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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er farið yfir mismunandi aðstæður þeirra sem að betla og þær ástæður sem eru 

fyrir því að fólk sér sig knúið til þess að stunda þá iðju. Skoðaðar eru mismunandi rannsóknir 

víðsvegar að úr heiminum á högum þessara einstaklinga, hverjir það eru sem betla og hvers 

vegna þeir gera það. Rætt er einnig um þær leiðir sem notaðar eru við betl. Fordæmandi álit 

almenning er skoðað lítillega og sú algenga ímynd sem er upp um  hinn klassíska 

heimilislausa umrenning. 

 Afstaða betlaranna sjálfra er skoðuð, þar sem að þeir líta oftar enn ekki á þetta sem 

vinnuna sína og þau áhrif sem að betl getur haft á þá. Komið er inn á mannsal í sambandi við 

betl, þvingað betl og börn sem send eru í Kóransskóla og látin betla fyrir dvölinni. Foreldrum 

finnst það eðlilegt en alþjóðasamtökum ekki. Fjallað er um þá umræðu að banna betl með 

lögum og þau rök sem að koma fram gegn slíkri löggjöf. Ennfremur er reynt að benda á að 

lausnin liggur frekar í því að reyna að leysa rót vandans frekar en að setja lög á þá sem að 

betla sér til viðurværis.  
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1 Inngangur 

Þó að betl sé ekki algeng iðja á Íslandi þá hafa flestir Íslendingar kynnst því á ferðalögum 

sínum út fyrir landssteinanna. Betl er stór hluti menningarásýndar flestra stórborga heims í 

dag, bæði í vestrænum samfélögum sem og í þróunarlöndum. En hvort sem að betl er hluti af 

samfélagi eða ekki þá virðist ekki vera svo mikil almenn þekking og skilningur á þessari iðju. 

Flestir ganga líklega framhjá betlara án þess að veita honum sérstaklega athygli eða taka eftir 

honum, hvort sem að þeir gefa þeim ölmusu eða ekki. Fyrir suma er þetta hluti af daglegu lífi 

og fyrir aðra hluti þeirrar upplifunar sem að fylgir því að ferðast. En fyrir flesta er þetta 

líklega tiltölulega óskiljanleg hegðun. Það er erfitt fyrir einhvern sem að býr við ágætlega 

heilsteypt velferðarkerfi að hugsa sér að einstaklingar þurfi virkilega að grípa til þess að sitja á 

götum úti og biðja aðra um að gefa sér peninga til að eiga í sig og á.  

Sjálf var ég frekar ung þegar ég sá betlara í fyrsta skipti. Ég man eftir að hafa spurt 

sjálfa mig af hverju hann fengi ekki aðstoð frá viðeigandi stofnun. Á þessum tíma þekkti ég 

ekki fátækari hluta heimsins. Síðan þá hef ég ferðast töluvert og betlara hafa alltaf vakið 

athygli mína og margar spurningar hafa kviknað. Einnig hef ég tekið eftir þeim mun sem er á 

þeim sem betla eftir því hvar maður er staddur í heiminum. Í framhaldinu hef ég áhuga á því 

að vinna frekar með og rannsaka þetta efni, jafnvel sem meistaraverkefni. 

 En hvað er á bak við betl? Hverjar eru aðstæður þessara einstaklinga sem að sjá ekki 

aðra leið en að betla fyrir lífsviðurværum sínum? Er það tilviljun að það virðist vera munur á 

hverjir betla á Vesturlöndum og hverjir betla í þróunarlöndunum? Er það rétt sem að heyrist 

stundum haldið fram að fólk sé að gera sér upp fátækt og notfæra sér það til að betla? Búa 

þessir einstaklingar á götunni? Hvað er á bakvið þessi skítugu barnsandlit sem að horfa upp til 

manns og biðja mann um að sjá af smápeningum? Hvernig er það þegar að börn betla? Er 

hægt að flokka það sem eitthvert form misnotkunar? Ennfremur má varpa fram þeirri 

spurningu hvort betl sé ekki eitt af því sem að mun alltaf fylgja manninum og hvort það sé 

endilega vandamál? Ef betl þykir vera vandamál er þá ekki vert að reyna að finna virkar leiðir 

til að leysa það? 

 Þessi ritgerð er skrifuð í von um að það megi finna svör við þessum spurningum. Í 

fyrstu tveim köflunum er rætt um hvernig betl hefur verið hluti af samfélögum í gegnum 

tíðina og hvernig trúarbrögð tengjast þar inní. Næsti kafli þar á eftir fjallar um það hverjir 

betla, þar sem niðurstöður nokkurra rannsókna eru skoðaðar. Sérstök áhersla er lögð á 

rannsóknir á högum barna sem betla. Í kafla 5 er talað um mismunandi aðferðir sem að 

einstaklingar notast við þegar að þeir betla. Kaflinn sem kemur í kjölfarið fjallar um það álit 
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sem að betlararnir sjálfir hafa á iðju sinni og hugsanleg áhrif sem að sú iðja hefur á þá sem 

stunda hana. Líkamleg og andleg áhrif sem og þau áhrif sem að betl getur haft á framtíð þeirra 

sem að stunda það. Næsti kafli ræðir síðan almenningsálit og þá hugmynd sem að 

almenningur hefur á hinum ósvikna betlara. Í kafla 9 eru skoðaðar rannsóknir á mannsali 

tengdu þeim sem betla, þá aðallega á börnunum. Kaflarnir tveir sem koma næst skoða þá 

vitundarvakningu sem þar að verða á meðal almennings gagnvart betli og betlurunum, þær 

spurningar sem að eru uppi í samband við löggjöf tengda þessu efni og önnur hugsanleg 

úrræði eru rædd. Í lokaorðunum er innihald ritgerðarinnar síðan dregið saman. 

 

2 Betl, hluti af samfélagi manna í gegnum tíðina 

Samkvæmt Dean (1999) er betl er alls ekki nýtt fyrirbæri heldur forn hefð. Mäkinen (2013) 

telur betl vera leið sem að fátækir hafa notað öldum saman til að sjá fyrir sér. Betl felur í sér 

að einstaklingar gefa þeim sem að betlar gjöf, yfirleitt í formi peninga, sem ætluð er til þess að 

hjálpa þeim sem að betlar. Þessi gjöf er gefin með það í huga að sá sem betlar hafi enga aðra 

leið til að sjá fyrir sér en að biðja um hjálp frá öðrum. (Mäkinen, 2013).  

Dean (1999) bendir ennfremur á það að áður fyrr hafi það að gefa þeim sem minna 

máttu sín ölmusu verið hluti af menningu margra samfélaga. Það var leið til að dreifa auð frá 

þeim ríku til þeirra fátæku, þetta var byggt inní trúarkerfi og þótti samfélagsleg skylda sem fól 

í sér samskipti við náungann (Dean, 1999). Í seinni tíð er hins vegar algengara að viðhorf til 

betls sé fremur neikvætt (Einarsdóttir, Boiro, Geirson og Gunnlaugsson, 2010, Dean, 1999, 

Fitzpatrick og Kennedy, 2001, Hecht, 1997, Jaffe, 1990, Mäkinen, 2013, Stones, 2003, 

Swanson, 2010).  

Í dag, eins og Dean (1999) bendir á, búa flest samfélög við markaðshagkerfi sem að 

felur í sér skipti á peningum fyrir vörur og þjónustu, þetta er grunnurinn í okkar hagkerfi. Svo 

fastur grunnur að okkur þykir óþægilegt að stunda viðskipti sem að fela ekki í sér þessi skipti. 

Í þessu telur Dean (1999) að meginskýringin á neikvæðum viðhorfum samtímans gagnvart 

betli liggi. Þar sem að betl felur í sér að fá eitthvað fyrir ekki neitt. Þeir sem að telja betl 

frábrugðið annarri iðju sem felur í sér athafnir til lífsviðurværis benda á að eðlilegt væri að fá 

eitthvað í staðinn (Dean, 1999). 

Dean (1999) talar um hvernig betl nú til dags sé afturhvarf til fornra venja. Þar sem að 

betl var einskonar efnahaglegt kerfi götunar í ýmsum fyrri tíma samfélögum. En með þróun 

iðnaðarsamfélaga og félagslegra velferðarkerfa tók ríkið við af einstaklingum í því að dreifa 
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auð. Með þessu sóttust velferðarsamfélög eftir að útrýma þessum venjum (Dean, 1999). Þetta 

áframhald betls telja Dean (1999) og Mäkinen (2013) sýna fram á hvernig þau félagslegu 

kerfi sem sett voru af stað, í þeim tilgangi að útrýma betli, hafi mistekist. 

 

3 Tengsl trúarbragða og betls: 

Í sögunni hafa ölmusur til þeirra sem að minna mega sín verið merki um góðmennsku og 

hefur það jafnvel þótt siðferðileg skylda heiðarlegra borgara að gefa þær, samkvæmt Dean 

(1999) og Swanson (2010). Ölmusuveiting hefur verið stór hluti af mörgum trúarbrögðum og 

talin hafa verið mikilvægur hluti þess að draga úr fátækt (Dean, 1999, Swanson, 2010). 

Þessari aðstoð var ekki eingöngu beint að þeim fátæku heldur einnig til pílagríma sem voru á 

trúarlegu ferðalagi. Samkvæmt Dean (1999) er það þekkt að kristnir munkar sem og þeir sem 

tilheyrðu Búddatrú hafi ferðast um til að bera út boðskap sinn og á þessum ferðalögum hafi 

þeir lifað á því að betla (Dean, 1999).  

Það form betls sem er helst talið tengt trúarbrögðum samkvæmt Munzer (1999), er 

sjálfviljugt betl þar sem að ekki er betlað vegna neyðar heldur frekar til að auka andlegan 

vöxt. Algengt var að kristnir munkar stunduðu þetta form betls. Með þessum hætti vonuðust 

þeir til þess að uppfylla skilyrði þess að lifa eins kristnu lífi og mögulegt er; í raun að komast 

eins nálægt því að lifa eins og Jesús og þeir gátu. Það fól í sér að lifa á góðvild annarra, að 

setja efnislegt líf til hliðar og treysta algjörlega á Guðs vilja (Munzer, 1999). Betl í trúarlegu 

samhengi þótti því hér á öldum áður allt annað en skammarlegt þar sem að það var tileinkað 

því að svara ákveðinni trúarlegri köllun (Dean, 1999). 

 Munzer (1999) talar um að sjálfviljugt betl sé í grunninn kristið fyrirbæri sem felur í 

sér auðmýkt, undirgefni og að finna ekki til skammar, að setja sig og sitt eigið líf í hendur 

annarra. Þetta passar við þá hugmyndafræði innan kristinnar trúar, samkvæmt Mäkinen 

(2013), að það heyri undir ábyrgð allra kristinna manna að sjá um þá sem á hjálp þurfa að 

halda. Þó að betl hafi verið kristið fyrirbæri á þrettándu öld þá á það ekki lengur við á 21.öld 

samkvæmt Munzer (1999). 

Dean (1999) heldur því fram að trúarleg áhrif megi þó ennþá sjá í hegðun sumra 

betlara eins og til dæmis í mörgum kaþólskum löndum. Þar koma áhrifin fram í þeim 

stellingum sem að betlarar setja sig í; þeir krjúpa oft með höfuðið hneigt. Ennfremur eru 

margir sem að velja að betla fyrir framan trúarlega staði svo sem kirkjur (Dean, 1999) 
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4 Hverjir betla? 

Samkvæmt Dean (1999) geta verið margar mismunandi ástæður fyrir því að einstaklingar 

betla. Fátækt spilar oft stórt hlutverk en er þó ekki eina ástæðan (Dean, 1999), einnig spilar 

inní atvinnuleysi og aðgengi að vinnumarkaðnum (Dean, 1999, Kassah, 2009, Marcu, 2011). 

Munur getur einnig verið á því hverjir belta vegna hugmynda innan samfélagsins eins og þeim 

sem að ríkja um kynjahlutverk (Abebe, 2008, Marcu, 2011, Swanson, 2010). 

Marcu (2011) talar um hvernig Rómafólk, einkum konur, neyðast til að betla í því 

landi sem það býr í. Mikið af Rómafólki hefur komið sér fyrir í hinum ýmsu löndum Evrópu 

(Mäkinen, 2013) og er betl líklega algengasta leið þess til að sjá fyrir sér þar sem það er 

útskúfað af vinnumarkaðnum vegna fordóma. Meðal Rómafólks þykir betl vera kvennastarf 

þó að það brjóti gegn þeim hefðum að konur tilheyri frekar heimilinu heldur en opinbera 

rýminu. Þrátt fyrir að það falli í þeirra verkahring að betla þá sjá þær líka um heimilið og 

börnin. Þeir peningar sem að kona kemur með heim fara hinsvegar í umsjá eiginmannsins 

(Marcu, 2001). Ástæða þessarar tilhögunar er vafalaust tilkomin fyrir það að konur þykja 

frekar njóta aumkunar hjá almenningi. Sérstaklega ef þær hafa börn með í för (Dean, 1999, 

Marcu, 2001, Mäkinen, 2013). 

Viðmælendur Kassah (2009) í Gana, sem allir voru fatlaðir karlmenn, litu á það að 

betla sem vinnuna sína. Þetta gerðu þeir til að gera hegðun sína eðlilegri og til að hafa ákveðið 

félaslega metið hlutverk innan samfélagsins. Þar sem þessir einstaklingar eiga erfitt með að fá 

aðgang að venjulegum vinnumarkaði þá grípa þeir til þess að tala um betl sem vinnuna sína 

sem að sér fyrir þeim og fjölskyldu þeirra. Með því að hafa vinnu, af því að betla, fannst 

þessum einstaklingum þeir leggja sitt að mörkum til samfélagsins þar sem það að vinna ekki 

þykir óeðlilegt (Kassah, 2009). 

Meiri hluti viðmælenda í rannsókn Malik og Roy (2012) voru karlmenn og var 

helmingur þeirra einnig á einhvern hátt fatlaður. Skýring þess að meiri hluti viðmælenda voru 

karlmenn má rekja til kynjahlutverka í Indlandi, þar sem rannsóknin var gerð, þar sem það er 

viðtekin venja þar í landi að konur vinna heima. Í Ekvador  aftur á móti, eins og kemur fram í 

bók Swanson (2010), sjást fullfrískir karlmenn örsjaldan við betl. Þar þykir það ekki 

ásættanleg hegðun. Drengir betla eins lengi og þeir líta nógu unglega út. Þegar þeir komast á 

kynþroska aldur eru þeir oft látnir bera smábörn til að fá meiri aumkun. Eldra fólk og fatlaðir 

einstaklingar eru aftur á móti liðin á götunni óháð kyni. Þessir hópar fá frekar samúð því það 

er álitið að þeir hafi enga aðra leið til að sjá sjálfum sér farborða. Hinsvegar er litið svo á að 



9 

fullfrískir einstaklingar eigi að geta útvegað sér vinnu. Annars eru þeir álitnir letingjar sem 

hafa valið að betla því að það sé auðveldara en að stunda almenna vinnu (Swanson, 2010).  

Í skrifum sínum fjallar Swanson (2010) um hagi einstaklinga, innan Calhuasí 

samfélagsins, sem er samfélag innfæddra í Andesfjöllum Ekvador, og þær ástæður sem að 

liggja að baki þess að einstaklingar úr þessu samfélagi flykkjast í auknum mæli til 

stórborganna þar sem að þau stunda betl. Ungt fólk innan samfélagsins þyrstir í breytingar og 

vilja vera hluti af hinum vestræna efnislega heimi. Því sækir það til stórborganna í þeirri von 

að finna betri tækifæri til að bæta líf sitt.  

Einnig er algengt að konur og börn, innan Calhuasí, fari til stórborganna og dvelji þar í 

einhvern tíma við betl, allt frá einni helgi uppí tvo mánuði og snúa svo heim með ávinninginn. 

Þetta fólk segist ekki eiga þá peninga sem að þau þurfa til að uppfylla nýtilkomnar vestrænar 

þarfir sínar, þarfir sem að fela til dæmis í sér nýjar fæðutegundir sem að þau geta ekki ræktað 

sjálf. En einnig er verið að fjármagna nám barnanna, þau taka jafnvel sjálf þátt í því. Þá nýta 

börnin þau frí sem þau fá frá skólanum og flykkjast til stórborganna til að betla í allt að 12 

klukkustundir á dag. Þessir einstaklingar hafa ekki möguleika á því að vinna sér inn tekjur 

innan sinna samfélaga (Swanson, 2010). 

Í rannsókn Fitzpatrick og Kennedy (2001) sem að framkvæmd var í Skotlandi var 

algengt að betlararnir ættu erfiðan bakgrunn. Þeir voru ýmist börn alkahólista eða 

eiturlyfjafíkla, höfðu verið beittir ofbeldi eða farið á milli fósturheimila sem börn. Margir 

höfðu leitað í áfengi og fíkniefni sjálfir sem varð oft til þess að einstaklingarnir enduðu á 

götunni. Viðmælendur töluðu um að þeir kysu betl fram yfir aðrar ólöglegar leiðir til að afla 

sér fjár. Í þessum hópi var mikill meirihluti karlmenn. Sjálfum þótti þeim líklegast skýring 

þess vera sú hversu hættulegt það getur verið að betla. Fitzpatrick og Kennedy (2001) töldu 

það þó líklegt að konur velji annan kost sem er ekki síður hættulegur, þ.e. vændi. 

Í Addis Abba, höfuðborg Eþíópíu, þykir stelpum það meira niðurlægjandi að betla en 

strákum. Þetta kemur fram í rannsókn sem Abebe (2008) framkvæmdi þar. Ennfremur kom 

fram að stelpurnar reyni að blanda betlinu með öðru eins og að selja lottómiða eða sælgæti. 

Samkvæmt kynjahlutverkum eiga þær ekki heima á götunni heldur innan veggja heimilisins. 

Þess vegna reyna þær að draga úr félagslegum fordómum um að þær séu á röngum stað með 

þessum hætti. Stelpunum sem rætt var við finnst götulífið geti verið mjög hættulegt fyrir þær 

þar sem að umburðarlyndi almennings gagnvart því að þær séu þar er ekki mikið. Þær lenda í 

því að vera kallaðar skömm fyrir fjölskyldu sína og fá ábendingar þess efnis að nær væri að 

þær finndu sér almennilega vinnu. Þess vegna grípa margar þeirra til þess að taka með sér 
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yngri systkini að betla. Það gerir þær ekki að aðalbetlaranum heldur þeim sem er að fylgja og 

passa upp á yngri systkini, sem að heyrir betur til félagslegs hlutverks þeirra (Abebe, 2008).  

Ýmsar mismunandi ástæður liggja að baki því hverjir betla og hvers vegna þeir gera 

það (Dean, 1999). Einhverjir láta sig dreyma um bjartari framtíð sem að fæst með menntun 

eða að bæta lífskjör sín í átt til nýrra vestrænna þarfa sem þeir hafa ekki efni á að veita sér 

öðru vísi (Swanson, 2010). Kynjahlutverk er greinilega eitt af því sem að ákvarðar hverjir 

betla innan hvers samfélags (Abebe, 2008, Marcu, 2011, Swanson, 2010). Erfiður bakgrunnur 

getur einnig verið breyta (Fitspatrick og Kennedy, 2010) eins og aðgangur að vinnumarkaði 

(Marcu, 2011, Kassah, 2009) sem að getur verið skertur til dæmis vegna líkamlegrar fötlunar 

(Kassah, 2009, Malik og Roy, 2012).  

 

4.1 Börn sem betlarar 

Vegna þeirra aðstæðna sem börn sem lifa við mikla fátækt búa við, verða þau oft að taka á sig 

meiri ábyrgð en gengur og gerist hjá öðrum börnum. Þau eru knúin til að hjálpa til við að sjá 

fyrir heimili sínu og fjölskyldu (Abebe, 2008, Einarsdóttir o.fl., 2010). Mörg þeirra fara 

einnig út af heimilinu vegna krafna sem gerðar eru til þeirra og betla þá til að sjá fyrir sjálfum 

sér (Abebe, 2008, Hecht, 1997).  

Samkvæmt Abebe (2008) finna börn í Addis Ababa fyrir ábyrgð gagnvart fjölskyldu 

sinni þegar kemur að efnahagslegri stöðu hennar. Þeim finnst þau þurfa að leggja til 

heimilisins það sem er á þeirra færi til að hjálpa til við að sjá fyrir fjölskyldunni. Börnunum 

finnst þau meira virði og finna fyrir stolti yfir því að geta hjálpa fjölskyldu sinni á þennan 

hátt. Þannig geta þau létt á álaginu sem liggur annars eingöngu á foreldrum þeirra. Þau finna 

að þau geta staðið á eigin fótum og finna fyrir auknu sjálfstæði og sjálfstraust þeirra vex 

einnig (Abebe, 2008). 

Swanson (2010) talar um að í Ekvador séu ástæður þess að börn betla oft þær að þau 

séu að vinna sér inn peninga fyrir námi. Þau allra fátækustu, sem eru oftast þau sem að koma 

frá heimilum þar sem að faðirinn er ekki til staðar, vinna þó einnig fyrir mat. Börnin vilja 

mennta sig til að geta fengið alvöru vinnu og með því hjálpað fjölskyldu sinni enn frekar. 

Algengt er að unglingar séu að safna sér fyrir sínu eigin húsi sem að þau geta flutt í þegar að 

þau finna sér maka. (Swanson, 2010). 

Innan Calhuasí, samfélags innfæddra í Ekvador, byrja börn mjög ung að vinna á 

götunni. Frá því að þau eru ungabörn er þau bundin á baki mæðra sinna eða annarra 

fjölskyldumeðlima á meðan þau betla. Þegar að þau verða of þung til þess eru þau áfram höfð 
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með í för þó að þau séu ekki álitin fær um að tileinka sér iðju þeirra fullorðnu fyrr en um 

þriggja ára. Frá þeim aldri byrja þau að læra það sem að felur í sér að vinna fyrir sér sem 

svokallaður götuverkamaður (Swanson, 2010). 

Í Addis Ababa eru sum börn í fullri vinnu við að betla en önnur gera það annars lagið 

þegar að þeim finnst vera mikið álag á foreldrum sínum. Sum þeirra eiga einnig foreldra sem 

að geta ekki séð fyrir þeim, eru blind til dæmis. Flest þeirra eiga foreldra á lífi og heimili til að 

snúa til á næturnar (Abebe, 2008). Mörg börn búa ýmist á götunni eða heima hjá sér. Stundum 

borgar sig ekki að fara heim vegna þess að það er svo langt að fara og fyrir það að þá eru þau 

krafin um að leggja til heimilisins. Sumir foreldrar gera miklar kröfur til þess að börnin leggi 

til heimilisins og því eru sum þeirra hrædd við að fara heim án ágóða (Abebe, 2008, Hecht, 

1997). Aðrir foreldrar eru þakklátir fyrir það ef börnin leggja eitthvað til en það er þó ekki 

endilega krafa (Abebe, 2008).  

Algengt er að börn bæði í Addis Ababa (Abebe, 2008) og í Brasilíu (Hecht, 1999) skili 

einum þriðja til helmings þess sem að þau þéna til heimilisins en restin fer í eitthvað sem að 

þau langar til að gera. Þau njóta frelsisins sem þau hafa með þessu fyrirkomulagi. Þeim finnst 

einnig vera ákveðið félagslegt atriði að vera á götunni með öðrum börnum, bæði til að leika 

sér og eiga í samskiptum við jafnaldra sem eru í sömu sporum (Abebe, 2008, Hecht, 1997). 

Börnin eru ánægð með ávinninginn sem að þau hafa af því að betla þó að þeim líki ekki 

endilega betlið sjálft. Fyrir utan niðurlæginguna sem að felst í því þá er sólarhitinn þrúgandi, 

þau verða þeytt og mengunin frá ökutækjum fer illa í þau. (Swanson, 2010). Flest þeirra barna 

sem að betla á götunni þurfa ekki að búa á götunni, samkvæmt Hecht (1997). Mörg þeirra 

kjósa hins vegar að vera á götunni til að vera frjáls og gera það sem að þau vilja (Hecht, 

1997). 

Abebe (2008) segir frá því hvernig börnin í Addis Ababa tala um það hvernig sumir 

hafi meiri hæfileika til að betla en aðrir. Best sé fyrir nýliða að fylgjast með og læra af þeim 

eldri til að sjá hvaða aðferðir virka best. Mörg börn byrja einnig að belta með mæðrum sínum 

en yfirgefa þær þegar að þau eru nógu gömul til að betla sjálf því að þau vilja afla peninga 

fyrir sig sjálf. Þau finna fyrir því hvernig aldur þeirra og vöxtur hefur áhrif á innkomuna af 

betli, þar sem að ung börn fá frekar samúð heldur en þau eldri (Abebe, 2008). Þegar börnin 

stækka hætta þau að þykja sæt og eru frekar talin vera ógnandi (Hecht, 1997). Verður það því 

oft hlutverk þeirra eldri að líta eftir þeim yngri (Abebe, 2008).  

Þó að börnin í rannsóknum Abebe (2008), Swanson (2010) og Hecht (1997) vildu 

helst ekki betla eða fannst það niðurlægjandi, sáu flest þeirra ekkert athugavert við að belta. 

Þau telja betl vera vinnu sem að krefst færni og vilja frekar kalla þessa hegðun viðskipti í stað 
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betls (Abebe, 2008). Sú hugmynd þeirra að betl sé starf sýnir það hvernig þau reyna að gera 

aðstæður sínar eðlilegri með því að réttlæta hegðun sína og gera hana þannig hluta af 

venjulegu lífi. Með því að skilgreina betl sem vinnu finnst þeim þau sýna fram á að það sem 

að þau gera er að vinna sér inn peninga með fyrirhöfn sem er lögtæk. Þau styrkja einnig á 

þennan hátt sjálfsímynd sem er laus við þá fordóma sem að þau mæta frá almenningi (Abebe, 

2008).  

Börn sem að búa við fátækt virðast finna fyrir skyldum til að leggja til heimilisins 

(Abebe, 2008, Einarsdóttir o.fl., 2010), hvort sem það er ætlast til þess af þeim eða ekki 

(Abebe, 2008). Með því að betla finna þau einnig fyrir auknu sjálfstæði þar sem að þau geta 

séð fyrir sjálfum sér (Abebe, 2008, Hecht, 1997) og jafnvel fjármagnað nám (Swanson, 2010). 

Börnin tala um mikilvægi þess að vera góður í því að betla, sem er eitthvað sem að þau læra 

hvert af öðru eða af einhverjum fullorðnum, en aldur þeirra spilar líka inní þar sem að yngri 

börn fá meiri samúð (Abebe, 2008, Hecht, 1977, Swanson, 2010). Mikilvægt virðist vera fyrir 

þau börn sem að betla að það sé flokkað sem atvinna þar sem að þeim finnst þau vinna 

hörðum höndum að því að bæta lífskjör sín (Abebe, 2008). 

 

5 Aðferðir notaðar við betl 

Betlarar í dag eru taldir vera mjög margbreytilegur hópur og nota þeir ýmsar aðferðir við að 

betla (Dean, 1999, Henry, 2009, Mäkinen, 2013). Þeir jafnvel skipta um aðferðir eftir 

aðstæðum hverju sinni til að ná sem bestum árangri í iðju sinni (Abebe, 2008, Dean, 1999), 

þar sem að sama tæknin virka ekki alstaðar (Dean, 1999, Henry, 2009, Mäkinen, 2013). 

Meðal þeirrar aðferða sem eru algengar, samkvæmt viðmælendum Dean (1999) og 

Mäkinen (2013), er að sitja í þögn með lófana opna, bolla eða hatt fyrir framan sig. Í sumum 

tilfellum er notast við skilti til að útskýra aðstæður betlarans og ástæður hans fyrir því að hann 

þarf aðstoð (Dean, 1999, Henry, 2009, Mäkinen, 2013). Aðrir nota örlítið ágengari leiðir og 

spyrja þá sem ganga framhjá þeim hvort að þeir megi sjá af smápeningum (Dean, 1999, 

Mäkinen, 2013). Viðmælendur Mäkinen (2013) töluðu sumir hverjir um að þeir jafnvel 

nálgist fólk í von um að vera örlítið ógnandi (Mäkinen, 2013). Aftur á móti voru viðmælendur 

Dean (1999) ekki sammála því að það væri rétta aðferðin. Þeim þótti mikilvægt að vera 

kurteisir og trufla vegfarendur sem minnst (Dean, 1999). 

Henry (2009) talar um að betlarar í Kína reyndu að setja almenning í óþægilegar 

aðstæður í von um að það yki líkurnar á því að þeim hlotnaðist ölmusa. Ef að betlararnir hafa 
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einhver sár eða líkamlega fötlun til að sýna þá leggja þeir áherslu á að gera þessi atriði sýnileg 

í von um að það verði til þess að vekja enn meiri samúð með þeim. Einnig passa betlararnir 

uppá að vera ekki of vel klæddir og að það vanti aðeins upp á hreinlæti þeirra. Enn önnur 

aðferð sem Henry (2009) talar um að sé vinsæl á meðal betlara í Kína era ð koma sér fyrir í 

kringum umferðamiðstöðvar og segja sögur af því hvernig þeir og fjölskyldur þeirra hafi 

ferðast til stórborgarinnar. Þar hafi þau verið rænd og séu núna að reyna að komast aftur heim 

en þurfi aðstoð til þess.  

Algeng aðferð meðal Rómakvenna, samkvæmt Marcu (2011), er að dreifa litlum 

miðum með einhverskonar trúarmyndum og útskýringu á aðstæðum sínum til fólks í lestum 

eða strætisvögnum. Þær passa uppá það að vera ekki of vel klæddar, eru ómálaðar og bera 

ekki skartgripi. Ungar Rómakonur eiga það til að klæðast fatnaði sem að líkist klæðaburði 

almennings við betl, svo sem gallabuxum og aðsniðnum bolum, en slíkur klæðnaður þykir 

ekki ásættanlegur innan samfélags þeirra (Maru, 2001). 

Vinsælustu staðirnir til að stuna betl eru þar sem líklegt er að sé mikil umferð fólks 

eins og á stórum gatnamótum (Abebe, 2008, Stones, 2013, Dean, 1999, Swanson, 2012). 

Algengt er að nálgast þá bíla sem þurfa að stoppa á rauðu ljósi og biðja þá sem í þeim eru um 

ölmusu (Swanson, 2010). Aðrir vinsælir staðir til betls eru fjölmennir ferðamannastaðir 

(Abebe, 2008, Stones, 2013, Dean, 1999, Swanson, 2012). Því talið er að ferðamenn séu 

gjafmildari en heimamenn. Sérstaklega þegar að kemur að ungum börnum, samkvæmt því 

sem Swanson (2010) heldur fram, enda eru þau talin einstaklega góð í því að ganga á eftir því 

að þeim sé gefið eitthvað.  

Margir grípa til þess að selja varning á götum úti í stað þess að betla. Tilgangurinn er 

að losna undan þeim fordómum sem að fylgja því að betla og geta frekar sagst vera að vinna 

sér inn peninga (Dean, 1999). Swanson (2010) talar um að algengt sé að börn selji bæði 

varning og betli. Þau eru þá með varning í annarri hendinni en ekkert í hinni og geta þannig 

reynt báðar leiðirnar. Einnig þarf oft að betla fyrir andvirði fyrsta kassans af varningnum eða í 

lok dags þegar að allur varningur er búin. Þetta finnst þeim þó ekki flokkast sem betl, heldur 

frekar sem nauðsynlegur hluti þess að vera götusölumaður. Þau líta á þetta þeim augum að 

þau selji jú ekki varning sem að þau eiga ekki og þau vilja ekki heldur láta restina af deginum 

fara til spillis þó varningurinn hafi selst upp (Swanson, 2010). 

Betlarar þurfa að hafa góða aðlögunarhæfni og átta sig á hvaða aðferðir virka best 

hverju sinni (Dean, 1999, Henry, 2009, Mäkinen, 2013). Á meðan að sumir telja kurteisilegar 

aðferðir virka best vilja aðrir vera ágengari og reyna jafnvel að setja vegfarendur í óþægilegar 

aðstæður (Dean, 1999, Henry, 2009, Mäkinen, 2013). Það virðist einnig mikilvægt að velja 
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réttu staðina til betls (Abebe, 2008, Stones, 2013, Dean, 1999, Swanson, 2010) og líta út á 

ákveðinn hátt (Henry, 2009, Marcu, 2011). Einhverjir grípa til þess að selja varning samhliða 

betlinu til að verja orðspor sitt (Dean, 1999, Swanson, 2010). 

 

6 Álit betlaranna sjálfra og hugsanleg áhrif betls 

Abebe (2008) og Cherneva (2011) vilja meina að betl hrindi af stað mjög slæmum vítahring 

sem að skaði framtíð einstaklinga frekar en að vera einhverskonar leið út úr fátækt. Margir 

telja að betlara hafi kosið sér það hlutskipti að betla frekar en það sé eitthvað sem að þeir gera 

í neyð (Fitzpatrick og Kennedy, 2001).  

Betlararnir í Jóhannesborg, sem Stones (2013) talaði við í rannsókn sinni, sögðu að 

einn af kostunum við betl væru frelsið sem að það færir þeim, frelsi til að vinna á hvaða 

tímum sem að þeir vilja og eins lengi og þeir vilja. Þetta kjósa þeir framyfir þær hömlur sem 

reglur formlegrar vinnu færa; að þurfa að mæta á ákveðnum tíma og vinna langan vinnudag 

fyrir lágmarkslaun. Það væri ekki nema að venjulegt starf myndi færa þeim töluvert meira, en 

það sem að þeir fá út úr því að betla, sem að þeir myndu íhuga að hætta og fara frekar á 

vinnumarkaðinn (Stones, 2013).   

Sumir betlara vilja kalla betl vinnu (Abebe, 2008, Dean 1999, Kassha, 2008, Stones, 

2013), sem að fylgir mikil streita, aðallega vegna óvissunnar sem að henni fylgir (Stones, 

2013). Jafnvel þó að einhverjir betlarar tali um iðju sína sem atvinnu þá viðurkenndu nánast 

allir að þeim þætti niðurlægjandi að betla (Dean, 1999, Stones, 2013, Swanson, 2010). Það 

hvernig er litið niður á betl hefur orðið til þess að þeir sem að betla skammast sín fyrir iðju 

sína (Dean, 1999, Hecht, 1997, Smith, 2005, Swanson, 2010). Í þeim samtölum sem Swanson 

(2010) átti við konur og börn í Ekvador vildu þau oftas ekki viðurkenna að þau betluðu sjálf. 

Jafnvel þó að þau lýsi aðferðum við betl þá bæta þau því við að þau geri það samt ekki sjálf 

eða að þau geri það allaveg ekki lengur (Swanson, 2010). 

Rómakonur töluðu um það í grein Marcu (2011) að þeim þyki betl mjög mikil erfiðis 

vinna bæði líkamlega og heilsufarslega. Betl getur verið skaðlegt fyrir heilsu einstaklinga 

vegna mengunar og veðráttu. Ennfremur gerir það að betla á götum úti betlara, sérstaklega 

börn, berskjaldaða fyrir glæpum og kynferðislegri misnotkun (Einarsdóttir o.fl., 2010, 

Cherneva, 2011, Smith, 2005, Swanson, 2010). Betl hefur einnig slæm andleg áhrif, 

sjálfsmynd þess sem betlar er brotin niður með niðrandi orðum sem að vegfarendur beina að 

honum (Fitzpatrick og Kennedy, 2001, Maru, 2011, Swanson, 2010) 
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Samkvæmt Abebe (2008) telja margir að betl geti verið skaðlegt fyrir framtíð barna, 

því þó að betl tryggi þeim daglegar tekjur sem að gerir þeim kleift að sjá fyrir sér og jafnvel 

fjölskyldunni sinni (Abebe, 2008), þá takmarkar það tækifæri þeirra til að bæta framtíð sína, 

til dæmis með menntun (Abebe, 2008, Cherneva, 2011). Swanson (2010) bendir á að 

einhverjir haldi því jafnvel fram að börn sem að eyða tíma á götunni verði óhjákvæmilega að 

glæpamönnum og að vert sé að reyna að bjarga þeim frá þeim örlögum. Þessi börn eru oft 

talin vera í þessum sporum sökum slæms uppeldis og vegna þess að þau stunda betl eru þau 

sjálfkrafa talin löt; að þau vilji hvorki læra né vinna (Swanson, 2010). 

Swanson (2010) vill þó einnig benda á þau jákvæðu áhrif sem að betl og sala á sælgæti 

hafi haft fyrir einstaklinga innan Calahuasí samfélags innfæddra í Ekvador, samkvæmt 

rannsókn hennar. Ágóðinn af betli hefur fært þeim ný tækifæri og komið þeim á stað sem að 

þau hefðu ólíklega komist á annars. Þau hafi öðlast tækifæri til að mennta sig, bæta híbýli sín 

og aðrar efnislegar aðstæður sínar þó að þau teljist ennþá fátæk. Þrátt fyrir að vera að reyna að 

bæta lífsgæði sín eru þessir einstaklingar stimplaðir sem latir Indíánar. Því er haldið fram að 

þarna sé um birtingarmynd slæmra mæðra að ræða og börn sem að gera sér upp fátækt. 

Ennfremur eru þau talin betla vegna græðgi en ekki vegna þurftar. (Swanson, 2010). 

 Einhverjir virðast kjósa frelsi þess að betla fram yfir venjulega vinnu (Stones, 2013), 

þó svo að flestir betlarar séu sammála um að betl feli í sér mikla vinnu og vilja kalla það 

atvinnu sína (Abebe, 2008, Dean 1999, Kassha, 2008, Stones, 2013). Þær aðstæður sem að 

betlarar eru í eru taldar mjög skaðlegar, heilsu þeirra sem og líkamlegu öryggi (Abebe, 2008, 

Cherneva, 2011). Betl er sérstaklega talið slæmt fyrir börn þar sem að það feli í sér þær 

afleiðingar að þau festist innan vítahrings sem er líklegri til að hafa slæmar afleiðingar fyrir 

framtíð þeirra frekar en að bæta hana (Abebe, 2008, Cherneva, 2011, Swanson, 2010). Þó svo 

að að slæm umræða sé um betl og þá sem stunda það vill Swanson (2010) minna á þau 

tækifæri sem að betl getur fært þeim sem verst eru settir fjárhagslega. 

 

7 Staða og ímynd betlarans 

Vegna þeirra breytinga sem að hafa orðið á betli í tímans rás, frá því að vera eingöngu 

neyðarbrauð til þess að vera eitthvað sem sumir álíta arðbært lífsviðurværi, telja Fitzpatrick 

og Kennedy, (2001) að margir líti á betlara nútímans sem svindlara sem að reyna að notfæra 

sér góðvild annarra (Fitzpatrick og Kennedy, 2001). Betlarar eru taldir selja hugmynd um 

ákveðna ímynd til vegfarandenda fyrir peninga (Jaffe, 1990, Swanson, 2010). Henry (2009) 



16 

talar um að líkja mætti nútíma betli við einhverskonar leikatriði þar sem betlara eru leikara 

sem að taka upp ákveðna hætti og klæðast búningum til að leika hlutverk sitt sem best (Henry, 

2009, Jaffe, 1990).  

Dean (1999), Jaffe (1990) og Swanson (2010) tala um að í dag sé betlarinn talinn 

vafasöm og tvöföld persóna. Ímynd betlarans í nútíma samfélögum, samkvæmt Dean (1999), 

getur annars vegar verið sú að hann sé einhver sem hefur orði undir í lífsbaráttunni sem á 

samúð samborgara sinna skilið. Hins vegar þykir hann vera ósvífinn fulltrúi lágstéttar 

nútímans sem er óverðugur svikahrappur og flækingur. Jafnframt er hægt að líta á 

nútímabetlara sem þá sem hafa orðið út undan þegar að kemur að því að vera hluti af 

samfélagi en ekki síður að þeir sjálfir hafa útilokað sjálfan sig frá þeim réttindum sem að því 

fylgir. Ástæður þessa er að það er erfitt að segja til um hvort að þeir hafi brugðist skyldum 

sínum innan samfélagsins eða hvort að þeir eru að bregðast við þeirri staðreynd að væntingar 

þeirra til þess samfélags,sem þeir lifa í, hafi verið sviknar (Dean, 1999). 

Almenningur getur upplifað betl sem mjög óþægileg kynni samkvæmt Swanson 

(2010). Einstaklingurinn er settur í þá stöðu að þurfa að dæma um vanda einhvers sem er 

honum ókunnugur (Dean, 1999, Henry, 2009, Jaffe, 1990). Þá fellur það í hans hlut að skera 

úr um það hvort betlarinn er í raun heimilislaus og fátækur eða hvort það liggi eitthvað meira 

að baki eins og áfengis- og/eða eiturlyfjaneysla (Dean, 1999). Í raun finnur einstaklingurinn 

sem stendur frammi fyrir betlaranum sig í þeim sporum að þurfa að dæma um það hvort að 

betlarinn sé verðugur þess að taka við ölmusu (Dean, 1999, Henry, 2009). Dean (1999) bendir 

á það að líklega væri eðlilegra að stjórnvöld léti þá ábyrgð í hendur sérfræðinga í stað 

almennings sem borgar skatta og önnur framlög til þess, meðal annars, að vera laus við slíkar 

ákvarðanatökur (Dean, 1999). 

Dean (1999) og Swanson (2010) benda ennfremur á þá óþægilegu stöðu sem að 

betlarar eru í þegar að kemur að því að finna út hvaða rými þeir tilheyra. Betlarar hafa ekki 

aðgang að einkarými heldur eingöngu opinberu rými þar sem að bæði vinna þeirra og einkalíf 

fer fram. Ennfremur hafa þeir ekki aðgang að ýmsum opinberum rýmum fyrir það að þeir 

þykja ekki eiga heima þar (Dean, 1999, Swanson, 2010) þar sem að vera þeirra þykir gera 

rýmið óöruggara fyrir hinn almenna borgara (Dean, 1999, Mäkinen, 2013). Betlarar og 

götufólk þykir frekar eiga heima í jaðarrýmum þar sem það ógnar ekki hugmyndinni um röð 

og reglu. Þar getur það dulist augum almennings og gert samfélaginu auðveldara fyrir að láta 

eins og ekkert vandamál sé til staðar. Þeir sem ástunda betl eru því í endalausri togstreystu 

þegar að kemur að opinberum rýmum því að til þess að lifa af efnahaglega neyðast þeir til að 
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koma inní þau rými en þeir eru aftur á móti á sama tíma að berjast við það að forðast þessi 

rými og þá fordóma sem þeir mæta þar (Dean, 1999).  

Betlarar eru oft taldir valda óróleika (Dean, 1999, Swanson, 2010) og ógna öryggi 

samfélagsins (Dean, 1999, Mäkinen, 2013). Þeir setja almenning í óþægilega stöðu þar sem 

að hann þarf að taka ákvörðun um trúverðugleika þeirra sem að betla (Dean, 1999, Henry, 

2009, Jaffe, 1990). Mikil tortryggni hefur myndast í garð betlara og hafa þeir sem hópur oftar 

en ekki verið stimplaðir sem svikahrappar (Fitzpatrick og Kennedy, 2001). Betlarar eru 

ennfremur ekki taldir eiga heima í opinberu rými heldur frekar á lítt sýnilegum jaðarsvæðum 

(Dean, 1999, Swanson, 2010). 

 

8  Álit almennings á betlurum 

Í flestum stórborgum nútímans er það að rekast á betlara partur af hversdagslegu lífi 

samkvæmt Dean (1999). Almennt er betl talið valda óþægindum (Stones, 2013) og þykir 

mikið félagslegt vandamál (Fitzpatrick og Kennedy, 2001), en hugsanlega ýtir það líka við 

félaglegri samvisku einstaklinga (Stones, 2013). 

Samskipti við betlara geta verið mjög óþægileg (Henry, 2009, Swanson, 2010) vegna 

þess hvernig almenningur er neyddur til að setja sig í spor betlarans og hafa samúð með bágri 

stöðu hans (Henry, 2009). Þetta getur vakið ýmsar tilfinningar (Swanson, 2010), eins og 

meðaumkun í garð þess sem betlar. Einnig finnur fólk til sektarkenndar og skömmustu 

tilfinningar bæði fyrir sína eigin hönd og þess sem betlar (Dean, 1999). Þrátt fyrir að reyna að 

forðast samskipti við betlara, með því að líta undan og láta eins og þeir séu ekki til eða að 

forðast algjörlega það að ganga framhjá þeim (Dean, 1999, Henry,2009), getur einstaklingur 

fengið samviskubit yfir því að gefa betlaranum ekki neitt þrátt fyrir skýran vilja um að gera 

það ekki (Dean, 1999). 

Samkvæmt Henry (2009) er það almennt álit að betlarar ættu að geta gert eitthvað til 

að vinna sér inn peninga á annan máta en að biðja einfaldlega aðra um að gefa sér þá (Henry, 

2009). Flestir líta til dæmis öðrum augum á þá sem að spila tónlist fyrir peninga á götunni því 

þá er almenningur að fá eitthvað í staðinn; einhverja skemmtun. Þeir eru að gera eitthvað ekki 

bara að biðja um peninga. Viðmælendur Dean (1999) álitu að frekar væri hægt að tala um 

slíkt sem eitthvert form venjulegrar vinnu. Sama gildir um þá sem að selja varning, eins og 

dagblöð. Í þessum tilvikum ertu að fá eitthvað í hendurnar í staðinn fyrir peningana þína 

(Dean, 1999). 
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 Aftur á móti tala Jaffe (1990) og Swanson (2010) um það álit margra að þeir sem að 

selji varning á götunni séu að markaðssetja fátækt sína í stað varningsins sem þeir hafa til 

sölu. Þeir eru að skipta á eymd og peningum. Þannig verður ákvörðunin um að kaupa varning 

af götusala frekar siðferðisleg heldur en viðskiptaleg. Því þykir það sambærilegt að selja 

varning, með þeirri aðferðarfræði að kalla fram samúð, og að betla (Jaffe, 1990, Swanson. 

2010). Einnig voru einhverjir í rannsókn Swanson (2010) sem sögðust ekki vilja kaupa til 

dæmis tyggigúmmí af skítugu fólki. Þeir viðurkenndu að tilhugsunin um að það hafi verið í 

höndunum á þeim veki upp viðbjóð. Þetta er hugsanlega ástæða þess að margir notast við 

bolla við betl, þeir gera sér grein fyrir því að fólk er tregt til að setja peningana beint í skítugar 

hendurnar á þeim (Swanson, 2010). 

Þrátt fyrir að almenningur hafi oft neikvæða mynd af betlurum eru margir sammála 

um að hið opinbera hafði líklega brugðist mörgum þeirra. Margir benda á að í nútímanum ætti 

enginn að þurf að vera í þessum aðstæðum (Dean, 1999, Mäkinen, 2013) þar sem að félagsleg 

kerfi ættu að vera í það góðu ástandi að allir ættu að geta haft þak yfir höfuðið og mat ofan í 

sig. Samkvæmt Mäkinen (2013) er þetta mjög algengt sjónarhorn á Norðurlöndunum til 

dæmis á meðan að í Vestur Evrópu er líklegra að þeir sem eru fátækir sé sjálfum kennt um 

fátækt sína. 

Meirihluti almennings finnst að flestir þeir sem að betla ættu að geta gert eitthvað 

annað sér til lífviðurværis (Dean, 1999, Henry, 2009). Ennfremur finnst mörgum betlarar setja 

almenning í óþægilega stöðu þar sem að margir fá samviskubit ef að þeir gefa ekki ölmusu þó 

þeir dragi trúverðugleika þess sem betlar í efa (Dean, 1999, Swanson, 2010). Einhverjum 

þykir meiri virðing í því að vera götusali (Dean, 1999) en þó eru margir sem að líta götusölu 

sömu augum og betl (Jaffe 1990, Swanson. 2010). 

 

8.1 Hugmyndir um ósvikinn betlara 

Almenningur er mjög tortryggin í garð betlara þar sem að fólk er visst um að ekki séu allir að 

betla á réttum forsendum, heldur telja marga betlara vera svikula og að markmið þeirra sé að 

blekkja hinn almenna borgara (Dean, 1999, Henry, 2009, Jaffe, 1990, Swanson, 2010). 

Vanalega er þó meira umburðarlyndi í garð barna og eldra fólks. En fólk á besta aldri þykir 

tortryggilegra (Fitzpatrick og Kennedy, 2001). 

Það fellur í raun á almenning að reyna að sjá í gengum blekkingar sem eru viðhafðar 

(Jaffe, 1990) og til þess styðst fólk við mismunandi leiðir. Á meðal aðferða, sem að 

viðmælendur Dean (1999), sögðust nota, er að horfa í augu betlarans í von um að grennslast 
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fyrir um raunverulegar aðstæður hans. Útgangurinn á þeim er skoðaður, hvernig þeir klæðast 

(Dean, 1999, Fitspatrick og Kennedy, 2001) og hvort þeir séu nógu skítugur til að líta út fyrir 

að búa við mikla fátækt; jafnvel á götunni. Einnig þykir það trúverðugt ef að einstaklingar láta 

sig hafa það að sitja út í mjög vondu veðri. Það hlýtur að þýða að þeir hafa ekki í nein hús að 

venda. Flestir viðmælenda Dean (1999) viðurkenndu að á endanum ylti allt á því hvort að þeir 

fyndu til raunverulegrar meðaumkunar með þeim sem að betla eða ekki. Þeir sem vektu þeim 

samúð væru því líklegri til að fá ölmusu (Dean, 1999). 

Almenningur í Bretlandi talar um tvo hópa betlar, eins og kemur fram í bókinni 

Begging Questions (Dean, 1999). Annars vegar eru þeir sem að virkilega þurfa að sjá fyrir sér 

með betli en hinsvegar þeir sem að betla í ágóðaskyni. Þessir einstaklingar eru sagðir vera 

með vinnu eða jafnvel á bótum og séu að leitast eftir því að auka tekjur sínar með betli og þar 

með að taka frá hinum sem hafa engin önnur úrræði en að framfleyta sér á betli. Í rannsókn 

Fitzpatrick og Kennedy (2001) töluðu viðmælendur einnig um þennan hóp gervibetlara. 

Einhverjir voru jafnvel vissir um að hafa séð glitta í merkjavörufatnað undir teppi sem að 

betlarar nota oft til að vefja utan um sig (Fitzpatrick og Kennedy, 2001). 

Henry (2009) talar um að hluti almennings finnist sú tilhugsun mjög niðurlægjandi að 

láta betlara svindla á sér með því að ljúga til um aðstæður sínar. Falsbetlara hafa neikvæð 

áhrif og draga úr trúverðugleika þeirra sem eiga ekki aðra úrkosti en að betla sökum 

raunverulegrar neyðar (Dean, 1999, Jaffe, 1990, Swanson, 2010). Falsbetlararnir þykja með 

svikum sínum hafa svipt almenning samúð sinni og haft af þeim peninga á fölskum 

forsendum (Jaffe, 1990).  

Það viðmið sem að almenningur notar oft til að segja til um hversu fátækur 

einstaklingur er í raun og veru er heimilisleysi, samkvæmt Fitzpatrick og Kennedy (2001). Ef 

einstaklingur er ekki heimilislaus þá er hann ekki nógu fátækur og þykir þar af leiðandi ekki 

hafa rétt á því að betla (Fitzpatrick og Kennedy, 2001, Dean, 1999).  Talið er að ef 

einstaklingur líti ekki út fyrir að sofa á götunni þá er hann líklega ekki ósvikinn betlari (Dean, 

1999). Ósviknir betlara eru tengdir við það að vera virkilega örvæntingafullir og hafa engan 

annan kost til að sjá fyrir sér, til dæmis vegna einhverskonar fötlunar (Dean, 1999, Jaffe, 

1990). Þá hefur almenningur oft í huga klassíska staðal ímynd af betlara sem er fullorðinn, 

heimilislaus einstaklingar; hinn sígilda umrenning (Dean, 1999) 

Henry bendir ennfremur á það að fólk hafi efasemdir í garð þeirra sem að líta út fyrir 

að vera fullkomlega færir um að sjá um sig á annan hátt en með betli. Það er litið svo á að þeir 

ættu að eiga auðvelt með að verða sér út um heiðarlega vinnu í stað þess að hafa af 

góðhjörtuðum peninga með betli (Jaffe, 1990). Samkvæmt Dean (1999) þykir ungt fólk ekki 



20 

mjög trúverðugt sem ósviknir betlara, líklegra þykir að það hafi valið sér lífstíl sem að verður 

til þess að það betlar á götum úti og því þykir ekki ástæða til að flokka það sem ósvikna 

betlara. Almennt er litið svo á að ungt fólk eigi að geta gert eitthvað í sínum málum ef að vilji 

er fyrir hendi (Dean, 1999). 

 Almenningur virðist finna sig knúinn til þess að láta ekki blekkja sig og komast að 

sannleikanum um hverjir eru í raun í neyð og hverjir ekki (Dean, 1999, Henry, 2009, 

Fitspatrick og Kennedy, 2001). Margir telja sig eiga auðvelt með að sjá í gegnum það hverjir 

eru ósviknir betlarar og hverjir ekki (Dean, 1999, Fitspatrick og Kennedy, 2001). Það er 

skoðun flestra, sem að ofangreindir rannsóknaraðilar hafa talað við, að til þess að vera talinn 

til ósvikins betlara og hafa rétt til þess að betla þurfi einstaklingur að búa og sofa á götunni 

(Fitzpatrick og Kennedy, 2001, Dean, 1999).  

 

9 Þvingað betl 

Betlarar eru stór hluti ásýndar flestra stórborga (Al Heleal og Kabir, 2013, Cherneva, 2011) en 

margir átta sig ekki á því að stór hluti þeirra sem að belta á götum úti, aðallega börn, eru 

neydd til þess að betla, samkvæmt Cherneva (2011). Þau eru mörg fórnarlömb mansals og 

jafnvel hluti af betlhringjum (Cherneva, 2011). 

Í grein Cherneva (2011), Human trafficking for begging, varpar höfundur ljósi á 

mansal á börnum til betls með því að fjalla um hvernig börnum er rænt eða þau seld til að 

betla fyrir þriðja aðila. Þeim er jafnvel gefin loforð um heiðarlega atvinnu til að sjá fyrir 

fjölskyldu sinni en þegar allt kemur til alls þá er sú vinna það að betla á götunni. Þau eru flutt 

á milli landa og hótað með lögreglunni eða að fjölskyldumeðlimir verði skaðaðir ef að þau 

reyna að flýja. Oftar en ekki eru þau barin ef þau skila ekki inn ákveðnum ágóða eftir daginn.  

Þar sem fötluð börn græða meira þá eru börnin jafnvel limlest til auka líkurnar á meiri 

hagnaði. Einnig eru þau gerð háð eiturlyfjum í þeim tilgangi að gera þau ennþá háðari þeim 

sem að þau vinna fyrir. Þau fórnarlömb mansals sem eru neydd til að betla eru oft eldri en þau 

sem eru þvinguð til vændis. En þau fyrrnefndu eru í flestum tilfellum einnig kynferðislega 

misnotuð (Cherneva, 2011). 

Samkvæmt Al Helal og Kabir (2013) er betl algengt á götum Bangladesh og þó að 

mikið af þeim betlurum betli vegna mikillar fátæktar eru einnig margir sem að betla vegna 

þess að þeir eru þvingaðir til þess. Í flestum tilfellum eru það börn. Börnin er numin á brott, 

og jafnvel limlest, til að þau þéni betur, og neydd til að betla fyrir það sem að Al Helal og 
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Kabir (2013) kalla betlmafíu. Þau skila ágóðanum af betli sínu til þriðja aðila en fá í staðinn 

húsaskjól, mat, fíkniefni og áfengi. Þeim er hótað og þora því hvorki að flýja né að segja 

neinum frá aðstæðum sínum. Þessi börn eru fórnalömb mansals (Al Helal og Kabir, 2013). 

Konurnar úr Calhuasí, samfélagi innfæddra í Ekvador, sem betla með börnin sín 

segjast vilja þeim allt það besta og séu að reyna með betlinu að bæta kjör þeirra. Með því að 

taka þau með sér og kenna þeim síðar að betla þykir þó augljóst að þær eru að notfæra sér 

börnin sín og þar af leiðandi þykja þær óhæfar mæður. Þær þykja slæmar mæður vegna 

fáfræði þeirra. Mörgum finnst það liggja fyrir, samkvæmt rannsókn Swanson (2010), að af 

hálfu fjölskyldunnar er ætlun þeirra að nota börnin til að græða peninga, þar sem fólk er fljótt 

að gefa börnum, sem það sér betla á götunni, pening.  

Þá er einnig þekkt að ógiftar eða barnlausar konur innan samfélagsins taki börn úr 

stórfjölskyldunni með sér til að betla. Þá fá foreldrar barnsins oftast helming þess sem fæst út 

úr betlinu. Í vestrænum heimi gæti þetta litið út eins og börnin séu leigð út sem leikmunur til 

að auka hagnaðarlíkurnar. Innfæddar konur líta þó á þetta sem gott tækifæri fyrir börnin sín 

þar sem að þau komast til stórborgarinnar og að þau læri af því að kynnast henni. Börn eru 

ekki bara lánuð innan þessa samfélags til að betla heldur einnig til að læra af öðrum handverk 

til dæmis eða ef það vantar hjálp innan annars heimilis, til skemmti tíma. Þetta er gert til að 

aðstoða fjölskyldu barnsins sem á hugsanlega í erfiðleikum með að sjá fyrir því (Swanson, 

2010). Þetta er líkt því sem að tíðkast í Gíneu-Bissá þar sem að algengt er að börn séu send í 

fóstur til barnlausra ættingja (Einarsdóttir o.fl., 2010). En samkvæmt Einarsdóttur o.fl. (2010) 

vill alþjóðasamfélagið líta á þetta sem hugsanlegt mansal þar sem að börnin eru oft látin 

vinna. 

Annað sem að Einarsdóttir o.fl. (2010) tala um að alþjóðasamfélagið fordæmi til 

dæmis í Gíneu-Bissá og er flokkað sem mansal er þegar að foreldrar senda syni sína í 

Kóransskóla, jafnan til Senegal, með það í huga að bæta lífskjör þeirra þar sem að þannig 

verði þeir virtir meðlimir samfélagsins. Drengirnir borga fyrir námið með því að betla og gefa 

kennurum sínum ágóðann. Fjölskyldum þessara drengja þykir það vera hluti af þeirri vinnu 

sem að fylgir náminu. Foreldrunum finnst alls ekki að þau séu að taka þátt í einhverju formi 

mansals þar sem að þau senda drengina sína í skóla á trúarlegum grundvelli til að bæta 

framtíð þeirra. Foreldrarnir eru stoltir af því að geta sent syni sína til náms á þennan hátt og 

eru því ekki hrifnir af því þegar að erlendar stofnanir reyna að „bjarga“ börnunum þeirra úr 

þessum aðstæðum sem þær telja skaðlegar. Einhverjir foreldrar eru vissir um að þetta sé ein af 

leiðum alþjóðasamfélagsins til að láta þau taka upp kristna trú (Einarsdóttir o.fl. 2010) 
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Samkvæmt Einarsdóttir o.fl. (2010) finnst einhverjum aðilum hugtakið mansal of gróft 

til að eiga við um það þegar að börn eru send í Kóransskóla þó þau þurfi að betla fyrir 

náminu. Þeirra rök eru að ef að foreldrarnir eru samþykkir því, og jafnvel sækjast eftir að 

drengirnir þeirra fari í slíka skóla, að þá sé ekki hægt að kalla það mansal. Mansal að þeirra 

mati er ef börnunum er rænt. Foreldrar og kennarar Kóransskólanna finnst verið að mismuna 

þeim með fordómum alþjóðasamfélagsins sem byggja á óviðeigandi hugmyndafræði og 

þekkingarleysi. Aftur á móti finnst frjálsum félagasamtökum þau vera að bjarga drengjunum 

frá slæmum aðstæðum sem foreldrar þeirra hafa komið þeim í. Fulltrúar þessara samtaka vilja 

meina að oft sé þetta svindl og þeir kennara sem að eigi að vera að kenna börnunum séu í raun 

eingöngu að láta þau betla fyrir sig. Þeir séu að misnota börnin undir fölsku yfirskyni sem að 

geri það að verkum að hér sé um ekkert annað en mansal að ræða. Bæði foreldrarnir og frjálsu 

félagasamtökin telja sig vera að verja hag barnanna (Einarsdóttir o.fl., 2010). 

Cherneva (2011) talar um að erfitt sé að saka foreldra um mansal þó að margir þeirra 

séu að gera það sama gagnvart börnunum sínum og þeir sem að ræna börnum og neyða þau til 

að betla. Cherneva (2011) telur foreldra í mörgum tilfellum í þvinga börn sín til þess að betla. 

Þeir taki börnin með sér að betla og hvetji þau þannig til þessarar iðju. Í mörgum tilvikum 

taka foreldrar ágóða betlsins til sín sem að er mikilvægur þáttur í því að gera barnið í raun að 

fórnalambi mansals, samkvæmt Cherneva (2011).   

Þegar að börnum er rænt og þau neydd til þess að betla af þriðja aðila er það augljóst 

dæmi mansals (Al Helal og Kabir, 2013, Cherneva, 2011). En erfiðara er að flokka það sem 

slíkt þegar að foreldrar eiga í hlut. Hvort sem að þau senda börnin sín að betla með öðrum eða 

senda þau í skóla þar sem að þau þurfa að betla fyrir skólagöngu sinni. Foreldrar þessara 

barna finnst fráleitt að flokka slíkt sem mansal en alþjóðasamfélagið telur þetta vera skýrt 

dæmi þess (Einarsdóttir o.fl., 2010, Swanson, 2010). Cherneva (2011) telur að þegar að 

kemur að betli barna, hvort sem það er að betla að undirlagi foreldra eða óskyldra aðila, þá 

beri að flokka það sem þvingað betl og jafnvel mansal. 

 

10 Vakning almennings 

Henry (2009) vill meina að betl sé miklu frekar alþjóðlegur vandi en vandamál hverrar þjóðar. 

Ennfremur telur Cherneva (2011) nauðsynlegt að almenningur átti sig á því að það er ákveðin 

neytendastýrð eftirspurn eftir betli, sem að ýtir undir starfsemina. Það er að segja að á meðan 

að betlurum er gefin ölmusu þá halda þeir áfram að betla (Cherneva, 2011). 
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Cherneva (2011) telur mikilvægt að sýna fram á það skaðlega og sviksamlega eðli sem 

að betl getur falið í sér. Almenningur þarf að hafa í huga að í einhverjum tilfellum eru 

einstaklingar neyddir til betls og að það aðstoð þá ekki að gefa þeim ölmusu. Cherneva (2011) 

telur að frekar ætti að hvetja almenning til að gefa mat í staðinn fyrir peninga. Þar sem að 

matur kemur hungruðu einstakling áreiðanlega til hjálpar en ef einstaklingurinn er að betla 

fyrir þriðja aðila hefur sá hinn sami lítinn áhuga á matvælum. Líklegt er að ef einstaklingur er 

ekki að betla til að hafa að borða að hann muni ekki taka við matargjöfum (Cherneva, 2011).  

Dean (1999) talar um að oft þyki almenningi betra að gefa góðgerðarsamtökum heldur 

en persónulega til þeirra sem að betla. Á þennan hátt er álitið líklegra að peningarnir endi á 

réttum stað. Þeir sem styrkja góðgerðarstarfsemi treysta því að framlög þeirra verið notuð til 

góðra verka en fari ekki í að fjármagna fíkniefna og áfengisneyslu til dæmis. Sem er algengt 

að almenningur óttist að sé raunin þegar að þeir gefa ölmusu beint til einhvers sem betlar 

(Dean, 1999).  

Fitzpatrick og Kennedy (2001) telja að með rannsókn sinni hafi þær náð að vinna gegn 

hugmyndum um að mikið af betlurum á götum Skotlands væru að betla á röngum forsendum. 

Rannsókn þeirra sýndi fram á að tengslin milli betls og heimilisleysis eru yfirgnæfandi og 

gerði þar af leiðandi út af við víðteknar mýtur um að það væri mikið af gervibetlurum á 

götunum. Þvert á móti sýndu niðurstæður þeirra fram á að þeir sem að betla á götum 

Skotlands er fólk sem er í virkilega mikilli þörf fyrir aðstoð (Fitzpatrick og Kennedy, 2001). 

Swanson (2010) vill meina að með því að draga úr trúverðugleika fátæktar betlara og mála þá 

upp sem svikara og lygara sé verið að reyna að fela raunveruleika þeirra sem að neyðast til að 

betla. Í stað þess að reyna að leysa vandamálið sem að liggja að baki er athyglinni beint að því 

að betlara séu letingjar sem eru að misnota sér vorkunn almennings (Swanson, 2010).  

Cherneva (2011) telur að í sumum tilvikum geti það að gefa betlurum, einkum 

börnum, peninga verið óbein þátttaka í að viðhalda þeim skaðlegu aðstæðum sem betlarinn 

býr við. Þetta er eitthvað sem að almenningur þarf að vera vakandi fyrir (Cherneva, 2011). 

Swanson (2010) telur ennfremur að verið sé að draga athyglina frá því sem að í rauninni 

skiptir máli með því að vera endalaust að mála upp mynd af betlurum sem lygurum. Vert er 

að leita rót vandans til að reyna að leysa úr honum (Malik og Roy, 2012) í stað þess að reyna 

að draga athyglina að einhverju örðu (Swanson, 2010). 
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11 Löggjöf og hugsanleg úrræði 

Helstu rök fyrir því að banna betl með lögum eru oft byggð á því að það sé nauðsynlegt að 

halda röð og reglu til að koma í veg fyrir að gefa mynd af óreglu og fátækt (Cherneva, 2011, 

Goel, 2010, Smith, 2005). Viðvera betlarar er ennfremur oft talin raska öryggi hins almenna 

borgar (Baker, 2009, Dean, 1999, Goel, 2010, Mäkinen, 2013, Smith, 2013). En spurningin er 

hversu mikilvægt er að vernda þá sem að eru betur efnaðir fyrir þeim óþægindum sem betlara 

kunna að valda þegar að það myndi koma harkalega niður á þeim sem að lifa við mikla fátækt 

og hafa hugsanlega ekki annað val en að betla sér til matar (Cherneva, 2011). 

Dean (1999) heldur því fram að það að gera betl að glæp mun ekki hjálpa til við að 

leysa þann vanda, tengdan fátækt og ójöfnuði, sem að ríkir almennt innan samfélaga heimsins. 

Það er beinlínis ósanngjarnt að gera þá sem eru illa staddir að sakamönnum fyrir það eitt að 

betla sér fyrir mat (Dean, 1999). Goel (2010) segir að betl sé réttur einstakling til að biðja 

samfélagið um hjálp. Ennfremur bendir hann á að betl sé félagslegt vandamál og því eigi að 

reyna að leysa það sem slíkt en ekki með því að setja lög á þá sem eru í þeim aðstæðum að 

eiga sér enginn önnur úrræði en betla sér til lífsviðurværis. Nær væri að skoða leiðir til að 

koma í veg fyrir fátækt og atvinnuleysi (Goel, 2010). Smith (2005) tekur undir þetta í grein 

sinni og segir að minna sé um betl í þeim löndum sem hafa traust velferðarkerfi. 

Baker (2009) ræðir um í grein sinni að í Bretlandi sé oft talað um tvær ástæður fyrir 

því að betl ætti að vera bannað með lögum. Annars vegar er því haldið fram að betl leiði fólk 

út á glæpabrautina. Baker (2009) vill aftur á móti meina að betlarar séu í meiri hættu að verða 

fórnarlömb glæpa heldur en að fremja glæp sjálfir. Hins vegar er talað um að betlarar ógni 

öryggi almennings. Hér bendir Baker (2009) á að fólki geti þótt öryggi sínu ógnað út af 

ýmsum mismunandi ástæðum. Hann tekur sem dæmi að einhverjum gæti fundist öryggi sínu 

ógnað með því að mæta blökkumanni úti á götu en það þýði ekki að hægt sé að gera blökku 

manninn ábyrgan fyrir ótta annarra (Baker, 2009)  

Samkvæmt Cherneva (2011) getur betl verið hluti af menningu sumra hópa, til dæmis 

Rómafólks, og því þurfti að taka tillit til þess þegar að kemur að löggjöf um betl. Í mörgum 

löndum Evrópu er betl Rómafólks álitin plága sem þarf að losna við. Mäkinen (2013) talar um 

þetta í grein sinni um réttindi Rómafólks. Þar er bent á að mikið sé af Rómafólk í þeim 

löndum sem þessi skoðun kemur fram. Þessi hópur fólks hefur orðið að minnihlutahópi sem 

hefur minni réttindi en aðrir íbúar landanna sem um ræðir. Einhver lönd hafa tekið sig til og 

vísað hópum Rómafólks úr landi og önnur hafa gripið til þess að banna betl með lögum 

(Mäkinen, 2013). 
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Malik og Roy (2012) benda á að mikil breyting gæti orðið ef að stjórnvöld í hverju 

landi tækju sig til og kæmu á úrræðum fyrir betlara til að hjálpa þeim að koma undir sig 

fótunum (Malik og Roy, 2012). Swanson (2010) vill meina að það þurfi að leysa vandamál 

þeirra sem eru á götunni í stað þess að reyna að reka þá í burtu eins og ætlunin er með því að 

setja á þá lög. Með því að ekki stendur til að leysa úr þeim vandamálum, eins og atvinnuleysi 

og lélegt menntunarstig sem hafa orðið til þess að betlarar fyrirfinnast á götunum þá er hægt 

að segja að verið sé að ýta undir áframhaldandi betl (Stones, 2013). Vegna mikillar fátæktar 

eru hópar fólks sem hafa ekki aðrar leiðir til að sjá fyrir sér og neyðast því til að betla vegna 

bágrar stöðu sinnar og skorts á tækifærum. Á meðan ástandið er þannig þá er ekki hægt að 

banna betl með lögum samkvæmt, Cherneva (2011). 

Cherneva (2001) talar um mikilvægi þess að almenningur taki við sér og átti sig á 

hinum ýmsu vandamálum sem eru á bak við betl. Því jafnvel þó að betl verði bannað með 

lögum mun það halda áfram eins lengi og fólk gefur betlurum peninga (Cherneva, 2001, 

Malik og Roy, 2012). Það er nokkuð víst að ef að allir hættu að gefa betlurum þá myndu þeir 

að öllum líkindum hætta að betla. Hæðið þykir þó að slíkt myndi uppræta vanda þeirra sem 

betla fyrir það að þeir eru í raunverulegri neyð og hafa ekki önnur samfélagsleg úrræði til að 

sjá sér fyrir mat (Dean, 1999). 

Flestir ofantalinna fræðimanna virðast vera sammála um það að það leysir ekki 

vandann að gera betl að glæp (Baker, 2009, Dean, 1999, Goel, 2010, Mäkinen, 2013, Smith, 

2005). Frekar ætti að taka á betli sem því félagslega vandamáli sem það er eins og Goel 

(2010) bendir á. Mikilvægt er einnig að skoða tengsl betls við menningu sumra samfélaga 

(Cherneva, 2011) og ráðast í að leysa úr þeim skort á tækifærum sem að er hugsanleg rót 

vandans (Cherneva, 2011, Goel, 2010). 

 

12 Lokaorð 

Ástæður þeirra sem betla eru greinilega margvísilegar og erfitt að segja til um það hvort 

einhver ein á frekar rétt á sér heldur en önnur. Sjá má að betl á sér langa sögu og er mjög stór 

hluti af samfélagi manna, sem að verður ekki svo auðveldlega upprættur. Áhugavert er að 

skoða upprunann í trúarbrögðum þar sem að betl þótti göfugt og hvernig viðhorfið hefur 

breyst yfir í andhverfu þess. 

 Þeir sem betla eru ekki síður fjölskrúðugur hópur en ástæðurnar eru margvíslegar. Það 

virðist samt vera að þeir sem að betla í Evrópu séu aðallega karlmenn eða Rómakonur, á 
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meðan það er algengara í þróunarlöndunum að það séu börn og konur sem betli. Hluti af 

ástæðunni er hugsanlega sú að þetta eru þeir hópar sem hafa mest verið rannsakaðir en 

áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á þeim mun sem er á þeim sem betla eftir því hvar í 

heiminum þeir eru staddir.  

Erfitt er að hugsa til þess að börn neyðist til þess að betla á götum úti við mjög harðar 

aðstæður. En það er einnig erfitt að sjá hvaða aðra lausn þau hafa til að sjá fyrir sér nema þá 

með glæpum. Því miður virðist betl ekki endilega vera leið út úr fátækt fyrir þessi börn. En 

börn fá þó meiri aumkun frá almenningi þar sem að þau eru ekki talin hafa annan kost. 

Fullorðnir eru hins vegar oftast taldir hafa fleiri kosti. 

Spurning er hvaða rétt almenningur hefur í raun til að ákveða hver hefur rétt á því að 

betla og hver ekki. Almenningur hefur ákveðna staðalímynd í huga þegar að þeir hugsa til 

þess hverjir hafa rétt á því að betla og hverjir ekki. Betlarar virðast vera farnir að aðlaga 

aðferðir sínar og útlit að þessum ímyndum. En þó svo að betlarar í rannsóknunum sem að 

talað er um í þessari ritgerð hafi talað um að breyta aðferðum og aðlaga þær að aðstæðum. Þá 

virtust samt allir í raun betla út af neyð og það kom eingin beint út og sagðist vera að reyna að 

plata almenning. Þó að það virðist vera algeng hugmynd almenning, að verið sé að reyna að 

blekkja hann. 

Maður hefði haldið að fólk á besta aldri ætti að geta fengið einhverja vinnu en það er 

hægara sagt en gert ef að einstaklingur er ekki menntaður, hefur enga starfsreynslu og ef að 

aðstæður þínar eru bágar. Hvað þá þegar að vinnu er einfaldlega ekki að fá og þegar að 

aðgangur að vinnumarkaði er ekki jafn fyrir alla. Það er ástæða til þess víða að gera stórátak á 

því að koma fólki af götunni. Lagasetning er líklega ekki besta leiðin til þess að leysa úr 

vandamálum betlara og er tæplega skilvirk leið til að halda þeim af götunni. 

Það kemur ekki á óvart að álit almennings á betlurum sé eins slæmt og hér hefur 

komið fram. Að sjálfsögðu er það erfitt fyrir fólk að sjá út hverjar aðstæður einhvers eru í 

raun og veru með því einu að ganga framhjá þeim. Almenningur mætti þó víkka aðeins út 

sjóndeildar hringinn og átta sig á að þeir sem að betla erfiða líka þó að þeir séu ekki úti á 

hinum hefðbundna vinnumarkaði.  

Mansal til betls er alvarlegt málefni sem að vert er að taka hart á. Einnig er þvingað 

betl flókið málefni, að sjálfsögðu er ekki rétt að foreldrar neyði börn sín til betls. Ung börn 

ættu ekki að þurfa að að stunda neinskonar vinnu. Það er nú samt kannski gróft að kalla slíkt 

mansal. Sama á við þegar að kemur að málefni þeirra sem að betla fyrir skólagöngu. Slíkt þarf 

að reyna að skoða undir öðrum forsendum en sem mansal, það þarf jú að reyna að virða og 

skilja siði annarra. Foreldrar virðast virkilega senda börnin sín í góðri trú, kannski þarf meiri 
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fræðslu um hvað er í raun að gerast í þessum skólum. Ein leið sem að nefnd var í grein 

Einarsdóttir o.fl. (2010) sem vert er að skoða er það að reisa Kóransskóla innan samfélagana 

svo að foreldrar þyrftu ekki að senda börnin sín í burtu.  

Augljóst er að betl er umfangsmikið málefni sem á sér margar hliðar en einnig er mikil 

skortur á rannsóknum á þessu málefni út frá fleiri hliðum og með samanburði á 

birtingarformum þess og aðstæðum þeirra sem það stunda á milli ólíkra samfélaga. Dean 

(1999) bendir einmitt á hversu langur tími líð oft á milli rannsókna og Swanson (2010) talar 

um einsleitni þeirra rannsókna sem hafa verið gerðar. Því er full ástæða til að kanna aðstæður, 

ástæður og áhrif betls enn þá frekar og breikka svið slíkra rannsókna töluvert. 
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