo, 2006). Aðal fimm ástæðurnar fyrir slíkum 

fjárfestingum mafíanna á Ítalíu eru að fela ólöglegan gróða sinn, græða meira, bæta 

ímynd sína í samfélaginu, með því til dæmis að búa til ný störf og viðhalda valdi sínu 

á ákveðnum svæðum. Aftur á móti valda stundum menningarlegar eða persónulegar 

ástæður þessum fjárfestingum. Í ítalskri menningu er það til dæmis talin örugg 

fjárfesting að kaupa fasteignir og hefur mafían fjárfest í fjölda fasteigna víða um 

landið (Savona, 2013).    

Giovanni Falcone (1993) taldi það mikilvægt að útrýma öllu tali um hina nýju 

mafíu. Hann tekur fram að það er alltaf ný mafía tilbúin að taka við af þeirri gömlu. 

Fólk á það til að tala um gömlu mafíuna þar sem menn höfðu heiður að leiðarljósi og 

voru ekki jafn hrottafengnir og þessir nýju mafíósar sem tóku við. Þegar ákveðinn 

tími líður tilheyra síðan þessir nýju hrottafengnu mafíósar gömlu góðu mafíunni. 

Tommaso Buscetta var til dæmis talinn mjög grimmur mafíósi á sjötta áratuginum, en 

um fimmtán árum seinna var hann flokkaður sem gamaldags heiðursmaður. Falcone 
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sagði að í hvert skipti sem Cosa Nostra finnur sér nýtt arðsamt viðskiptatækifæri og 

yrði í kjölfarið hættulegri og ofbeldisfyllri talaði fólk um hina nýju mafíu. Falcone 

skrifar jafnframt að lögreglan telji sér trú um að ríkið ráði ekki við mafíuna af því að 

mafían er villimannslegri og fágaðri en fyrirrennarar hennar. Falcone bendir svo á að 

þessar rómantísku sögur um mafíuna eigi ekki við rök að styðjast. Falcone hefur alveg 

rétt fyrir sér þegar horft er til leikjakenninga. Í hvert skipti sem Cosa Nostra gengur í 

gegnum róttækar breytingar verða breytingar á bæði stöðluðum og hagnýttum reglum 

þeirra. Þá talar fólk um hina nýju mafíu. 

6.1  Útbreiðsla mafíunnar á Ítalíu og á heimsvísu 
Í skýrslu sem unnin var fyrir innanríkis ráðuneytið árið 2013 birtust tölfræðilegar 

upplýsingar sem var búið að afla um mafíuna. Meðal þeirra var hvar starfsemi 

mafíunnar er að finna á landinu. Nær öll Ítalía er lögð undir mafíuna, en mest er 

starfsemi hennar í suðrinu en minni fyrir norðan og á Sardiníu.  

Á mynd tvö sést útbreiðsla Cosa Nostra á Ítalíu og hversu mikla návist hún 

hefur. Á mynd þrjú sést síðan návist allra ítölsku mafíanna til samans. Á mynd tvö 

þýðir hvítur litur engin viðvera og græni liturinn mikil viðvera. Ljósgrænn þýðir lítil 

til miðlungs viðvera. Á mynd þrjú markar hvítur litur einnig enga viðveru og rauði 

liturinn merkir mikla viðveru mafíunnar. Grænn táknar litla viðveru og gulur 

miðlungs viðveru.  

 
Mynd 2 - Dreifing Cosa Nostra á Ítalíu 

 

 
Mynd 3 - Dreifing mafíanna á Ítalíu 
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Það er greinilegt að Cosa Nostra hefur mest völd á Sikiley og er eyjan 

jafnframt það svæði þar sem mafía hefur mest ítök, ásamt Calabria héraði og svæðinu 

í kringum Napólí. Í Napólí er að finna Camorra mafíuna og í Calabria starfar 

‘Ndrangheta, en þessar mafíur ásamt Cosa Nostra eru þær þrjár stærstu í landinu. Á 

Norður-Ítalíu virðist mafían sækjast eftir áhrifum á iðnaðarsvæðum, líkt og í kringum 

Mílanó og Tórínó, en í Tórínó er meðal annars að finna höfuðstöðvar Fiat. 

Athyglisvert við þessar myndir er það að Cosa Nostra hefur engin ítök þar sem 

Camorra og ‘Ndrangheta starfa. Mætti því draga þær ályktanir að mafíurnar stjórni 

ákveðnum svæðum og séu ekki að skipta sér mikið af hvor annarri, enda ólíkar að 

gerð, þrátt fyrir líka starfsemi (Longrigg, 1998). Þessar myndir hjálpa til við að átta 

sig á valdi mafíunnar. Það er ekki einungis einskorðað við heimavöll og ótrúlegt að 

sjá hversu útbreidd hún er á heimsvísu. Neðangreindar myndir sýna útbreiðslu ítölsku 

mafíanna í Evrópu og á heimsvísu. 

 
Mynd 4 - Dreifing ítölsku mafíanna í Evrópu 
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Mynd 5 - Dreifing ítölsku mafíanna á heimsvísu 

Á myndum fjögur og fimm táknar grár litur Ítalíu, hvítur enga viðveru, gulur 

litla, appelsínugulur miðlungs og rauður mikla viðveru. Það merkilegasta við mynd 

fjögur og fimm er hversu útbreidd ítalska mafían er og hve mikil ítök hún hefur í 

Evrópulöndum á borð við Þýskaland og Holland sem þykja alla jafna traustvekjandi 

ríki. Einnig kom það á óvart að mafían skuli vera til staðar á Norðurlöndunum og að 

Kanada skyldi vera undir meiri áhrifum mafíunnar en Bandaríkin, en það gæti stafað 

út frá ímyndum sköpuðum af poppmenningu, þar sem mafían virðist vera vinsælt 

afþreyingarefni í bæði bandarískum kvikmyndum og sjónvarpsefni, líkt og Guðföður 

kvikmyndirnar og sjónvarpsþættirnir The Sopranos og Broadwalk Empire. Samkvæmt 

skýrslunni er starfsemi Cosa Nostra mest að finna í Kanada, Kólumbíu og Venezuela í 

löndum utan Evrópu (Savona, 2013). Þau Evrópulönd sem virðast vera laus við 

ítölsku mafíuna eru Ísland, Írland, Lettland, Litháen, Bosnía og Hersegóvína og 

Moldóva. Þá er áhugavert að velta því fyrir sér hvort það stafi af því að það sé fyrir 

sterk mafía eða önnur skipulögð glæpastarfsemi í þessum löndum. Þetta er áhugaverð 

vangavelta sérstaklega í ljósi þess að mafían er til staðar í öllum ríkjum með 

landamæri að þessum löndum (að Íslandi undanskyldu). Fjarveran gæti þó einnig 

stafað af áhugaleysi mafíunnar um þessi svæði eða vöntun á tækifærum til 

gróðastarfsemi.  

 Það er því augljóst að mafían er ekki vandamál einskorðað við Ítalíu. 

Samkvæmt Fijnaut (2012) var Evrópusambandið tregt við að viðurkenna mafíuna sem 

samevrópskt vandamál og var það aðallega þekkingarleysi að kenna. Falcone talaði 
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um mafíuna sem samevrópskt vandamál. Ítalskir innflytjendur frá Sikiley og Calabria 

héraðinu fluttu mafíuna með sér til landa á borð við Belgíu, Frakkland og Þýskaland. 

Hann taldi þó að starfsemi mafíunnar í þessum löndum væri frábrugðin þeirri ítölsku 

þar sem í þessum löndum væri að finna aðra félags- og stjórnmálamenningu. Falcone 

benti samt á að mafían mundi reyna að koma sér til valda innan ríkisvaldsins og í 

viðskiptalífinu í þessum nýju löndum, líkt og heima fyrir. Fijnaut tekur þó fram að 

mafían hefur ekki haft árangur sem erfiði í þeim efnum sérstaklega þar sem ítalska 

mafían hefur aldrei náð að vera samtvinnuð ríkisvaldinu í öðrum löndum (Fijnaut, 

2012).  

7 Stjórnmál og mafían 
Í dagbókum dómarans Rocco Chinnici, sem fjallað var um hér að framan, fannst 

skrifað ,,það er ein mafía sem skýtur, ein mafía sem stundar eiturlyfjasölu og þvættar 

skítuga peninga, og svo er ein pólitísk mafía“5 (Del Borgo og Turco, 2004). Hann tók 

einnig fram að rannsóknir hans og samstarfsfélaga voru sífellt að sýna fram á völd 

mafíunnar á hærri stigum innan stjórnmálanna.  

Mafían hefur lengi haft áhrif innan ríkisvaldsins, líkt og til dæmis var fjallað 

um hér að framan í sögukaflanum. Ítölsk stjórnmál hafa í gegnum tíðina einkennst 

mikið af óstöðugleika og klofningi (Gallagher, Laver og Mair, 2006) sem hefur 

eflaust nýst mafíunni vel. Einn þekktasti ítalski stjórnmálamaður okkar tíma er án efa 

Silvio Berlusconi, fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu. Berlusconi hefur látið að sér 

kveða í ítölskum stjórnmálum síðustu tvo áratugi og verið einn farsælasti 

stjórnmálamaður Ítalíu. Allt þar til undir lok ársins 2013. Hann er mjög umdeildur í 

heimalandi sínu og virðast landar hans annað hvort elska hann eða hata. Árið 2013 

virðist samt ætla að marka ákveðin endalok Berlusconi og í nóvember missti hann 

þingsæti sitt í ítölsku öldungadeildinni. 

7.1 Silvio Berlusconi 
Berlusconi er einn þeirra stjórnmálamanna sem búið er að sanna að hafi tengsl við 

                                                
5 Mín þýðing. Upprunalegur texti: c’è una mafia che spara, una mafia che traffica in droga e ricicla il 
denaro sporco, e poi c’è una mafia politica. 
Tilvitnun úr heimildamynd. 
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mafíuna. Í byrjun september 2013 komu fram nýjar upplýsingar um tengsl Berlusconi 

við Cosa Nostra. Berlusconi á að hafa borgað mafíósum margar milljónir evra meðal 

annars fyrir vernd (Day, 2013).  Samkvæmt grein Nick Squires (2010b) sem birtist á 

vef breska Telegraph hefur Berlusconi byggt upp auðæfi sín og stórveldi með hjálp 

frá Cosa Nostra. Fyrr á árinu 2010 höfðu þessar ásakanir komið fram í rétti, þegar 

sonur valdamikils mafíósa innan Cosa Nostra sagði að mafían hefði gefið Berlusconi 

þá peninga sem hann þurfti til að stofna viðskiptaveldi sitt, með peningaþvætti í 

gegnum gervifyrirtæki. Þetta átti sér stað á áttunda áratug 20. aldarinnar. Árið 1974 

réði Berlusconi til sín sikileyskan lífvörð, Vittorio Mangano, en hann var með langa 

sakaskrá og vitað var að hann hefði tengsl við Cosa Nostra. Talið er að raunverulegt 

starf hans hafi þó verið tengiliður við Cosa Nostra (Day, 2013). Árið 1993 byrjaði 

Berlusconi í stjórnmálum og því hefur verið haldið fram að þá hafi hann gert samning 

við Cosa Nostra, en ári síðar var hann orðinn forsætisráðherra Ítalíu. Þessar ásakanir 

hafa einnig verið studdar í yfirheyrslum á pentiti. Þar hefur meðal annars komið fram 

að Berlusconi hafi lagt blessun sína yfir hrinu banvænna sprengjuárása sem mafían 

stóð fyrir árið 1993, í skiptum fyrir pólitískan stuðning. Einnig á Berlusconi að hafa 

lofað að auðvelda mafíósum lífið í fangelsum (Willan, 2003).  

Berlusconi og lögfræðingar hans hafa sífellt neitað öllum ásökunum um tengsl 

við mafíuna og sagt að þessar ásakanir væru tilraunir mafíunnar til að klekkja á 

honum fyrir að hafa unnið gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Marcello Dell’Utri sem 

var hægri hönd og meðstofnandi Berlusconi að stjórnmálaflokk hans Forza Italia, var 

aftur á móti dæmdur í sjö ára fangelsi árið 2004 fyrir tengsl sín og samstarf við 

mafíuna. Þá kom einnig fram í þessum réttarhöldum að Dell’Utri hafi borgað 

mafíunni til að vernda fyrirtæki í eigu Berlusconi. Það má því draga þær ályktanir að 

ólíklegt sé að Berlusconi hafi ekki nein tengsl við Cosa Nostra. Í september árið 2013 

komu þessar ásakanir um tengsl Berlusconi við Cosa Nostra aftur fyrir rétt í Palermo 

og haldbærar sannanir um bein tengsl Berlusconi við Cosa Nostra voru lagðar fram 

(Day, 2013). 

Þann 27. nóvember 2013 var Silvio Berlusconi rekinn af þingi, en hann átti 

sæti í ítölsku öldungadeildinni. Atkvæðagreiðslan fór 192 atkvæði fylgjandi 

brottvísun á móti 113 atkvæðum til stuðnings Berlusconi. Atkvæðagreiðslan kom í 

kjölfar þess að Berlusconi var dæmdur fyrir skattsvik, en samkvæmt nýlegum lögum 

samþykktum af þinginu verða þingmenn, að undangenginni atkvæðagreiðslu að víkja 

af þingi ef þeir eru fundnir sekir um stærri glæpi. Berlusconi var meðal þeirra sem 
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studdi þessi lög. Nú er búið að víkja Berlusconi úr ríkisstjórn og af þingi, en spekingar 

telja ólíklegt að hann muni þar með hverfa úr heimi stjórnmála. Í kjölfar brottreksturs 

Berlusconi hafa heyrst raddir um að fleiri lögsóknir verða gefnar út á hendur honum. 

Berlusconi hefur verið sakaður um margt fleira en tengsl við mafíuna líkt og til dæmis 

kynlífshneyksli, svik og spillingu (Gummuchian og Messia, 2013). 

 Það er ekki hægt að neita því að Silvio Berlusconi hefur verið einstaklega 

klókur stjórnmálamaður, þrátt fyrir að nú gæti verið komið að endalokum hans. Sýnt 

hefur verið fram á að Berlusconi hafi nýtt sér krafta mafíunnar frá upphafi 

stjórnmálaferil síns og kemur það ekki á óvart þar sem umfjöllunin hér að ofan hefur 

sýnt fram á hversu nátengd mafían er stjórnmálaheiminum. Því ætti það ekki að undra 

neinn að jafn valdamikill stjórnmálamaður og Berlusconi var, naut aðstoðar frá 

mafíunni. Mafían hefur lengi verið notuð sem atkvæðasmali og hafa Ítalir frá svæðinu 

þar sem ég bjó á Norður-Ítalíu sagt að á Sikiley hafi alltaf verið mestur stuðningur við 

Berlusconi og stjórnmálaflokk hans í kosningum. Af óförum Berlusconi má síðan 

velta því fyrir sér hvort að stjórnmálamenn geti raunverulega hagnast mikið á því að 

fara í samstarf við mafíuna. Berlusconi varð reyndar mjög ríkur, áhrifa- og 

valdamikill en nú virðist hann vera að missa tökin. Berlusconi var mjög áberandi 

fígúra og því má halda fram að það hafi bara verið tímaspursmál hvenær upp komst 

um valdníðslu hans. Eflaust er mafían þó einfalt svar fyrir stjórnmálamann sem vill 

komast til valda ef hann fer nógu varlega og eflaust þess vegna sem margir þeirra hafa 

nýtt sér hana í gegnum tíðina.  

8 Barátta samfélagsins gegn mafíunni 
Frjáls félagasamtök á Ítalíu hafa í auknum mæli verið að takast á við og mótmæla 

starfsemi mafíunnar þar í landi. Ríkisvaldið hefur alltaf verið frekar veikburða 

gagnvart mafíunni og hefur mafían líka ítök innan þess. Hinir almennu borgarar vilja 

ekki sætta sig við þetta og hafa því gripið til andófs gagnvart núverandi ástandi 

(Schneider og Schneider, 2003). Jane og Peter Schneider (2003) taka fram að 

millistéttin hefur verið hvað duglegust að berjast á móti mafíunni. Lægri stéttir eins 

og til dæmis verkamannastéttin hafa meiri tilhneigingu til að samsama sig með 

byggingariðnaðinum, sem er mjög spilltur og nátengdur mafíunni á Sikiley. Þrátt fyrir 

að mafían hafi smogið inn í flest stig samfélagsins á Suður-Ítalíu hafa heimamenn 

reynt að losa um þetta vald. Frjáls félagasamtök á landsvísu hafa síðan í kjölfarið lýst 
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andstöðu sinni við mafíuna. Að þessu gefnu varð baráttan gegn mafíunni öflugari og 

skipulagðari, sérstaklega í suðrinu, þar sem spilling og kúgun hefur verið áberandi í 

samfélaginu. Í ljósi þessara viðburða var auðséð að grípa þyrfti til aðgerða umfram 

það vald sem ríkið og stjórnsýslustofnanir hafa og geta beitt. Þessi viðbrögð 

samfélagsins við mafíunni hafa einnig getið af sér aukna siðferðisvitund innan 

samfélagsins, sem hefur síðan getið af sér grasrótarsamtök (Cayli, 2013).  

Á Ítalíu er mikið af samtökum sjálfboðaliða sem beita sér í baráttunni gegn 

mafíunni og hefur fjöldi þeirra farið vaxandi á síðustu tveimur áratugum. Þessi 

samtök hafa sett sér það markmið að enduruppbyggja lýðræðisleg undirstöðuatriði í 

samfélaginu. Þau nálgast markmið sitt í gegnum virka þátttöku og með opinberum 

umræðum og rökræðum á meðal borgaranna. Í kjölfarið hafa þessi samtök hrint af 

stað samfélagsbreytingum í átt að því að leysa af hólmi vantraust, spillingu og ofbeldi, 

sem allt eru verkfæri mafíunnar, með trausti, gegnsæi og samstöðu. Ólíkt 

stjórnmálaflokkum og málefnahópum, sem eiga oft í innbyrðis erjum, geta 

samfélagshreyfingar storkað ríkjandi kerfi sökum mikilla innbyrðis samskipta 

meðlima þessara hreyfinga. Þessi miklu samskipti þeirra á meðal ýta einnig undir 

sameiginlegan hugsunarátt og samsömun (Cayli, 2012). Þessir hópar eru því gott 

dæmi um siðferðishópa í leikjakenningum.  

Cayli (2010) bendir á að veikleika mafíunnar er að finna meðal fólksins sem 

tilheyrir henni ekki. Mafíumeðlimir rækta með sér tengsl við fólkið í hverfinu sínu 

þegar þeir meðal annars rukka fyrirtækin á svæðinu fyrir vernd, eða pizzo eins og 

gjaldið nefnist á ítölsku. Joshua Hammer (2010) birti blaðagrein á vef Smithsonian 

þar sem hann greindi frá sögu kaupmanns að nafni Ernesto Bisanti sem var staðsettur 

í Palermo og lét mafíuna ekki valta yfir sig. Hann byrjaði með fyrirtæki sitt árið 1986 

og stuttu síðar birtist á þröskuldinum hjá honum þekktur mafíósi úr hverfinu. 

Mafíósinn krafðist gjalds uppá um það bil 4.500 evrur á ári til þess að halda hlutunum 

rólegum í kringum fyrirtækið og tjáði Bisanti að þá yrði óþarfi að ráða öryggisverði. 

Líkt og nær allir aðrir fyrirtækjaeigendur í götunni samþykkti Bisanti þetta 

fyrirkomulag. Tvisvar á ári kom mafíósinn og heimsótti Bisanti til að rukka hann og 

með þeim þróaðist vinasamband. Árið 2007 var síðan Salvatore Lo Piccolo 

handtekinn, en hann var þáverandi foringi yfir Palermo mafíunni. Þegar lögreglan 

nálgaðist Bisanti til að athuga hvort hann væri viljugur til að bera vitni gegn Salvatore 

greip hann tækifærið. Nokkrum árum áður hefði slíkur vitnisburður verið dauðadómur 

en í kjölfar aukinnar siðferðisvitundar og aðgerða lögreglunnar, félagasamtaka og 



 30 

aukins samstarfsvilja og upplýsingagjafar frá pentiti hefur verið losað um ákveðið 

vald mafíunnar. Bisanti segir síðan frá því að eftir vitnisburð sinn hafi mafían látið 

hann alveg í friði þar sem hún veit að hann mun aftur veita þeim andspyrnu og eru því 

hræddir að hans sögn.  

Í raun er þetta rökrétt niðurstaða. Cayli bendir réttilega á að almúginn er 

veikleiki mafíunnar og gæti storkað eða upprætt ákveðinn hluta af valdi hennar. 

Almúginn tilheyrir ekki mafíunni og er ekki bundinn omertà og er þar af leiðandi ekki 

bundinn þagnarskyldu gagnvart starfsemi mafíunnar. Það er ekkert sem stoppar hinn 

almenna borgara frá því að fara til lögreglunnar ef mafían getur ekki refsað honum 

fyrir það. Það má því draga þær ályktanir að tak mafíunnar á hinum almenna borgara 

og um leið samfélaginu, er að losna. Það má þá velta því fyrir sér hvort að hinn 

almenni borgari sé svarið við upprætingu mafíunnar. Er mafían ekki tilbúin til að 

beita hinn almenna borgara sama ofbeldi og hún beitti gagnvart Falcone og 

samstarfsfélögum hans? Hinir almennu borgarar á Ítalíu búa við lýðræði og frjálst val. 

Þegar upp kemst um tengsl mafíunnar við stjórnmálamenn eða fyrirtæki geta 

borgararnir tekið ákvörðun um að kjósa ekki stjórnmálamanninn og versla ekki við 

fyrirtækið. Ef meirihluti borgaranna tekur slíka siðferðislega ákvörðun er hægt að 

minnka áhrif mafíunnar. Ef enginn vill fara í samstarf við mafíuna, hvernig getur hún 

þá viðhaldið völdum sínum?   

9 Konur í mafíunni 
Staðhæfingin um að það séu engar konur í mafíunni telur Clare Longrigg (1998) vera 

eina langlífustu staðalímyndina. Í flest öllu leiknu sjónvarpsefni sem tengist mafíunni 

eru konur ekki í aðalhlutverkum og í fjölmiðlaumfjöllunum birtast yfirleitt einungis 

karlmenn. Mafían hefur ávallt verið dugleg að skapa goðsagnir í kringum starfsemi 

sína og er þetta mögulega ein þeirra. Konur eru að öllu jöfn útilokaðar frá innsta hring 

mafíunnar. Þrátt fyrir það eru eiginkonur mafíósa yfirleitt komnar af mafíuættum. 

Eiginkonurnar taka til dæmis þátt í að skýla flóttamönnum og flytja skilaboð frá þeim 

úr fangelsi. Dætur þeirra munu að öllu jöfnu giftast mafíósum, synir þeirra starfa 

innan mafíunnar og móðirin tekur þátt í því að undirbúa börn sín fyrir líferni og 

framtíð innan mafíunnar. Þrátt fyrir að konur fái ekki að taka beinan þátt í starfsemi 

mafíunnar sér mafían til þess að komið sé vel fram við konur, líkt og kom fram í 

kaflanum um boðorð mafíunnar. Mafían refsar þeim sem halda framhjá og sér til þess 
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að eiginkonur og börn þeirra sem sendir eru í fangelsi skorti ekkert. Baráttan gegn 

starfsemi mafíunnar hefur oft verið leidd af menntuðu millistéttarfólki og voru margar 

konur þar fremstar á meðal jafningja. Femínistar hafa haldið þessari baráttu gegn 

mafíunni áfram, með það að markmiði að kollvarpa feðraveldinu sem hefur skotið 

djúpum rótum í sikileysku samfélagi, en feðraveldið er talinn einn af þeim þáttum 

sem viðheldur mafíunni. Hér áður fyrr voru konur innan mafíunnar álitinar 

fórnarlömb, en á síðustu árum hefur sú skoðun breyst í að þær geta talist meðsekar. 

Dómstólar voru áður fyrr gjarnir á að sakfella ekki konur því þær væru einungis 

fórnarlömb mafíunnar og gætu ekki verið sekar um glæpi (Schneider og Schneider, 

2004; Graziosi, 2001).  

Flest öllum fræðimönnum sem hafa rannsakað mafíuna ber saman um að 

heimur mafíunnar er ekki opinn konum. Þær fá þó að gegna óæðri stöðum og veita 

karlmönnum stuðning. Hugmyndir um að konur geti ekki framið glæpi byggjast á 

líffræðilegum þáttum þeirra og því að konan væri náttúrulega staðsett óæðri 

karlmanninum og væri því alltaf saklaus. Hlutverk kvenna hafa þó verið að taka 

breytingum í samræmi við breytta tíma og baráttu femínista. Með auknum skýrslum 

frá pentiti  og öðrum uppljóstrurum hefur einnig verið hægt að koma auga á þessar 

breytingar sem kollvarpa stereótýpunni af konum í mafíunni (Graziosi, 2001).  

Konur eru flokkaðar sem hinir innan mafíunnar og segja mafíósarnir að ekki 

er hægt að treysta konum. Þær mega ekki vita staðreyndirnar um starfsemi mafíunnar 

því það gæti verið hættulegt. Cosa Nostra uppljóstrarinn Antonio Caldreoni sagði að 

allar konur hugsuðu á ákveðinn hátt, jafnvel þær sem eru giftar inn í mafíuna eða 

fæðast og alast upp innan hennar. Caldreoni sagði að þegar tilfinningar kvenna væru 

særðar væru þær ekki færar um að hugsa skýrt og virða omertà. Með því að segja 

konum ekki frá því sem er í gangi hjá Cosa Nostra eru mennirnir að vernda konurnar í 

kringum sig. Ef konurnar vita eitthvað endar sagan þannig að annað hvort þarf 

maðurinn að drepa hana eða að einhver annar mun myrða hana. Annar mafíósi, 

Antonio Saia greindi frá því að eiginkonan hans vissi að hann væri að stela en hún 

hafði ekki hugmynd um að hann hefði framið morð. Þegar eiginkona hans spurði hann 

um vinnuna gaf hann henni þau skilaboð að hún ætti ekki að vera að spyrja hann um 

hvað hann gerði á vinnutíma sínum. Ástæðurnar voru þær að hún væri jú kona og 

talaði við vinkonur sínar sem töluðu svo við aðra (Graziosi, 2001). 

Graziosi (2001) segir að erfitt sé að skilgreina hlutverk kvenna innan Cosa 

Nostra, þær eru ekki hluti af mafíunni en eru samt eign hennar. Eftir því sem fleiri 
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uppljóstrarar varpa ljósi á starfsemi mafíunnar og koma höggi á vald hennar og 

styrkleika hefur hlutverk kvenna orðið mikilvægara, sérstaklega í tengslum við 

uppeldi. Konum er ætlað að miðla menningu mafíunnar áfram og ala börn sín upp 

með gildi mafíunnar að leiðarljósi svo að þau munu viðhalda mafíunni í framtíðinni. 

Graziosi bendir í kjölfarið á að sama hlutverki gegna konur í menningum sem eru 

byggðar á feðraveldi. Þegar kona giftist vel þekktum mafíósa á flótta undan réttlætinu 

og elur honum börn og skírir, sendir hún þau skilaboð til ríkisins og samfélagsins að 

eiginmaður hennar og mafían eru valdamikil og ósnertanleg. Þegar kona afneitar 

síðan syni sínum eða eiginmanni fyrir að hafa brotið samninginn um omertà gerir hún 

það ekki út af eigin hagsmunum eða ótta við hefndaraðgerðir heldur út af því að hún 

er að uppfylla skyldur sínar í kerfisbundnu hlutverki. Slíkar aðgerðir eru eini opinberi 

og stjórnmálalegi sýnileiki kvenna innan Cosa Nostra (Graziosi, 2001).  

 Í uppbyggingu mafíunnar er konum ekki leyft að taka sínar eigin frjálsu 

ákvarðanir. Ef kona er gift mafíósa sem er á flótta er hún vernduð og virt. Ef konur 

slíta ekki tengsl við eiginmann sinn þegar hann brýtur gegn omertà á hún þá hættu á 

að vera nauðgað eða drepin. Þegar mafíósar eru í stríði við hvor aðra er líkt sem 

konurnar í kringum þá séu ekki til og þeim er ekki leyft að velja sér málstað eða hlið. 

Til eru margar frásagnir frá pentiti um að ungum konum innan mafíunnar er ekki leyft 

að lifa sjálfstæðu lífi og velja sér eiginmann. Ef þær hyggjast gera það eru þær myrtar 

af eigin fjölskyldu. Til eru einnig frásagnir um það að feður hafa skipað fyrir um 

morð á dætrum sínum fyrir að svíkja karlmanninn sem þeir úthlutuðu þeim (Graziosi, 

2001). Í tengslum við þessa umfjöllun er vert að nefna að staða kvenna á Ítalíu er ekki 

mjög góð í samanburði við önnur Vestur-Evrópulönd. Í skýrslu sem gefin var út í 

október 2013 af World Economic Forum um stöðu kvenna í 136 löndum heimsins, er 

Ítalía í sæti númer 71, en það er undir miðgildinu (World Economic Forum, 2013)    

Mafían hefur verið þekkt fyrir að halda í gamlar hefðir og því er frelsi kvenna 

þeirra augljóslega takmarkaðara en kynsystra þeirra utan mafíunnar. Feðraveldið er 

mjög sterkt á Ítalíu líkt og bæði Graziosi og Longrigg benda á. Ég fékk til að mynda 

að upplifa það oft á eigin skinni þegar ég bjó á Ítalíu og það sýnir sig líka á stöðu 

Ítalíu í skýrslu World Economic Forum. Félagsleg staða konunnar á Ítalíu er frekar 

heftandi. Þrátt fyrir að reynt hefur verið að tryggja konum lagalegt jafnrétti hefur það 

ekki skilað sér út í samfélagið. Konur fá minna borgað fyrir sömu störf og karlar, eru 

síður ráðnar í yfirmannsstöður og er mismunað á ákveðnum sviðum á launamarkaði 

og innan akademíunnar. Konur bera líka mest alla ábyrgð á heimilinu og eru ítalskir 
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karlmenn duglegir að forðast þá ábyrgð (Malagreca, 2006). Svo lengi sem feðraveldið 

viðheldur taki sínu á ítölsku samfélagi verður erfitt fyrir konur innan Cosa Nostra að 

öðlast meira frelsi.  

10  Niðurstöður 
Mafían á sér djúpar rætur í sögu Sikileyjar. Þegar saga hennar er skoðuð spratt hún 

upp sem andsvar við litlum afskiptum ríkisins af þeim óeirðum og stjórnleysi sem 

ríkti á eyjunni eftir að Ítalía var sameinuð á seinni hluta 19. aldar. Á meðan 

ríkisvaldið horfði í hina áttina blómstraði mafían og öðlaðist sífellt meira vald. Mafían 

hefur þó þurft að ganga í gegnum mikið af breytingum í gegnum tíðina til að tryggja 

afkomu sína og völd. 

Leikjakenningar útskýra hvernig vald dreifist og sveiflast á milli leikmanna og 

gera þannig ágætlega grein fyrir eðli mafíunnar og sífellds valdaspils hennar. Þær taka 

á leiknum og reglunum sem er að finna innan stjórnmálaheimsins, en mafían er sífellt 

í keppni um aukið vald. Leikjakenningar eiga því vel við starfsemi mafíunnar og 

útskýra þær breytingar sem hafa orðið á aðferðum hennar á síðastliðnum áratugum í 

ljósi stjórnmálalegrar samþjöppunar. Að auki er mafían mjög gott dæmi um 

samningshóp þar sem hún leggur alltaf í samstarf til þess að græða á því. 

Mikil leynd hefur hvílt yfir starfsemi Cosa Nostra, en með auknum 

yfirheyrslum á pentiti hefur verið hægt að varpa ljósi á starfsemi hennar. Cosa Nostra 

hefur mótaðan strúktúr sem byggir á stigveldi og styðst bæði við siðareglur og 

vígsluathöfn við inntöku nýrra meðlima. Vígsluathöfnin er mikilvægur þáttur í 

starfsemi mafíunnar því eftir vígsluna geta einstaklingarnir farið að hafa áhrif á 

leikinn. Nýliðar geta tilheyrt bæði samnings- og siðferðishópum leikjakenninga en 

það fer eftir því hvort þeir eru uppaldir innan mafíunnar eða eru að sækjast eftir betri 

stöðu innan samfélagsins. Innan ákveðinna hópa þykir eftirsóknarvert að tilheyra 

mafíunni og safnast oft margir ungir drengir í kringum valdamikla guðfeður í von um 

að fá tækifæri á að spreyta sig, en strúktúr Cosa Nostra gerir þeim kleipt að velja inn 

þá menn sem þykja álitlegir til þess að hjálpa mafíunni að ná markmiðum sínum. 

Þessi mikli strúktúr í kringum Cosa Nostra er henni nauðsynlegur sem stofnun. Fjöldi 

manns tilheyra samtökunum og nauðsynlegt er að halda friðinn á milli fjölskyldna. Í 

stigveldi Cosa Nostra er að finna ákveðna tegund fulltrúalýðræðis þar sem 
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hermennirnir velja sér guðföður til að vernda hagsmuni „fjölskyldu“ þeirra innan 

samtakanna.  

Stjórnvöld hafa frá upphafi verið meðvituð um mafíuna og að hún teygði anga 

sína inn fyrir ríkisvaldið og í stað þess að reyna að uppræta mafíuna nýttu þeir sér 

hana í eigin þágu. Þar sem mafían fékk að stunda iðju sína nær óafskipt tókst henni að 

skjóta rótum sínum á mörgum stöðum samfélagsins. Eftir seinni heimsstyrjöldina 

aðstoðaði Cosa Nostra Kristilega Demókrata á Sikiley í formi atkvæðasmölunnar og 

fékk í staðinn tækifæri á því að beina starfsemi sinni inn á almennan markað. 

Það má því að lokum segja að samfélags- og stjórnmálaleg staða mafíunnar á 

Ítalíu er mjög sterk. Cosa Nostra hefur haft mikil ítök innan stjórnsýslunnar og hefur 

meðal annars átt í samstarfi við Silvio Berlusconi, fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu. 

Mafíunni hefur einnig tekist að skjóta rótum í hagkerfi Ítalíu og talið er að starfsemi 

hennar telji allt að 7% af landsframleiðslu Ítala. Þrátt fyrir að ítrekað hafi verið reynt 

að grafa undan valdi mafíunnar, bæði af fasistum og hinum fræga Giovanni Falcone 

hefur mafían alltaf náð að viðhalda sér þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum róttækar 

breytingar á starfsemi sinni.  

Í byrjun þessa áratugs virðast ákveðnar breytingar vera í aðsigi. Í kjölfar 

hrakfalla Berlusconi í stjórnmálum og tengslum hans við mafíuna og aukinnar 

siðferðisvakningar meðal almennings gætu róttækar breytingar verið í loftinu. Mafían 

virðist ekki geta stjórnað hinum almenna borgara á sama hátt og ríkisvaldinu. 

Almenningur býr við lýðræði og frjálst val og getur því valið að sniðganga 

stjórnmálaflokka og fyrirtæki sem vitað er að hafi tengsl við mafíuna. Ef mafían hefur 

enga samstarfsaðila er hún vís með að missa vald sitt. Því verða næstu ár eflaust 

stefnumótandi fyrir mafíuna og spennandi verður að fylgjast með því hvort hún nái að 

endurnýja sig enn á ný. Ítök mafíunnar eru þó gríðarlega djúpstæð innan samfélagsins 

í heild sinni og þrátt fyrir að slíkar aðgerðir gætu haft einhver áhrif er ómögulegt að 

segja til um hvort að Ítalía verði einhvern tíman laus við alla starfsemi Cosa Nostra og 

hinna mafíusamtakanna.  
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