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Útdráttur 

Lög sem banna vændiskaup voru sett árið 2009 og þar með fetaði Ísland í fótspor 

Svíþjóðar sem hafði fyrst þjóða sett slík lög. Markmið þessarar ritgerðar er að varpa 

ljósi á aðdraganda lagasetningarinnar og hvaða hugmyndafræði var til grundvallar 

lögunum. Áratugur leið frá því fyrsta lagafrumvarpið um bann við vændiskaupum var 

lagt fram á Alþingi og þangað til það var leitt í lög. Fjölmörg kvennasamtök lýstu yfir 

stuðningi við lögin og sendu þingmönnum áskorun um að samþykkja þau. Lögin eru 

byggð á því sjónarhorni að litið er á vændi sem kynferðislegt ofbeldi. Markmið þeirra 

var að senda siðferðileg skilaboð um að líkamar fólks eru ekki söluvara og ekki er 

ásættanlegt að nýta sér neyð annarra í kynferðislegum tilgangi. Með þessari 

lagasetningu átti að draga úr eftirspurn eftir vændi og þannig minnka umfang þess. Í 

Svíþjóð og í Noregi eru áhrif laganna á umfang vændis umdeild. Erfitt er að leggja mat 

á hvort umfangið hafi minnkað raunverulega m.a. vegna breytinga sem hafa orðið í 

samfélaginu vegna hnattvæðingar og tækniþróunar. Helsta gagnrýni á lögin snýr að því 

að sumir telja aðstæður einstaklinga í vændi verri eftir tilkomu laganna. Aðrir benda á 

að götuvændi hafi minnkað og að vísbendingar séu um að færri karlar kaupi vændi en 

áður og að lögin gagnist vel í baráttunni við mansal. 
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1 Inngangur 

Vændi hefur lengi fylgt samfélögum og misjafnt hvaða augum það hefur verið litið. Um 

aldamótin 2000 urðu viss skil í vændisumræðunni hér á landi eftir að lög voru sett í Svíþjóð 

árið 1999 þar sem vændiskaup voru gerð refsiverð. 

 

Markmið þessarar ritgerðar er að svara eftirfarandi spurningum; Hver var aðdragandi 

lagasetningarinnar um bann við kaupum á vændi á Íslandi? Hvaða hugmyndafræði lá að baki 

þessari lagasetningu og hver voru markmið hennar? 

 

Fyrst verður leitað í hugmyndir Durkheims og fleiri fræðimanna um samfélagið og fjallað um 

hvaða augum þeir litu á lög almennt og tilurð þeirra. Einnig verður skoðað hvort lög hafi áhrif 

á viðhorf og hvaða aðrir þættir skipta máli. Farið verður yfir ólík sjónarhorn á vændi og 

fjallað um mismunandi stefnumótun ríkja við lagasetningu á vændi.  

 

Lögin um bann við kaupum á vændi hafa oft verið nefnd „sænska leiðin“ og því verður 

skoðaður uppruni þessara laga og hvaða hugmyndafræði lá að baki. Farið verður yfir 

aðdraganda lagasetningarinnar á Alþingi Íslendinga og verður sjónum beint að árunum 2000-

2009 en tæpur áratugur leið frá því að frumvarp um þessa leið var fyrst lagt fram og þangað til 

lögin voru samþykkt. Fjallað verður um frumvörpin og umræður og umsagnir um þau. Einnig 

verður farið yfir niðurstöður skýrslna sem voru gerðar á þessu tímabili og að lokum verður 

fjallað um hvernig lög um vændiskaup hafa reynst í Svíþjóð og Noregi. 

2 Lög og viðhorf 

Durkheim leit á lögin sem afsprengi siðferðis samfélagsins. Með því að skoða breytingar á 

lögum samfélagsins gætum við séð hvernig viðhorf og gildi hefðu þróast. Hlutverk laganna 

var að stjórna eða þvinga, leiðbeina og setja athöfnum einstaklingsins takmörk (Lukes og 

Scull, 1983). Durkheim taldi að þar sem glæpir eigi sér stað í öllum samfélögum hljóti þeir að 

teljast eðlilegir fyrir samfélagið og að auki hefðu þeir ákveðna virkni eða hlutverk í þeim. 

Glæpir myndu þannig hjálpa samfélaginu að skilgreina og afmarka sameiginlega samvisku (e. 

collective conscience) (Ritzer og Goodman, 2003). Glæpur og refsing virkuðu sem félagsleg 

samþætting þ.e. glæpur er framinn og afleiðingin er refsing sem þannig staðfestir og styrkir 

sameiginleg viðmið samfélagsins. Refsingin er táknræn staðfesting á ríkjandi gildum og 
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viðmiðum samfélagsins og glæpur og refsing hafa þannig samfélagslega virkni (Calhoun, 

Gerteis, Moddy, Pfaff, Virk, 2007). 

 

Robert Merton hélt áfram að þróa hugmyndir Durkheims. Hann hélt fram að siðrof verði 

þegar viðmið veikjast eða hverfa. Þegar ekki er samræmi milli markmiða og leiða sem 

einstaklingurinn hefur til þess að ná markmiðunum verður siðrof. Vegna stöðu sinnar í 

félagsgerðinni hefur einstaklingurinn ekki möguleika á að hegða sér í samræmi við gildi og 

viðmið samfélagsins. Í samfélögum þar sem mikil áhersla er á efnisleg gæði hefur 

einstaklingur sem fæddur er inn í neðstu félags- og efnahagslegu stéttina engar leiðir til þess 

að ná þessum markmiðum t.d. ekki tækifæri á góðri menntun. Undir slíkum kringumstæðum 

geti skapast siðrof og afleiðingin er frávikshegðun. Niðurstaða hans var sú að ef samfélagið 

veitir ekki þegnum sínum jafnan aðgang að leiðum til þess að uppfylla kröfur samfélagsins 

aukast líkur á frávikum og afbrotum (Ritzer og Goodman, 2003).  

2.1 Viðhorf til laga ólík eftir samfélögum 

Í Wisconsin International Law Journal birtist rannsókn sem heitir Perseptions of law and 

social order (Kurkchiyan, 2012). Þar var unnið með gögn frá fjórum löndum og skoðað hvaða 

viðhorf einstaklingarnir hefðu gagnvart lögum og hvaða hlutverk þeir teldu lögin hafa til að 

viðhalda félagslegu skipulagi. Niðurstöður voru m.a að hvert samfélag byggir upp sitt 

einstaka félagslega skipulag. Innan félagsgerðarinnar þróist sameiginleg lagaleg meðvitund 

sem innihaldi sameiginlegan skilning á hlutverki laganna og lýsi samskiptum einstaklinganna 

við lagastofnanir samfélagsins. Hægt er að flokka samfélög eftir þessari sameiginlegu 

lagavitund. Á öðrum endanum eru samfélög þar sem skilningur og upplifun á lögunum er sá 

að það beri að fara eftir þeim og að hægt sé að hafa áhrif á lagasetningu og slík samfélög 

nálgast lögin sem eitthvað sem megi komast að samkomulagi um og er aðlagað samfélaginu. 

Á hinum endanum eru samfélög sem líta á lögin sem samansafn strangra reglna sem koma að 

ofan þar sem litið er á lögin sem aðferð til að lögmæta vald ríkisins. Þar á eftir koma svo 

samfélög sem hafa sjónarhorn sem samræmist róttækum marxískum kenningum þar sem litið 

er á lögin sem tæki til bælingar. 

2.2 Hafa lög áhrif á viðhorf? 

Margir þættir hafa áhrif á viðhorf okkar, t.d. menning og trú. Lög eru sett m.a. í þeim tilgangi 

að breyta hegðun og viðhorfum okkar. Til þess að borgararnir tileinki sér þau gildi sem lögin 

bera með sér þá þurfa ákveðnir þættir að vera til staðar. Jakobsson og Kotsadam (2011) mátu í 

rannsókn sinni norsku vændislögin og þá hvort lögin hefðu haft áhrif á viðhorf fólks til 



  

7 

vændis. Þeir reyndu að meta skammtíma áhrif nýju vændislaganna sem bönnuðu kaup á 

vændi. Almennt virtust lögin ekki hafa áhrif á siðferðisleg viðhorf til vændis. Aftur á móti 

kom í ljós að í Osló, höfuðborg Noregs, þar sem vændi var miklu sýnilegra fyrir 

lagabreytinguna, höfðu lögin þau áhrif að fólk varð neikvæðara gagnvart því að kaupa kynlíf. 

Þetta telja þeir félagar styðja hugmyndir um að nálægð og sýnileiki séu mikilvægir þættir í að 

tileinka sér lagaleg viðmið (e. legal norms). 

2.3 Menningarmunur 

Í Belgíu eru vísbendingar um að menningarmunur hafi áhrif á framfylgni laga og að menning 

hafi áhrif á viðhorf frekar en lögin sjálf. Frá árinu 2002 hefur líknardráp verið leyfilegt. Í 

rannsókn frá 2012 kemur fram að mismunandi viðhorf mælist milli þýskumælandi hlutans 

(Flanders) og frönskumælandi hlutans (Wallonia). Þessi munur mælist bæði hjá almenningi 

og meðal lækna. Viðurkenning á líknardrápi mælist meiri í þýskumælandi hópnum og einnig 

voru læknar sem tilheyrðu frönskumælandi hópnum mun neikvæðari gagnvart líknardrápi en 

kollegar þeirra í þýskumælandi hópnum. Niðurstaðan var m.a. sú að menningarlegir þættir 

skipi stóran sess við ákvörðun og framkvæmd líknardráps (Cohen, Van Wesemael, Smets, 

Bilsen og Deliens, 2012). 

 

Bæði Svíþjóð og Noregur hafa sett lög þar sem kaup á vændi eru refsiverð. Skoðað hefur 

verið í þessu samhengi og í tengslum við jafnrétti hvernig þjóðirnar líkjast og líkjast ekki í 

viðhorfum sínum. Margar rannsóknir hafa sýnt að Svíar eru jafnréttissinnaðri en Norðmenn 

bæði í hegðun og í viðhorfum. Skýringar sem settar hafa verið fram eru að Norðmenn séu 

trúaðri og að munurinn liggi í hinni menningarlegu hugmyndafræði. Í rannsókn sem gerð var 

árið 2010 og gekk út á það að skoða hvort raunverulegur munur væri á viðhorfum fólks til 

kynjajafnréttis milli Svíþjóðar og Noregs kom í ljós að Svíar eru jákvæðari gagnvart 

kynjajafnrétti en Norðmenn en samt sem áður var ekki munur á jafnréttisviðhorfum þeirra til 

heimilisábyrgðar. Jafnframt kom í ljós að Norðmenn eru meira fylgjandi aðgerðum 

stjórnvalda til að auka kynjajafnrétti (Jakobsson og Kotsadam, 2010). 

 

Í rannsókn sem Jakobsson og Kotsadam gerðu árið 2008 og kom út árið 2011 skoðuðu þeir 

viðhorf fólks til vændis í Noregi og Svíþjóð. Í inngangi sínum segja þeir að þar sem Svíþjóð 

og svo Noregur séu fyrstu löndin í heiminum sem hafa þetta fyrirkomulag þar sem 

vændiskaup eru refsiverð en ekki sala vændis, sé áhugavert að skoða viðhorf þeirra til vændis 

en einnig að bera þessi lönd saman. Samanburðurinn sé áhugaverður í ljósi þess að stefna 
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landanna í þessum málum hefur ekki verið eins á liðnum áratugum. Helstu niðurstöður þeirra 

voru að Norðmenn voru jákvæðari gagnvart vændi en Svíar. Þegar rýnt var nánar í 

niðurstöður (óháð þjóðerni) voru það karlar og þeir sem aðhyllast frjálslyndi í kynlífi (e. 

sexual liberals) af báðum kynjum sem eru líklegri til þess að vera jákvæðir gagnvart vændi en 

karlar og konur sem eru íhaldssöm og þeir sem styðja kynjajafnrétti eru líklegri til þess að 

vera neikvæðir gagnvart vændi. Þeir sem eru neikvæðari gagnvart innflytjendum telja það 

frekar siðferðilega ásættanlegt að kaupa kynlíf. Svíar voru 18% líklegri en Norðmenn til þess 

að vilja glæpavæða kaup á vændi. Gæti skýringin verið sú að Svíar eru almennt neikvæðari 

gagnvart vændiskaupum. Á hinn bóginn settu Svíar lög gegn kaupum á vændi 10 árum fyrr en 

Norðmenn, og gæti því skýringin á því að Svíar eru almennt neikvæðari gagnvart 

vændiskaupum legið í því að Svíar eru búnir að lifa við þessi lög lengur en Norðmenn. Það að 

skilja betur viðhorf almennings gagnvart því að kaupa og selja kynlíf hjálpar til við að skilja 

hversu mikil félagsleg fordæming fylgir því að kaupa og selja kynlíf. Neikvæðari viðhorf 

meðal almennings ættu því að leiða til meiri félagslegrar fordæmingar og þess vegna að hafa 

þau áhrif að framboð og eftirspurn dregst saman (Jakobsson og Kotsadam, 2011). 

3 Skilgreining á vændi 

Skilgreiningar á vændi geta verið ólíkar, og þó munurinn sé ekki endilega mikill getur hann 

skipt máli og verið merki um viðhorfsbreytingar. Jónatan Þórmundsson lagaprófessor 

skilgreinir vændi í Morgunblaðinu árið 1980 á þessa leið: „Hugtakið vændi (prostitution) má 

nota um þá hegðun karls eða konu að gefa hverjum sem er öðrum, karli eða konu, kost á 

líkama sínum til hvers konar kynferðismaka fyrir borgun.“ 

 

Í skýrslu Rannsóknar og greiningar frá árinu 2001 sem heitir Vændi á Íslandi og félagslegt 

umhverfi þess er ekki einblínt eingöngu á borgun með peningum heldur einnig með annars 

konar greiðslu; þar segir: „Með vændi er átt við skipti á kynmökum fyrir peninga, vímuefni 

eða greiða“ (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2001). Oft er talað um dulið vændi og sýnilegt vændi. Með sýnilegu vændi er átt 

við götuvændi, þar sem kaupendur vændis komast í tæri við seljendur á almannafæri. Dulið 

vændi er þá notað yfir vændi sem fer fram innandyra t.d. í íbúðum, á hótelum, vændishúsum 

og gistiheimilum  (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 
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4 Mismunandi sjónarhorn á vændi, atvinna eða kúgun? 

Það er ekki einhlítt hvernig litið er á vændi en óhætt er að segja að það séu tvö 

meginsjónarmið hvað varðar sýn á vændi. Outshoorn talaði um tvö megin sjónarmið innan 

femínískrar umræðu um vændi samkvæmt Jakobsson og Kotsadam (2011). Í fyrsta lagi það 

sjónarmið að vændi sé hluti af „kynferðislegum yfirráðum“ og sé kjarni kúgunar kvenna og í 

öðru lagi það sjónarmið sem lítur á vændi sem atvinnu. Þessi tvö sjónarmið leiða ólíkar 

stefnumarkanir við lagasetningu. Fyrra sjónarmiðið vill glæpavæða aðkomu þriðja aðila eða 

þeirra sem hagnast á vændi annarra og í sumum tilfellum gera kaupin refsiverð. Seinna 

sjónarmiðið leggur til að vændi sé afglæpavætt eða lögleitt. 

 

Út frá þessum tveimur meginsjónarmiðum hafa svo þróast fleiri fylkingar út frá því hvernig sé 

best að hafa lagarammann í kringum vændi. Outshoorn setti fram árið 2004 fjórar 

mismunandi fylkingar í vændisumræðunni (Jakobsson og Kotsadam, 2011). Þær eru 

abolitionism, prohibitionismi, regulation og neo-abolitionismi. Með „abolitionism“ er átt við 

þá afstöðu að vændi skuli vera bannað að því leyti að einungis skuli vera glæpsamlegt að vera 

þriðji aðili þ.e. hagnast á vændi annarra. „Prohibitionism“ er þá sú afstaða að vændi skuli vera 

ólöglegt og vændiskonur skuli hljóta refsingu. „Regulation“ á þá við að vændi er löglegt og 

hið opinbera hefur afskipti af markaðnum. Sú fjórða er „neo-abolitionism“ þar sem kaup 

vændis eru ólögleg (Jakobsson og Kotsadam, 2013). 

 

Sænsk löggjöf um vændi byggist m.a. á því að vændi sé hluti af kynbundnu ofbeldi karla gegn 

konum. Þar sé valdaójafnvægi milli aðila þ.e. sá sem selur vændið sé veikari aðilinn en staða 

kaupandans sé staða hins sterka. Hins vegar í Hollandi, sem dæmi, er litið á vændi sem 

atvinnugrein og því byggist hollensk löggjöf á því sjónarmiði að vændi teljist sem frjáls og 

lögleg viðskipti. Litið er svo á að einstaklingurinn hafi frjálsan vilja og megi stunda þá 

atvinnu sem hann velji sér (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 

5 Lagaumhverfi  

Misjafnt er milli ríkja hvaða leið er talin best til að takast á við vændi. Norðurlöndin að 

Danmörku undanskilinni hafa glæpavætt vændiskaup en t.d. Holland og ákveðin ríki í 

Ástralíu hafa lögleitt vændi. Danmörk bannar hvorki sölu né kaup vændis en bannar aðkomu 

þriðja aðila sem hagnist á vændi annarra.  
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5.1 Norðurlöndin  

Noregur tók upp bann við kaupum á kynlífsþjónustu árið 2009 og var annað landið í 

heiminum til þess að setja slíkt ákvæði í lög. Íslendingar fylgdu í kjölfarið í apríl 2009. Danir 

hafa ekki þetta ákvæði í lögum og árið 1999 afnámu þeir refsinæmi þess að stunda vændi sér 

til framfærslu þannig að ekki er refsivert að stunda vændi né kaupa það, var þá tekið fram að 

ekki væri verið að lögleiða vændi heldur afglæpavæða vændissöluna. Finnar settu lög um 

bann við kaupum á vændi á opinberum stöðum árið 2003 en árið 2005 settu þeir bann við 

kaupum á kynlífsþjónustu af einstaklingum sem eru fórnarlömb mansals. Ísland, Svíþjóð og 

Noregur eru með almennt bann við kaupum á vændi en Finnland að hluta til. Alls staðar á 

Norðurlöndunum er bannað að hagnast á vændi annara en þó sker Danmörk sig úr að því leyti 

að bannið er ekki eins víðtækt eins og á hinum Norðulöndunum (Statens Offentliga 

Utredningar (SOU), 2010). 

5.2 Holland 

Í Hollandi á árunum 1911-2000 voru vændishús og önnur sala vændis bönnuð en yfirvöld 

fylgdu reglunum ekki eftir. Árið 2000 var þessu banni aflétt og voru settar reglur og ákvæði 

um vændishús og önnur form af skipulögðu vændi. Vændishúsin þurfa að hafa sérstakt leyfi 

frá yfirvöldum og þannig geta þau stýrt umfangi og staðsetningu þessarar starfsemi. Einnig 

geta yfirvöld gert m.a. kröfur um vinnuaðstæður, öryggi og hreinlæti. Einnig hertu þeir reglur 

hvað varðar vændiskaup af börnum og innflutningi á erlendum konum í þeim tilgangi að 

stunda vændi. Þessar reglur voru m.a. settar í þeim tilgangi að ná stjórn á þeim 2000 

vændishúsum sem voru starfandi í Hollandi árið 2000 (SOU, 2010). 

5.3 Ástralía 

Í Viktoríuríki í Ástralíu var ákveðið að fara þá leið að lögleiða vændi með þeim rökum að það 

væri til skaðaminnkunar. Vændishús voru gerð lögleg árið 1984 og var tilgangur 

lögleiðingarinnar m.a. að lágmarka skaða í vændi, minnka glæpi tengda vændi og hafa stjórn 

á stærð kynlífsiðnaðarins. Ríkisstjórnin ákvað þá að líta bæri á vændi sem viðskipti og 

viðurkenndi vændishús sem lögmæt fyrirtæki. Litið var á vændi sem kynhegðun milli 

fullorðinna aðila sem bæri ekki að gera glæpsamlega. Bann við vændisstarfssemi var álitið 

hafa reynst áhrifalítið gegn fjölmörgum nuddstofum sem voru í raun vændishús, og talin hafa 

haft í för með sér aukningu á götuvændi og eiturlyfjanotkun. Með lögleiðingunni átti einnig 

að minnka hættuna á kynsjúkdómum og sér í lagi alnæmi. Lögleiðingunni fylgdu hins vegar 

ný vandamál og nauðsynlegt var að setja betri lagaramma og nákvæmari reglugerðir. Settar 

voru reglur um vændishús og fylgdarþjónustu en þau þurfa að hafa leyfisveitingu. Þessi  
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starfssemi má ekki vera staðsett nálægt skólum og svæðum þar sem börn venja komur sínar, 

ekki nálægt kirkjum, ekki í íbúðarhverfum og einnig eru ákveðnar reglur um stærð 

vændishúsa. Í kjölfar lögleiðingarinnar í Ástralíu störfuðu fleiri ólögleg vændishús en lögleg 

og vísbendingar voru um að þeir sem stunduðu mansal horfðu frekar til þeirra landa þar sem 

lagaumhverfið var hagstætt (Sullivan og Jeffreys, 2002). Vændiskonur í Viktoríuríki halda því 

fram að með lögleiðingu vændis hafi samkeppni aukist og kröfur aukist um að 

vændiskonurnar stundi óvarið kynlíf og taki við kúnnum sem þær kæra sig ekki um. Kúnninn 

greiði og honum finnist hann því hafa lagalegan rétt til þess að gera hvað sem er við 

vændiskonuna (Waltman, 2011).  

 

Með því að afglæpavæða vændi eru ákveðnar líkur á því að ákveðin „vændismenning“ verði 

til staðar í samfélaginu og almennur stuðningur við þá sem vilja komast út úr vændinu minnki 

(Waltman, 2011). Lögleiðing á vændi getur haft í för með sér ákveðna félagslega 

viðurkenningu á vændi og það geti aukið eftirspurn eftir vændi og þar með aukið mansal með 

konur í kynlífsiðnað (O‘Brien, 2011). 

5.4 Skipta lög um vændi máli gagnvart mansali í kynlífsiðnað? 

Í rannsókn frá árinu 2012 sem birtist í World Development er leitast við að svara þeirri 

spurningu hvort ríki þar sem vændi er lögleitt séu líklegri til að hafa mansal í meira mæli í 

samanburði við lönd þar sem litið er á vændi sem glæp. Í þeirri rannsókn var gengið út frá 

tveimur mögulegum andstæðum áhrifum á umfang mansals. Annars vegar að þar sem vændi 

er löglegt leiði það til þess að útþensla verði á vændismarkaðnum og mansal aukist. Hins 

vegar að þar sem vændi er löglegt verði áhrifin þau að eftirspurnin minnki eftir mansals 

vændiskonum þar sem löglegar vændiskonur séu teknar fram yfir þær. Notuð voru gögn frá 

150 löndum. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að lönd þar sem vændi er löglegt upplifa 

meira mansal að meðaltali. Ekki er hægt að fullyrða um beint orsakasamband en niðurstöður 

benda sterklega í þessa átt (Cho, Dreher og Neumayer, 2013). Í annarri rannsókn sem gerð var 

á sambandi milli vændislaga og mansals kom í ljós að í þeim löndum þar sem vændi er 

ólöglegt er mansal minnst viðvarandi, mest viðvarandi þar sem vændi er löglegt og mitt á 

milli þar sem vændi er löglegt en ólöglegt að hagnast á vændi annarra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að það að banna aðkomu þriðja aðila að vændi og 

banna kaup og/eða sölu vændis geti stuðlað að minna mansali til landsins (Jakobsson og 

Kotsadam, 2013). 
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6 Vændi - félagslegur vandi eða réttarfarslegur vandi? 

Á síðustu árum hefur vændismarkaðurinn breyst á öllum Norðulöndunum og með aukinni 

hnattvæðingu hefur orðið fjölgun á erlendum konum á vændismarkaðnum og því snýst 

vandinn líka um lög og reglur og landamæragæslu (SOU, 2010). Í umræðunni um vændi 

virðast vera breyttar áherslur þ.e. meira er farið að líta á vændi sem réttarfarslegan vanda 

frekar en félagslegan (Holmström og Skilbrei, 2008). Nauðsynlegt er að hafa í huga að það að 

setja lög er einungis hluti af því að draga úr vændi. Mikilvægt er að halda áfram félagslegum 

aðgerðum sem hjálpa einstaklingum að komast út úr vændi og að fyrirbyggja það að 

einstaklingar leiðist út í vændi (SOU, 2010). 

 

Viðhorf gagnvart þeim sem starfa í kynlífsiðnaði og kúnna þeirra hefur tekið breytingum í 

gegnum aldirnar. Félagsleg og lagaleg staða þeirra sem kaupa aðgang að líkama fólks hefur 

tekið breytingum frá því að vera viðurkennt og talið eðlilegt yfir í að vera bannað, en svo aftur 

viðurkennt og leyft. Belinda Brooks-Gordon talar um í bók sinni The price of sex (2006) að á 

síðustu áratugum megi nefna nokkur atriði sem hafi m.a. haft áhrif á viðhorf til vændis og 

kröfur um að löggjafinn beiti sér gegn vændi. Þau eru m.a. almæmisútbreiðslan, aukin 

meðvitund um fátækt kvenna, kynferðisleg misnotkun á börnum ásamt umræðu um aukna 

verndun almennings gegn þeim sem beita ýmiskonar ofbeldi, kynferðisofbeldi og ofbeldi sem 

tengist eiturlyfjaheiminum. 

 

HIV-smit var í upphafi tengt við homma, eiturlyfjaneytendur og vændiskonur. Það var því 

tengt hegðun sem þá var álitin frávikshegðun og það að stuðla að smiti ætti því að vera 

refsivert. Eftir að sú staðreynd kom meira upp á yfirborðið að hátt hlutfall vændiskvenna eru 

einstæðar mæður og oft er vændið neyðarúrræði þeirra til þess að geta séð fyrir börnum sínum 

varð sú viðhorfsbeyting að frekar var litið á kúnnann sem þann sem nýtir sér neyð og fátækt 

kvennanna í stað þess að litið sé á hann sem viðskiptavin sem tekur þátt í viðskiptum sem 

báðir aðilar samþykkja. Þættir eins og almennur ótti við glæpi og krafa um nauðsyn þess að 

vernda almenning fyrir glæpum sem tengjast ofbeldi og eiturlyfjum ásamt aukinni umræðu og 

meðvitund um kynferðisofbeldi gagnvart börnum og þeirri staðreynd að börn eru seld í vændi 

og misnotuð af barnaníðingum eru allt þættir sem hafa líka haft áhrif á viðhorf til vændis og 

þar með lagalega stefnumótun. Gagnrýnendur vændiskaupalaganna hafa hins vegar m.a. 

mótmælt því að allir kúnnar séu settir í sama flokk þ.e.a.s. að „venjulegir” kúnnar sem leiti 

eftir kynlífi við annan fullorðin aðila, þar sem gerður er viðskiptasamningur þar sem báðir 
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aðilar eru samþykkir, séu settir í sama hóp með einstaklingum sem misnota börn í vændi 

(Brooks-Gordon, 2006). 

7 „Sænska leiðin“-Lögin um bann við kaupum á kynlífsþjónustu 

Kaup á vændi voru gerð refsiverð í Svíþjóð með lögum nr. 408/1998 Om förbud mot köp af 

sexuella tjänster. Lögin tóku gildi 1. janúar árið 1999 og var Svíþjóð fyrsta landið til þess að 

fara þessa leið. Þessi lagasetning er því kölluð „sænska leiðin“. Rökin sem sett voru fram með 

lagasetningunni voru þau að vændi væri hluti af kynbundnu ofbeldi karla gegn konum og hluti 

af því að draga úr ofbeldi gegn konum væri að draga úr vændi. Vændi væri skaðlegt bæði 

einstaklingum í vændi sem og samfélaginu (SOU, 2010). Með því að flokka vændi sem 

ofbeldi væri verið að senda þau siðferðilegu skilaboð að ekki væri hægt að kaupa sér aðgang 

að líkama fólks. Tilgangurinn var því m.a. að breyta viðhorfum fólks til vændis og þar með 

draga úr eftirspurninni eftir því (Jakobsson og Kotsadam, 2011).  

7.1 Aðdragandi lagasetningarinnar í Svíþjóð 

Í Svíþjóð hefur lengi verið rætt um og fylgst með þróun vændis. Í skýrslunni „Förbud mot köp 

av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008“ sem Statens Offentliga Utredningar (SOU) 

birtu árið 2010 kemur fram að árið 1977 var skipuð nefnd til að vinna rannsóknarskýrslu sem 

átti að skoða útbreiðslu og samfélagsleg vandamál tengd vændi. Rannsóknarskýrslan kom út 

1981 og ber heitið „Prostitutionen i Sverige, bakgrund och åtgärder“. Þessi skýrsla er talin 

með viðamestu rannsóknum á þessu sviði. Í skýrslunni er m.a. lagt til að vændi skuli ekki vera 

refsivert en frekar lögð áhersla á félagslegar og lagalegar aðgerðir til þess að draga úr vændi. 

Dregnar voru fram fimm tegundir vændis í skýrslunni; götuvændi, vændi tengt nuddstofum, 

vændi á nektarklúbbum, vændi á hótelum og veitingastöðum og símavændi. Í niðurstöðum 

skýrslunnar kom m.a. fram að vændi gæti engan veginn samrýmst ríkjandi hugmyndum í 

Svíþjóð um frelsi og jafnrétti kynjanna. Bent var á að orsakir vændis lægju ekki einungis hjá 

vændiskonunum heldur einnig kaupendum vændis sem skapa eftirspurn eftir kynlífsþjónustu. 

Ástæður þess að einstaklingur leiðist út í vændi voru taldar m.a. erfiðar félagslegar og 

efnahagslegar aðstæður ásamt misnotkun. Tillögur skýrsluhöfunda voru m.a. að banna 

nektarsýningar og banna vændiskaup af eiturlyfjaneytendum.  

 

Samkvæmt SOU (2010) var árið 1993 ákveðið að skipa nýja nefnd líkt og árið 1977 til að 

rannsaka vændi þar sem talið var að miklar breytingar hefðu orðið á eðli og umfangi vændis. 

Skýrsla nefndarinnar ber heitið „Könshandeln“ og kom út árið 1995. Þar var m.a. lagt til að 
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gera bæði sölu og kaup á vændi refsiverð. Það sætti hins vegar nokkurri gagnrýni að gera sölu 

vændis refsiverða. Í skýrslunni kom fram það sjónarmið m.a. að vændi sé fyrirbæri sem ekki 

eigi heima í nútímasamfélagi og það verði að vinna gegn því með öllum ráðum. Vændi skaði 

samfélagið í heild og það stríði gegn hugmyndum um jafnrétti kynjanna að hægt sé að kaupa 

aðgang að líkama kvenna í kynferðislegum tilgangi. Að kynlíf sé álitin söluvara samrýmist 

ekki ríkjandi hugmyndum um lýðræðislegt samfélag. Sama ár var skipuð nefnd í Svíþjóð sem 

kanna átti atriði sem varðaði ofbeldi gegn konum og gera tillögur um aðgerðir. Nefndin 

skilaði skýrslu sem nefnist „Kvinnofrid“ og kom út árið 1995. Í skýrslunni voru lagðar fram 

ýmsar aðgerðir til þess að auka jafnrétti kynjanna og koma í veg fyrir ofbeldi gegn konum. Í 

kjölfar þessarrar skýrslu var sett fram lagafrumvarp kallað „Kvinnofrid“ eða Kvennafriður og 

eru lögin (nr. 408/1998) „Om förbud mot köp af sexuella tjänster“ hluti af þeim lagabálki. 

Lögin voru til að byrja með ekki hluti af hegningarlögunum heldur í þessum sérstaka 

lagabálki um ofbeldi gegn konum. Þetta sérstaka lagaákvæði varð svo hluti af sænsku 

hegningarlögunum „Brottsbalken“ þann 1. apríl 2005. 

 

Lagasetningin í Svíþjóð um vændi byggði m.a. á upplýsingum úr ofannefndum skýrslum. Við 

undirbúning laganna í Svíþjóð var talið að niðurstöður skýrslnanna um vændi frá árinu 1981 

og árinu 1995 ásamt skýrslunni um ofbeldi gegn konum frá árinu 1995 sýndu ákveðin tengsl 

milli málaflokkanna. Mikill samhljómur var í niðurstöðunum og afleiðingar kynferðisofbeldis 

og vændis áþekkar. Kaup á vændi er ofbeldi gegn konum og veldur bæði þeim og samfélaginu 

skaða. Vegna þessarra tengsla var talið við hæfi að banna kaup á vændi m.a. til þess að koma í 

veg fyrir ofbeldi gegn konum (SOU, 2010). 

8 Klám og kynlífsþjónusta á Íslandi kringum aldamót 

Kynlífsmarkaðurinn stóð í miklum blóma árið 2000 og voru til að mynda sjö nektarstaðir í 

Reykjavík. Kynlífssímaþjónusta var auglýst og einnig fóru myndbandaleigur að auglýsa 

klámmyndir. Tímaritið Bleikt og blátt varð grófara blað og eftirspurn eftir kynlífsvörum jókst. 

Engar lagaheimildir voru til staðar til þess að setja fyrirtækjum á þessum markaði skorður og 

því kölluðu þessar aðstæður á stefnumótun í þessum málum (Drífa Snædal, 2003). 

8.1 Viðhorf til vændis á Íslandi 

Í könnun sem var unnin af IMG-Gallup árið 2003, fyrir Rannsóknarstofu í kvenna- og 

kynjafræðum við Háskóla Íslands, var viðhorf til vændis á Íslandi skoðað. Þar kemur fram að 

meirihluti svarenda er ósammála þeirri fullyrðingu að vændi sé frjálst val þeirra sem það 
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stunda eða um 65%. Þegar spurt var hvort viðkomandi væri sammála eða ósammála því að 

það ætti að vera ólöglegt að kaupa kynlífsþjónustu kom í ljós að 70% voru sammála því að 

það ætti að vera ólöglegt að kaupa kynlífsþjónustu. Einnig kom í ljós að 80% voru ósammála 

því að það ætti að vera löglegt að stunda vændi sér til framfærslu (Rannsóknarstofa í kvenna 

og kynjafræðum 130/525, 2003-2004). Í Gallup könnun frá árinu 2007 kom fram að 70% 

svarenda voru hlynnt því að gera kaup á vændi refsiverð (Þingskjal 207, 2007-2008). 

 

Í skýrslunni „Kynlífsmarkaður í mótun“ frá árinu 2003 kom fram að Gallup hafi spurt um 

vændi í nokkrum könnunum árin 1999, 2002 og 2003. Árið 1999 töldu 79% svarenda að 

vændi væri stundað í tengslum við nektardansstaðina í miklum eða nokkrum mæli. Árið 2002 

var hlutfallið komið niður í 70%  en árið 2002 þegar könnunin var gerð kom á sama tíma út 

yfirlýsing frá dönsurum á nektardansstaðnum Óðali að nektardans og vændi ættu ekkert 

sameiginlegt og mögulega kann það að hafa haft áhrif á að hlutfallið. Árið 2003 var hlutfallið 

aftur komið uppí 78%. Í skýrslunni kemur fram að samkvæmt heimildarmönnum sem fóru á 

nektardansstaðina í ágústmánuði árið 2003 í Reykjavík var hægt að nálgast vændi í gegnum 

flesta staðina. Talsmenn nektarstaðanna sögðu að nektardansstaðirnir væru undir stöðugum 

árásum frá femínistum sem hefði þau áhrif að menn þyrðu ekki á staðina. Kom fram í máli 

eins viðmælenda skýrsluhöfunda, sem var talsmaður eins af nektardansstöðunum, að hann 

teldi að vændi yrði lögleitt hér á landi eftir 10-15 ár (Drífa Snædal, 2003). 

8.2 Hvað er vitað um vændi og hver er hin lagalega stefnumótun? 

Í skýrslu sem gerð var að beiðni dómsmálaráðherra (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001) 

átti að kanna hvort vændi fyrirfyndist á Íslandi og ef svo væri í hvaða mynd það birtist. 

Niðurstöður skýrslunnar voru að vændi væri stundað á Íslandi í þeim hópum sem rannsóknin 

náði til þ.e. ungs fólks í eiturlyfjaneyslu og í tengslum við nektarstaði. 

 

Fram kom í skýrslunni að erlendar rannsóknir sýndu að einstaklingar sem hafa leiðst út í 

vændi væru líklegri til þess að hafa lent í kynferðislegri misnotkun í æsku, líklegri til að hafa 

verið í vímuefnaneyslu og farið ungir að heiman og skort eftirlit og umsjón foreldra. Í 

skýrslunni var vakin athygli á því að á Íslandi væri refsivert að stunda vændi sér til framfærslu 

ólíkt hinum Norðurlöndunum og að rökstuðningur fyrir afnámi þess ákvæðis þar hafi verið að 

vændi sé félagslegt vandamál sem þurfi að mæta  með félagslegum úrræðum (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir o.fl., 2001). 
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Þann 10. apríl 2001 skipaði Sólveig Pétursdóttir þáverandi dómsmálaráðherra nefnd til þess 

að koma með tillögur um úrbætur vegna kláms og vændis. Ástæðan var að út höfðu komið 

tvær skýrslur sem höfðu verið gerðar að beiðni dómsmálaráðherra og átti þessi nefnd að koma 

með tillögur um viðbrögð við niðurstöðum þessarra skýrslna. Þessar skýrslur voru „Vændi á 

Íslandi umfang og eðli“ sem kom út árið 2001 og „Samanburður á lagaumhverfi Íslands og 

annars staðar á Norðurlöndum varðandi löggjöf og eftirlit með klámi, vændi ofl.“ sem kom út 

árið 2000. Í niðurstöðum nefndarinnar kom  m.a. fram að lagt er til að ákvæðið um bann við 

því að stunda vændi sér til framfærslu verði afnumið. Í rökstuðningi sínum taldi nefndin að 

seljendur vændis væru í langflestum tilvikum fórnarlömb t.d. vegna fíkniefnaneyslu eða 

kynferðislegrar misnotkunar eða annarra þátta og þurfi því frekar á hjálp að halda en að þeim 

sé refsað. Lögð er þó áhersla á að ekki sé verið að lögleiða vændi heldur verið að leggja á það 

áherslu að þeir sem selja vændi séu fórnarlömb og þurfi að geta leitað sér aðstoðar án þess að 

eiga á hættu að vera refsað. Taldi nefndin að mögulega gæti götuvændi orðið sýnilegra við 

afnám þessarar greinar í lögunum og því lagði hún til að það yrði refsivert að bjóða sölu á 

kynlífsþjónustu á almannafæri. 

 

Hvað varðar að gera kaupin refsiverð taldi nefndin að það væri margt sem mælti með því. Það 

sjónarmið að seljendur vændis séu fórnarlömb og því sé sá sem kaupir þjónustuna að notfæra 

sér bágar aðstæður seljandans var talið réttmætt. Gallar slíkrar lagasetningar væru hins vegar 

að mögulega myndi vændi færast meira neðanjarðar og mögulega yrði erfiðara að ná til 

vændismiðlaranna vegna þess að kaupendur myndu ekki fást til að vitna gegn þeim. Það gæti  

jafnframt skaðað sönnunarbyrði. Niðurstaða nefndarinnar var því að ekki ætti að gera 

vændiskaup refsiverð að svo stöddu (Innanríkisráðuneytið, 2002). 

 

Þann 23. nóvember 2004 skipaði þáverandi dómsmálaráðherra starfshóp til þess að kynna sér 

reynslu af mismunandi löggjöf um vændi, klámiðnað og mansal í Evrópu. Sérstaklega átti 

hópurinn að kynna sér sænsku löggjöfina og skoða kosti hennar og galla. Í hópnum voru 

fulltrúar frá öllum þingflokkum auk skrifstofustjóra í Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 

(Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 

 

Hópurinn komst ekki að sameiginlegri niðurstöðu um hvaða leiðir í lagasetningu væri best að 

fara til þess að draga úr vændi hérlendis. Hópurinn klofnaði í afstöðu sinni um málið og 

skilaði þremur niðurstöðum. Skrifstofustjóri í Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, Ragna 

Árnadóttir, taldi að ekki væri rétt að setja lagaákvæði um að gera kaup á vændi refsiverð og 
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máli sínu til stuðnings nefndi hún m.a. að aðstæður væru hér á landi allt aðrar en í Svíþjóð 

þegar lögin voru samþykkt. Þar hefði götuvændi verið talsvert og þar hefði erlendum 

vændiskonum fjölgað mikið og það talið tengjast mansali. Einnig taldi hún að möguleg 

varnaðaráhrif væru ofmetin og erfiðara yrði að ná til þeirra sem stýrðu sölunni á vændi því 

kaupendur myndu ekki vitna gegn þeim. Að lokum lagði hún til að fyrst yrðu skoðuð áhrif 

gildandi laga um bann við að greiða börnum yngri en 18 ára fyrir kynferðismök þar sem fram 

hefði komið á fundum sem nefndin átti með fagaðilum að stór hluti þeirra sem stundar vændi 

væri undir 18 ára aldri. Mikilvægt væri að skoða varnaðaráhrif þessa ákvæðis áður en sett 

væru lagaákvæði um bann við vændiskaupum af fullorðnum. 

 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Frjálslynda flokksins, töldu m.a. að ekki væri ráðlegt að gera 

kaup á vændi refsiverð og afnema refsinæmi sölu vændis. Bannað væri að stunda vændi sér til 

framfærslu hér á landi og við afnám þess ákvæðis gæti götuvændi því orðið sýnilegra. Með 

því að banna kaupin myndi vændið fara neðar og erfiðara yrði að hafa eftirlit með því og 

einnig yrði umhverfið hættulegra fyrir vændiskonurnar. Einnig nefndu þau að áhrif sænsku 

leiðarinnar væru óljós því ekki hefði verið sýnt fram á að umfang vændis hefði minnkað. 

Vændi væri samfélagslegt vandamál sem yrði að leysa með félagslegum úrræðum og 

mikilvægt væri að efla forvarnir og finna raunhæf úrræði fyrir fólk sem vildi komast út úr 

vændi (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 

 

Fulltrúar frá Vinstri hreyfingu-grænu framboði, Samfylkingu og Framsóknarflokki voru 

fylgjandi því að farin yrði sænska leiðin í lagasetningu. Þau lögðu m.a. áherslu á að það þyrfti 

að átta sig á tengslum vændis og mansals og að Ísland væri líka markaðssvæði þeirra sem 

stunduðu mansal. Þau sögðust líta á vændi sem hluta af kynbundnu ofbeldi karla gegn konum 

og hluti af því að draga úr ofbeldi gegn konum væri að draga úr vændi. Einnig töldu þau að 

besta leiðin til þess að berjast gegn vændi væri að reyna að draga úr eftirspurninni. Í Svíþjóð 

hefði götuvændi minnkað verulega og umsvif alþjóðlegra glæpasamtaka og því mætti álykta 

að dregið hefði úr ofbeldi eftir lagasetninguna í Svíþjóð. Bentu þau einnig á að það væri 

reynsla Svía að lögin væru líkleg til þess að hafa fælingaráhrif. Mikilvægt væri að senda 

skilaboð út í samfélagið að líkami fólks sé ekki söluvara og efla þyrfti vitund fólks og 

sérstaklega ungra karla (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006). 
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9 Breytingar á 206. grein almennra hegningarlaga sem fjallar um vændi. 

Með því að rekja breytingar á lögum sem varða vændi má sjá endurspeglun af þeim 

viðhorfsbreytingum sem hafa átt sér stað í samfélaginu. Árið 1992 voru gerðar breytingar á 

ákvæðum almennra hegningarlaga um kynferðisbrot. Ákvæði 1. mgr. 206. greinar 

hegningarlaga (nr. 19/1940) „Hver sem stundar vændi sér til framfærslu skal sæta fangelsi allt 

að 2 árum“ var fyrir árið 1992 í kafla hegningarlaga um brot á reglum um framfærslu og 

atvinnuháttu en var árið 1992 sett í kafla laganna um kynferðisbrot því það þótti eðlilegt að 

flokka þetta brot með öðrum kynferðisbrotum. Þá voru líka gerðar breytingar á orðalagi og 

m.a. hugtakið „vændi“ sett í staðinn fyrir orðið „lauslæti“ (Þingskjal 625, 2000-2001). Við 

lagabreytinguna árið 1992 var ákvæðið um vændi gert óbundið við kyn, og tekur því jafnt til 

háttsemi karla og kvenna. Einnig urðu miklar umræður um hvort fella ætti út refsinæmi þess 

að stunda vændi sér til framfærslu en Allsherjarnefnd Alþingis klofnaði í afstöðu sinni 

gagnvart því og taldi meirihluti nefndarinnar að það ætti að vera áfram refsinæmt. Þeir 

þingmenn sem vildu fella ákvæðið úr lögum töldu að þeir sem væru í vændi gerðu það aðeins 

vegna mikillar neyðar og fíkniefnaneysla m.a. nefnd í því sambandi (Þingskjal 1048, 2005-

2006). 

 

Árið 2006 var kynferðisbrotakaflinn tekinn til endurskoðunar og árið 2007 breytist 206. gr á 

þann hátt að refsinæmi þess að stunda vændi sér til framfærslu var tekið út og sett inn bann 

við því að auglýsa eftir eða bjóða fram kynmök gegn greiðslu (Þingskjal 1390, 2006-2007). 

Árið 2009 voru svo samþykkt lög sem banna kaup á vændi (Þingskjal 963, 2008-2009). 

10 Aðdragandi lagasetningarinnar á Íslandi 

Lögin um bann við kaupum á vændi voru samþykkt 17. apríl 2009 eins og áður kom fram 

(Þingskjal 963, 2008-2009). Kolbrún Halldórsdóttir, þáverandi umhverfisráðherra og 

þingmaður Vinstri hreyfingar- grænt framboð, hafði þá margoft  lagt fram frumvörp á fyrri 

löggjafarþingum, að kaup á vændi yrði refsivert athæfi og að afnumið skyldi ákvæðið um 

refsinæmi sölu vændis. 206. grein almennra hegningarlaga fjallar um vændi og miðast 

umfjöllunin hér aðeins að tillögum að breytingum á þeirri grein. Árið 2000 var refsivert að 

stunda vændi sér til framfærslu og einnig að hagnast á vændi annara. Svona hljómaði 206. gr 

hegningarlaganna árið 2000:  

 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagas/125a/1940019.html&leito=V%E6NDI/0v%E6n/0v%E6na/0v%E6nast/0v%E6nd/0v%E6nda/0v%E6ndan/0v%E6ndar/0v%E6ndara/0v%E6ndari/0v%E6ndast/0v%E6ndasta/0v%E6ndastan/0v%E6ndastar/0v%E6ndasti/0v%E6ndastir/0v%E6ndastra/0v%E6ndastrar/0v%E6ndastri/0v%E6ndasts/0v%E6ndastur/0v%E6ndi/0v%E6ndinu/0v%E6ndir/0v%E6ndir%F0u/0v%E6ndis/0v%E6ndisins/0v%E6ndist/0v%E6ndi%F0/0v%E6ndra/0v%E6ndrar/0v%E6ndri/0v%E6nds/0v%E6ndu/0v%E6ndum/0v%E6ndumst/0v%E6ndur/0v%E6ndust/0v%E6ndustu/0v%E6ndustum/0v%E6ndu%F0/0v%E6ni/0v%E6nir/0v%E6nir%F0u/0v%E6nist/0v%E6ni%F0/0v%E6njumst/0v%E6nst/0v%E6nt/0v%E6num/0v%E6numst#word2
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206. gr. Hver sem stundar vændi sér til framfærslu skal sæta fangelsi allt að 2 árum. 

Hver sem hefur atvinnu eða viðurværi sitt af lauslæti annarra skal sæta fangelsi allt að 4 

árum. 

Sömu refsingu varðar það að ginna, hvetja eða aðstoða ungmenni, yngra en 18 ára, til þess 

að hafa viðurværi sitt af lauslæti. 

Sömu refsingu varðar það einnig að stuðla að því að nokkur maður flytji úr landi eða til 

landsins í því skyni að hann hafi viðurværi sitt af lauslæti ef viðkomandi er yngri en 21 árs 

eða honum er ókunnugt um þennan tilgang fararinnar. 

Hver sem stuðlar að því með ginningum, hvatningum eða milligöngu að aðrir hafi holdlegt 

samræði eða önnur kynferðismök gegn greiðslu eða gerir sér lauslæti annarra að tekjulind, 

svo sem með útleigu húsnæðis eða öðru, skal sæta fangelsi allt að 4 árum en sektum eða 

fangelsi allt að 1 ári ef málsbætur eru. 

10.1 Frumvarp mars 2000 

Kolbrún Halldórsdóttir og Þuríður Backman lögðu fram frumvarp um breytingu á almennum 

hegningarlögum (19/1940) hvað varðar kynlífsþjónustu og klám þann 7. mars árið 2000. Þar 

lögðu þær m.a. til að sá sem greiði fyrir kynlífsþjónustu af einhverju tagi skuli sæta fangelsi 

allt að 4 árum. Hver sá sem hefur atvinnu af eða viðurværi sitt af lauslæti annarra skuli sæta 

fangelsi allt að 6 árum í stað 4 áður. Felld er út greinin sem segir að það að stunda vændi sér 

til framfærslu sé refsivert athæfi. Einnig er lagt til að ákvæðið sem fjallar um það að stuðla að 

því að fólk sé flutt til landsins eða frá því, sé víkkað, að því leyti að aldursákvæðið er tekið út  

í stað þess að lögin gildi aðeins um einstaklinga undir 21 árs aldri. Einnig var lagt til að alveg 

sama sé hvort viðkomandi sé kunnugt um tilgang fararinnar eða ekki og hvort samþykki liggi 

fyrir eða ekki. Þessi breyting myndi veita fórnarlömbum mansals til kynlífsþrælkunar meiri 

vernd óháð aldri. Einnig bætist við klausa um bann við því að bjóða upp á kynferðislegar 

nektarsýningar og bann við rekstri klámþjónustu gegnum síma og tölvur og var sett fram að 

refsiramminn yrði allt að 4 ára fangelsi. 

 

Í greinargerð Kolbrúnar og Þuríðar um frumvarpið kemur m.a. fram að nektarstaðir hafi víða 

verið opnaðir og að óstaðfestur grunur sé um að vændi kunni að tengjast þeirri starfssemi. 

Einnig hafi viðgengist að  auglýsa alls kyns klámþjónustu, bæði í blöðum og á netinu. Enn 

fremur kemur fram að í leiðbeinandi reglum sem jafnréttisnefnd Evrópuráðsins og 

ráðherranefnd þess hefði nýlega afgreitt teljist mansal til kynlífsþrælkunar eða 

kynlífsmisnotkunar. Kaup á kynlífi og kynlífsþjónustu væri því kynferðisofbeldi þar sem 

valdastaða þess sem kaupir væri staða hins sterka. Einnig kemur fram að afleiðingar vændis 
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væru þær sömu og hjá öðrum þolendum kynferðisofbeldis (Þingskjal 693, 1999-2000). Þetta 

lagafrumvarp komst ekki til 1. umræðu og var ekki tekið upp aftur á þessu þingi. 

10.2 Frumvarp mars 2001 

Aftur var lagt fyrir Alþingi samskonar frumvarp þann 6. mars 2001. Það var lagt fram af þeim 

Kolbrúnu Halldórsdóttur, Þuríði Backman og Steingrími J. Sigfússyni. Þetta er í raun sama 

frumvarp og var lagt fram 7. mars árið 2000 en orðalag hefur aðeins breyst. Búið að taka út 

orðið lauslæti og setja í staðinn orðið vændi og á öðrum stað taka út orðið lauslæti og setja 

kynlífsþjónustu í staðinn (Þingskjal 840, 2000-2001). Þetta frumvarp fór til fyrstu umræðu og 

var í framhaldi vísað til allsherjarnefndar en var ekki afgreitt þaðan. 

10.3 Frumvörp í október 2001 og 2002 

Þann 8. október 2001 lögðu Kolbrún, Steingrímur og Þuríður aftur fram samskonar frumvarp 

en orðalagi hafði örlítið verið breytt frá síðasta frumvarpi. Frumvarpið komst til fyrstu 

umræðu í þinginu og var vísað til allsherjarnefndar Alþingis en hlaut ekki afgreiðslu frá 

nefndinni (Þingskjal 22, 2001-2002). 

 

Þann 7. október 2002 var sama frumvarp lagt fyrir Alþingi í fjórða skiptið. Aftur voru það 

Kolbrún Halldórsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon og Þuríður Backman sem fluttu frumvarpið. 

Þetta frumvarp hlaut sömu örlög og hin fyrri þ.e. komst til fyrstu umræðu og var síðan vísað 

til allsherjarnefndar en ekki afgreitt þaðan. Í greinargerð sinni nefnir Kolbrún að frumvarpinu 

hafi  tvisvar verið vísað til allsherjarnefndar en ekki verið afgreitt þaðan (Þingskjal 39, 2002-

2003). 

10.4 Frumvarp október 2003 

Þann 6. október 2003 var frumvarpið lagt fyrir aftur og nú af hópi kvenna með Kolbrúnu 

Halldórsdóttur í fararbroddi. Meðflutningsmenn voru 14 konur úr öllum flokkum að 

Sjálfstæðisflokknum undanskildum. Helstu breytingar á 206. grein laganna sem frumvarpið 

gerði ráð fyrir voru að breyta refsiábyrgð vændis. Lagt var til að kaup á vændi og annarri 

kynlífsþjónustu yrði refsiverð og vændi stundað til framfærslu tekið út, og yrði ekki lengur 

refsivert. Einnig var lagt til að orðalaginu í gildandi lögum á þessum tíma væri breytt þ.e. 

orðinu „lauslæti“ yrði breytt í „vændi“. Einnig var lagt til  að lækka refsinguna frá fyrri 

frumvörpum þ.e. að hver sem greiði fyrir kynlífsþjónustu af nokkru tagi skuli sæta fangelsi 

allt að tveimur árum, en í fyrri frumvörpum var refsingin fjögur ár. Að sama skapi var búið að 

þrengja refsirammann fyrir að hagnast á vændi annarra úr sex árum í fjögur ár. Einnig var 



  

21 

búið að taka út klausuna sem var höfð með í fyrri frumvörpum um bann við að bjóða upp á 

kynferðislegar nektarsýningar og bann við rekstri klámþjónustu gegnum síma og tölvur 

(Þingskjal 38, 2003-2004, frumvarp). 

10.4.1 Greinargerð frumvarps 

Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að frumvarp sama efnis hafi margsinnis verið lagt 

fram á síðasta kjörtímabili og hafi ekki fengið afgreiðslu frá allsherjarnefnd og sé því lagt 

fram aftur en í breyttri mynd. Þetta er rökstutt með því að umræðan um klám og vændi hafi 

færst í vöxt hér á landi alveg eins og í nágrannalöndum okkar. Vitnað er í skýrslu sem kom út 

árið 2001 og heitir Vændi á Íslandi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001) en í henni sé það 

staðfest að vændi sé stundað hér á landi. Einnig var bent á að til þess að sporna við auknu 

mansali sem skipulögð glæpasamtök stundi hafi margar þjóðir endurskoðað löggjöf sína um 

vændi og klám. Í þessu frumvarpi var lagt til að farin yrði sama leið og Svíar fóru því þeir 

hefðu góða reynslu af banni við kaupum á vændi. Götuvændi og mansal hafi minnkað þar í 

landi og því væri mikilvægt að fá fleiri þjóðir til þess að taka upp þessa löggjöf því annars 

væri verið að ýta vandanum eitthvert annað. 

 

Að lokum kemur fram í greinagerðinni að stofnuð hafi verið samtök kvennahreyfinga í 

Evrópu , European Network Against Trafficking in Women for Sexual Exploitation. Samtök 

þessi töldu að ekki væri hægt að líta á vændi sem atvinnugrein og að vændi væri kynbundið 

ofbeldi gegn konum. Þau hvöttu stjórnvöld til þess að setja lög sem í fyrsta lagi tryggði vernd 

fórnarlamba vændissala, í öðru lagi komi í veg fyrir mansal og í þriðja lagi dragi úr eftirspurn 

eftir kynlífsþjónustu (Þingskjal 38, 2003-2004, frumvarp). 

10.4.2 Umræður um frumvarp frá október 2003  

Alls tóku níu manns til máls í fyrstu umræðu. Ef tekið er saman það helsta sem kemur fram í 

þessum umræðum þá er m.a. mikið rætt um að mikilvægt sé að gera greinarmun á viðskiptum 

með vörur og þjónustu annars vegar og hins vegar viðskipti með líkama fólks, þetta tvennt 

væri ekki hægt að bera saman. Mikilvægt væri að senda þau siðferðislegu skilaboð að það sé 

ekki hægt að kaupa fólk. Ísland væri eina Norðurlandaþjóðin þar sem seljandi vændis væri 

brotlegur gagnvart lögum. Þetta ákvæði gerði vændiskonum ómöglegt að leita til lögreglu 

yrðu þær fyrir ofbeldi. Mikilvægt væri að bregðast við breyttri þjóðfélagsmynd með 

lagabreytingu, til þess að sporna við vændi og mansali ásamt því að breyta því hvernig litið er 

á vændi á Íslandi. Einnig var talað um að erlendar rannsóknir hafi leitt í ljós að vændi hafi 

mjög slæmar afleiðingar fyrir fólk sem leiðist út í það og eru afleiðingarnar svipaðar og hjá 
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þeim sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Mikilvægt væri að hafa í huga að miklir 

fjárhagslegir hagsmunir væru í kynlífsiðnaðinum og þessi iðnaður ætti sér marga sterka 

talsmenn. Tveir þingmenn sem höfðu efasemdir um þetta frumvarp tóku til máls. Þeirra 

mótrök voru að ekki væri komin næg reynsla á löggjöfina í Svíþjóð og að betra væri að beita 

forvörnum í baráttunni við vændi (Þingskjal 38, 2003-2004, 1.umr.). 

10.4.3 Umsagnir sem bárust Alþingi vegna frumvarpsins 

Fjölmargar umsagnir bárust til allsherjarnefndar um frumvarpið og einnig komu margir 

sérfræðingar á hennar fund. Í umsögn ríkissaksóknara dagsett 26. nóvember 2003 kemur fram 

að hann geti ekki mælt með samþykki frumvarpsins eins og það liggi fyrir. Hins vegar taldi 

hann að það þyrfti að endurskoða 206. gr. hegningarlaganna. Hann taldi að rétt sé að gera sölu 

á vændi refsilausa en efaðist um að rétt væri að gera kaup á vændi refsiverða háttsemi en ekki 

fylgdi neinn rökstuðningur (Ríkissaksóknari 130/359, 2003-2004). Ríkislögreglustjóri taldi að 

ekki væri ljóst hvort sú leið sem frumvarpið legði til væri sú rétta í baráttunni við vændi. 

Hann nefndi að í Svíþjóð væri umdeilt  hvernig þessi leið hafi reynst. Hann lagði því til að 

þetta frumvarp yrði ekki gert að lögum nú en bendir á mikilvægi þess að umræðan um þessi 

mál haldi áfram (Ríkislögreglustjóri 130/434, 2003-2004). 

 

Refsiréttanefnd, sem hefur það hlutverk að vera innanríkisráðuneytinu til ráðgjafar í tengslum 

við refsirétt og endurskoðun refislaga, gerði m.a. athugasemdir við orðalag í frumvarpinu 

hvað varðar skýrleika refsiheimilda. Athugasemdir voru m.a. gerðar við að nota 

„kynlífsþjónustu af nokkru tagi“ betra sé að nota orðið „vændi“. Refsiréttamefnd taldi ekki 

rétt að taka efnislega afstöðu til þeirrar leiðar sem valin var í frumvarpinu út frá 

refsipólitískum sjónarmiðum (Refsiréttarnefnd 130/334, 2003-2004). 

 

Lögreglustjórinn í Reykjavík sendi umsögn í bréfi dagsettu 21. nóv 2003. Þar kemur fram að 

embættið gæti ekki mælt með því að þetta frumvarp verði að lögum. Vísaði hann til þess að 

enn væru notuð hugök í frumvarpinu sem þyki mjög óljós og væru líkleg til að valda miklum 

vanda fyrir lögregluyfirvöld, ákæruvald og dómstóla þegar þau takast á við þessi brot 

(Lögreglustjórinn í Reykjavík 130/298, 2003-2004). 

 

Í bréfi dagsettu 20. október árið 2003 barst áskorun til þingmanna frá fjórtán 

kvennasamtökum um að setja í lög bann við kaupum á vændi og að aflétta því að hægt sé að 

refsa einstaklingum sem selja vændi. Þetta voru eftirfarandi samtök; Bríet, félag ungra 
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feminista, Kvennaathvarfið, Feministafélag Íslands, Stígamót, Kvenfélagasamband Íslands, 

Tímaritið Vera, Kvennakirkjan, Unifem á Íslandi, Kvennaráðgjöfin, Félag kvenna í læknastétt 

á Íslandi, Kvenréttindafélag Íslands, Landssamband Framsóknarkvenna, Neyðarmóttaka 

vegna nauðgunar og V-dagssamtökin (Stígamót 130/276, 2003-2004). 

 

Þetta frumvarp fór eins og áður sagði til fyrstu umræðu á Alþingi og var afgreitt frá 

allsherjarnefnd þann 19. maí 2004. Í nefndaráliti var lagt til að frumvarpið yrði samþykkt með 

breytingartillögu þar sem tekið var tillit til athugasemda sem bárust um frumvarpið. 

Breytingarnar voru m.a. að lagt er til að í stað orðanna „kynlífsþjónustu af nokkru tagi“ komi 

orðið „vændi“. Einnig var lagt til að refsirammi þess að kaupa vændi yrði þrengdur í allt að 

einu ári í fangelsi í stað tveggja ára (Þingskjal 1751, 2003-2004). Frumvarpið komst ekki til 

annarar umræðu á Alþingi. 

10.5 Frumvarp dómsmálaráðherra október 2006 

Þann 4. október árið 2006 lagði þáverandi dómsmálaráðherra, Björn Bjarnason, fram 

frumvarp sem fól í sér endurskoðun á ákvæðum laganna um brot er varða; í fyrsta lagi 

nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, í öðru lagi kynferðisbrot gegn börnum og í þriðja 

lagi vændi. Þetta var stórt og mikið frumvarp en hér verður einungis sjónum beint að 206. 

greininni. Hvað varðar vændið var lagt til að ákvæði um refsingu fyrir að stunda vændi sér til 

framfærslu sé fellt niður en sett inn ákvæði um refsingu fyrir að bjóða fram, miðla eða óska 

eftir kynmökum í opinberum auglýsingum. Áfram yrði refsinæmt að hagnast á vændi annara 

(Þingskjal 20, 2006-2007, frumvarp). Refsinæmi vændis næði því eingöngu til þriðja aðila 

samkvæmt þessu frumvarpi þ.e. að bannað væri að hagnast á vændi annarra og bannað væri 

að auglýsa vændi. 

10.5.1 Greinargerð frumvarpsins (Björn Bjarnason) 

Í greinargerð frumvarpsins kom fram hvað varðar 206. gr um vændi að Ísland væri eina 

Norðurlandaþjóðin sem hefði sölu vændis refsiverða í löggjöf sinni. Vitnað var í skýrslu 

nefndar dómsmálaráðherra sem falið var að koma með tillögur um útbætur vegna kláms og 

vændis og kom út 16. apríl árið 2002. Þar var lagt til að afnema ákvæðið um refsingu fyrir að 

stunda vændi sér til framfærslu og það rökstutt á þann veg að mikilvægt væri að hjálpa 

einstaklingum sem hafa þurft að þola erfiðar aðstæður frekar en að refsa þeim. Þeir gætu þá 

frekar kært ofbeldi, væru líklegri til að vitna gegn vændismiðlurum sem og að leita sér 

aðstoðar hjá heilbrigðis- og félagsþjónustunni. 
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Hvað varðar kaup á vændi þá segir í greinagerðinni að það séu skiptar skoðanir í Svíþjóð, þar 

sem þessi leið var farin, hvort dregið hefði úr vændi. Þá er nefnt að Noregur hefði ekki áform 

um að fara þessa sænsku leið og ekki heldur Danmörk og þar er lögð áhersla á að taka á 

vandamálinu með félagslegum aðgerðum. Einnig hefðu fræðimenn í Noregi, Danmörku og 

Svíþjóð gagnrýnt að ekki hafi verið gerð heildarrannsókn á því hvernig sænsku lögin hefðu 

reynst og hvort markmið þeirra að draga úr vændi hafi náðst. Rannsóknir hér á landi sýndu að 

stór hluti vændismarkaðarins væri neðanjarðar og hér tíðkaðist ekki götuvændi. Aðstæður 

væru því ólíkar þeim í Svíþjóð þegar þessi refsiákvæði voru sett í lög þar. Einnig þyrftu 

lagabreytingar að taka mið af þjóðfélagsviðhorfum og aðstæðum hverju sinni. Lagt var til að 

frekari rannsóknir yrðu gerðar á vændi á Íslandi áður en farið yrði út í þessar lagabreytingar 

sem kenndar eru við Svíþjóð. Einnig var bent á að til væru önnur úrræði sem talin væru 

áhrifaríkari en að refsa kaupendum vændis. Refsing væri ekki góð aðferð við að leysa 

félagslegan vanda. Mikilvægt væri að finna orsök vandans og koma í veg fyrir að 

einstaklingar leiðist út í vændi. Því væri niðurstaðan að leggja ekki til í þessu frumvarpi að 

gera kaup á vændi refsiverð (Þingskjal 20, 2006-2007, frumvarp). 

10.5.2 Fyrstu umræður um frumvarp frá október 2006 

Þar sem þetta frumvarp var viðamikið og fjallar aðeins að hluta til um gr. 206 snúast 

umræðurnar einungis að litlu leyti um 206. greinina. Fjórir ræðumenn tóku til máls og var 

almennt mikil samstaða um þetta frumvarp í heild (Þingskjal 20, 2006-2007, 1.umræða). Í 

máli Kolbrúnar Halldórsdóttur kom fram að hún var ánægð með að í frumvarpinu væri lagt til 

afnám refsingar við sölu á vændi þó svo hún vildi ganga lengra og gera kaup á vændi 

refsiverð. Hún sagðist ekki hafa lagt fram sjálfstætt þingmál á þessu þingi en hún muni láta 

reyna á hvort sátt náist í allsherjarnefnd um að gera breytingartillögu við þetta frumvarp hvað 

varðar bann við kaupum á vændi (Kolbrún Halldórsdóttir, 2006-2007). 

10.5.3 Vísað til allsherjarnefndar 

Frumvarpinu var vísað til allsherjarnefndar 19. okt árið 2006. Umsagnir frá um 30 stofnunum 

og félagssamtökum bárust nefndinni ásamt því að fjölmargir sérfræðingar mættu á fundi 

nefndarinnar. Í umsögnum sem bárust var oft ekkert minnst á 206. greinina enda frumvarpið 

viðamikið og breytingar sem frumvarpið gerði ráð fyrir á 206. gr. voru aðallega að fella út 

refsinæmi á sölu vændis og almennt mikill stuðningur við það. Í þeim umsögnum þar sem 

minnst var á breytingarnar var undantekningarlaust lýst yfir þeirri skoðun að ganga ætti lengra 

og gera kaupin á vændi refsiverð (Alþingi (e.d.) Allar umsagnarbeiðnir í 20. máli, 2006-

2007). 
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Allsherjarnefnd sendi frá sér nefndarálit og þar segir, hvað varðar 206. greinina, að nefndin 

fagni þeirri breytingu að sala vændis verði gerð refsilaus. Jafnframt segir að vændi sé ein 

birtingarmynd kynferðisofbeldis og þeir sem stundi vændi geri það af mikilli neyð. Einnig er 

sagt frá því að miklar umræður hefðu verið um það hvort fara ætti „sænsku leiðina“ þ.e. að 

gera kaupin refsiverð en niðurstaða nefndarinnar hafi verið að gera það ekki að sinni. Í 

rökstuðningi nefndarinnar segir orðrétt um sænsku leiðina: 

 

Sú leið hefur þó þá ótvíræðu annmarka að hún færir vændið af götunum niður í 

undirheimana og að einhverju leyti yfir á veraldarvefinn og gerir það þannig 

ósýnilegra. Um leið verður erfiðara að ná til þeirra sem hafa milligöngu um það. 

Slíkt mundi hafa í för með sér aukningu á eftirliti lögreglu með brotum sem engir 

kærendur væru að. Nefndin bendir á að vændi er félagslegt vandamál og efast verður 

um að það verði leyst með refsingum.  

(Þingskjal 1151-20, 2006-2007). 

 

Breytingartillaga kom frá fjórum þingmönnum sem voru í minnihluta og sátu í 

allsherjarnefnd. Breytingartillagan snéri að ýmsum greinum frumvarpsins og m.a. að því að 

sett væri inn bann við kaupum á vændi. Þessi breytingartillaga var svo dregin til baka með því 

skilyrði að lögð yrði fram breytingartillaga frá allri nefndinni um það að fyrningarfresturinn í 

alvarlegustu ofbeldismálunum gegn börnum félli niður (Þingskjal 1206, 2006-2007). Þetta 

frumvarp varð að lögum 17. mars árið 2007 og þar með breytingar á 206. greininni. 

Refsinæmi þess að selja vændi féll niður en áfram var refsinæmt að hagnast á vændi annarra. 

Bannað var að auglýsa eftir eða bjóða fram kynmök gegn greiðslu (Þingskjal 1390, 2006-

2007). 

10.6 Frumvarp 2007 

Þann 8. nóvember árið 2007 lagði Kolbrún Halldórsdóttir ásamt 9 öðrum þingmönnum frá 

Samfylkingu, Vinstri grænum og Framsóknarflokki, fram frumvarp til laga. Þar er lagt til að 

við 206. gr laganna bætist ný málsgrein sem verði 1. mgr. og svohljóðandi:  

 Hver sem lætur af hendi eða heitir greiðslu eða öðrum ávinningi fyrir vændi skal sæta sektum 

eða fangelsi allt að 1 ári. 

 

Í greinargerð frumvarpsins kom fram að lagt er til að farin verði sænska leiðin í baráttunni 

gegn vændi. Í greinargerðinni kom m.a. fram að Capacent Gallup hafi í mars árið 2007 gert 

símakönnun fyrir Ríkisúvarpið um viðhorf fólks til þess að kaup á vændi verði gerð refsiverð. 

Niðurstaðan var að 70% þjóðarinnar var hlynnt eða mjög hlynnt því að gera kaup á vændi 

refsiverð. Einnig kom fram að Noregur væri að íhuga að fara þessa leið (Þingskjal 207, 2007-
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2008). Ekki fóru fram miklar umræður um frumvarpið og var því vísað til allsherjarnefndar en 

það hlaut ekki afgreiðslu þaðan. 

 

Umsagnir bárust í febrúar 2008 frá Alþjóðahúsi, ákærendafélagi Íslands, Femínistafélag 

Íslands, Kvennakirkjunni, Kvennréttindafélagi Íslands, Mannréttindaskrifstofu Íslands, 

Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum, Ríkislögreglustjóranum, Ríkissaksóknara, presti 

innflytjenda, Umboðsmanni barna og Unifem. Af þessum tólf umsögnum sem bárust voru níu 

fylgjandi þessari lagasetningu.  

 

Embætti ríkissaksóknara taldi sig ekki geta stutt frumvarpið og vitnaði í Ragnheiði 

Bragadóttur, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, um að nauðsynlegt væri að gera frekari 

rannsóknir á vændi áður en farið er út í lagabreytingar (Ríkissaksóknari 135/1510, 2007-

2008). Í umsögn ríkislögreglustjóra kom fram að umdeilanlegt sé hvernig „sænska leiðin“ hafi 

reynst í Svíþjóð og því sé ekki ljóst hvort hún væri rétta leiðin til þess að taka á vandanum 

(Ríkislögreglustjóri 135/1495, 2007-2008). Í umsögn ákærendafélags Íslands kom fram að 

þegar meta eigi hvort vel eða illa hafi tekist til með tiltekna löggjöf í nágrannalöndum velti 

það á því að hvaða markmiðum var stefnt með tiltekinni löggjöf. Ennfremur sagði að val á 

markmiðum löggjafar hlyti að taka mið af pólitískri stefnumörkun. Ákærendafélagið taldi það 

því ekki hlutverk sitt að taka afstöðu til frumvarpsins en vildi taka fram að ekki væri andstaða 

við lögtöku þess (Ákærendafélagið 135/1461, 2007-2008). Málið gekk til allsherjarnefndar 

22. janúar 2008 en var ekki afgreitt þaðan. 

10.7 Frumvarp til laga febrúar 2009– kaup gerð refsiverð 

Þann 25. febrúar árið 2009 var lagt fram frumvarp til laga um breytingu á 206. greininni.  

Flutningsmaður var Atli Gíslason og meðflutningsmenn voru Ágúst Ólafur Ágústsson, 

Álfheiður Ingadóttir, Árni Þór Sigurðsson, Þuríður Backman, Katrín Júlíusdóttir, Lúðvík 

Bergvinsson, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Siv Friðleifsdóttir, 

Eygló Harðardóttir og Helga Sigrún Harðardóttir. Frumvarpið var svohljóðandi: 

 

Við 206. gr. laganna bætast tvær nýjar málsgreinar, 1. og 2. mgr., svohljóðandi:  

„Hver sem lætur af hendi eða heitir greiðslu eða öðrum ávinningi fyrir vændi skal 

sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári“. 
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„Hver sem lætur af hendi eða heitir greiðslu eða öðrum ávinningi fyrir vændi barns 

undir 18 ára aldri skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum“ (Þingskjal 583, 

2008-2009). 

10.7.1 Greinargerð frumvarpsins 

Í frumvarpinu var lagt til að kaup á vændi væru gerð refsiverð og þannig lögfest hin sænska 

leið. Í greinargerð frumvarpsins kom m.a. fram að Norðmenn hafi í árslok 2008 ákveðið að 

taka upp sænsku leiðina og tók hún gildi 1.janúar 2009. Bent var á að fram komi í umsögnum 

frá síðasta löggjafarþingi um frumvarpið, að vændi er ein birtingarmynd kynferðisofbeldis og 

yfirleitt færi fólk út í vændi vegna neyðar og dæmi væru um að konur væru þvingaðar til að 

stunda vændi hér á Íslandi. Mikilvægt væri að senda skilaboð út í samfélagið að það sé ekki 

liðið að kaupa sér aðgang að líkama fólks og nýta sér neyð annara. Vitnað var í rannsókn sem 

sænska félagsmálaráðuneytið lét gera árið 2007 þar sem segir að götuvændi hafi minnkað þar 

í landi eftir gildistöku laganna. Í greinargerðinni sagði ennfremur að í umsögn 

Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum hafi komið fram að erlendar rannsóknir hafi sýnt 

að stærsti hluti eftirspurnarinnar eftir vændi séu karlmenn sem „prófi“ í fáein skipti en hætti 

svo að kaupa vændi. Þannig megi gera ráð fyrir því að eftirspurnin minnki ef kaupin væru 

gerð refsiverð þar sem leiddar voru líkur að því að færri myndu „prófa“ að kaupa vændi 

(Þingskjal 583, 2008-2009). 

10.7.2 Umræður 

Í fyrstu umræðu hjá flutningsmanni frumvarpsins Atla Gíslasyni kom m.a. fram að frumvarp 

sambærilegt þessu hafi margoft verið lagt fram af þingmönnum Vinstri hreyfingarinnar-græns 

framboðs, Samfylkingar og Framsóknarflokks og fjöldi umsagna borist áður á síðustu þingum 

og því væri það fullunnið. Hann nefndi að mikill meirihluti umsagnaraðila styddu frumvarpið. 

Einnig þakkaði hann Kolbrúnu Halldórsdóttur, sem var á þessum tímapunkti 

umhverfisráðherra, fyrir það hvernig hún hafði barist fyrir þessu máli á þingi undanfarin ár 

(Atli Gíslason, 2008-2009). Frumvarpinu var vísað til allsherjarnefndar sem afgreiddi 

frumvarpið 1. apríl árið 2009 með nefndaráliti þar sem lagt var til að frumvarpið yrði 

samþykkt með breytingartillögu sem varðaði orðalag í greinum frumvarpsins (Þingskjal 885, 

2008-2009). 

 

Í annari umræðu þann 17. apríl kom fram í máli framsögumanns meirihluta allsherjarnefndar, 

Árna Páls Árnasonar, að samþykkt þessa frumvarps væri í samræmi við þá stefnumörkun 
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ríkisstjórnarinnar að kaup á vændi ætti að vera refsivert og að málið væri fullupplýst í ljósi 

langrar umræðu um það á fyrri þingum (Árni Páll Árnason, 2008-2009). 

 

Í máli Ástu Möller þingkonu Sjálfstæðisflokksins kom fram að álit hennar á frumvarpinu 

hefði ekki breyst síðan hún sat í nefnd sem skilaði skýrslu um mismunandi löggjöf um vændi 

og fleira á Norðurlöndunum og víðar. Hún sagði að rannsóknir hefðu ekki með ótvíræðum 

hætti sýnt fram á það að sænska leiðin hafi bætt aðstæður vændiskvenna. Einnig nefndi hún 

greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum á 133. þingi og 

vitnar í rökstuðning Ragnheiðar Bragadóttur prófessors um að taka ekki upp refsinæmi fyrir 

kaupum á vændi (Ásta Möller, 2008-2009). 

 

Þetta frumvarp var samþykkt á Alþingi i 17. apríl 2009 með 27 atkvæðum á móti 3 

atkvæðum. 16 þingmenn greiddu ekki atkvæði og 17 þingmenn voru fjarstaddir (Alþingi, 

(e.d.) Atkvæðagreiðsla). Þegar þessi lög voru samþykkt á Alþingi var við völd 

minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna sem var studd af Framsóknarflokknum en 

Geir H. Harde hafði beðist lausnar í janúar 2009 eftir efnahagshrunið. 

 

Við 206. gr. laganna bætast tvær nýjar málsgreinar, 1. og 2. mgr., svohljóðandi:  

„Hver sem greiðir eða heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi fyrir vændi skal sæta 

sektum eða fangelsi allt að 1 ári“. 

„Hver sem greiðir eða heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi fyrir vændi barns undir 18 

ára aldri skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum“. 

(Þingskjal 963, 2008-2009). 

 

Í 2. umræðu frumvarpsins, þegar ljóst var að frumvarpið yrði að öllum líkindum að lögum 

sagði Kolbrún Halldórsdóttir: 

Þetta mál hefur verið eins konar tákn fyrir femíníska stefnu. Femínistar hafa lagt 

mjög mikið til málanna og við sjáum það á umsögnunum sem þingheimi hafa borist 

með þessu máli í gegnum árin, hin femínísku sjónarmið, hreyfingar femínista, 

Femínistafélagið og femínísk félög hafa ævinlega pressað mjög á þingmenn að 

samþykkja þetta mál. 

Nú finnst mér þetta vera staðfesting á því að femínísk sjónarmið ráði för við 

ríkisstjórnarborðið, kannski ekki í öllum málum en í öllu falli mjög mörgum. Við 

erum með þessum málum að færa hin femínísku sjónarmið út í þingsalinn, til 

þingheims alls, og það er með nokkru stolti sem ég leyfi mér að standa hér og segja 

að femínísk sjónarmið hafi náð yfirhöndinni á Alþingi Íslendinga í tilteknum málum. 

Þetta mál er í mínum huga verulega sterkt tákn um það. 
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Það er því með miklu stolti að ég lýk máli mínu, hæstv. forseti, í þessari umræðu 

þegar hillir undir það að Alþingi Íslendinga samþykki að kaup á vændi verði gerð 

refsiverð (Kolbrún Halldórsdóttir, 2008-2009). 

11 Staðan eftir lagabreytinguna á Íslandi 

Mjög erfitt er að meta áhrif lagabreytingarinnar hér á landi þar sem skortir rannsóknir á vændi 

hérlendis. Ekki var nógu mikið vitað um umfang vændis áður en lögunum var breytt og þess 

vegna erfitt að meta áhrifin. Hér á landi hefur götuvændi ekki þrifist og því allt vændi falið. 

Vitað var að vændi væri stundað á Íslandi meðal ungs fólks í eiturlyfjaneyslu og í tengslum 

við nektarstaði (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2001) eins og áður hefur komið fram. Helgi 

Gunnlaugsson prófessor við Háskóla Íslands bendir á að það eigi við um vændi eins og annað 

að almennt geti verið varasamt að fara í róttækar aðgerðir til þess að takast á við eitthvað sem 

við þekkjum ekki vel (Ríkisútvarpið, 2012).  

 

Margar lagabreytingar voru gerðar á stuttum tíma sem tengjast umhverfi vændismarkaðarins. 

Eins og áður hefur komið fram var bann við sölu vændis fellt úr gildi 2007, sænska leiðin 

lögleidd árið 2009 og árið 2010 voru sett lög um fortakslaust bann við nektarsýningum 

(Þingskjal 857, 2009-2010) en árið 2007 höfðu verið sett lög sem bönnuðu fyrirtækjum að 

gera út á nekt starfsmann sinna en undanþága var í þessum lögum sem gerði nektarstöðum 

kleift að starfa áfram en þó háð skilyrðum.  Í nefndaráliti allsherjarnefndar, um frumvarp til 

laga um bann við nektarsýningum, kom m.a. fram að á nektardansstöðunum byggist 

starfsemin nær eingöngu á ungum erlendum konum sem stoppa stutt á landinu. Lögreglu hafi 

reynst erfitt að kanna stöðu þeirra og möguleiki væri á því að þær væru fórnarlömb mansals 

(Þingskjal 784, 2009-2010). Lögin voru því sett með það markmið að draga úr mansali hingað 

til lands. 

 

Vegna þess hvers eðlis vændi er fer fjöldi vændismála hjá lögreglunni líka eftir því hversu 

mikil áhersla er lögð á málaflokkinn. Í skýrslu Ríkislögreglustjóra fyrir árið 2013 kom fram 

að mikil aukning hafi orðið í vændismálum frá árinu áður. Þessa miklu aukningu á milli ára 

sem var 609,5%  má rekja til átaks sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og lögreglan á 

Suðurnesjum stóðu fyrir í þessum málaflokki. Árið 2013 komu 175 vændismál á borð 

ríkislögreglustjóra en meðaltal áranna 2010-2012 er 25 tilkynnt brot á ári í þessum málaflokki 

(Ríkislögreglustjórinn, 2014). Í Fréttablaðinu 3. júlí 2014 segir Friðrik Smári Björgvinsson 

yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunnar að einstaklingar sem selji vændi séu ekki  
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margir en vændiskaupendur hafi aldrei verið fleiri. Árið 2013 var sett meira fjármagn, 

mannskapur og tími í málaflokkinn en nú sé átakinu lokið. Þá kemur fram í greininni að 

refsiramminn vegna vændiskaupa er eitt ár í fangelsi eða sektir en langflestum þessara mála 

ljúki með sektum. Einnig kemur fram að þar sem refsiramminn sé svo þröngur geti lögreglan 

ekki beitt öllum tiltækum  ráðum við rannsókn mála eins og hlerunum (Erla Björg 

Gunnarsdóttir, 2014). 

12 Hvernig hafa vændiskaupalögin reynst í Svíþjóð og Noregi? 

12.1 Viðhorf til laganna 

Eftir að lögin voru sett í Svíþjóð jókst fylgið við þau talsvert samkvæmt skoðanakönnunum en 

stuðningurinn mældist um 80% í könnunum frá 1999, 2001 og 2002 (Ekberg, 2004). 

Samskonar aukning mældist ekki gagnvart þessum lögum í Noregi og Danmörku. Því má 

segja að bannið sjálft hafi haft áhrif á gildi og viðmið fólks í Svíþjóð (SOU, 2010). Hins 

vegar, þó svo mikill stuðningur sé við lögin í Svíþjóð, þá hefur komið fram að almenningur 

hafi frekar litla trú á því að þau hafi áhrif á umfang vændis (Holmström og Skilbrei, 2008). 

Viðhorf til banns við kaupum á vændi eru breytileg á Norðurlöndunum. Á Íslandi og í Svíþjóð 

er svipaður stuðningur eða um 70% en talsvert minni í Noregi og mjög lítill í Danmörku 

(SOU, 2010). Stuðningur við lögin hefur haldist nokkuð stöðugur í Svíþjóð og er enn um 70% 

árið 2014 og á sama tíma mælist þar um 50% stuðningur við það að gera líka sölu vændis 

refsiverða (Mujaj og Netscher, 2015). Svíar og Norðmenn hafa haft ólíkar áherslur í 

vændisumræðunni. Umræðan í Svíþjóð flokkast meira sem róttækur femínismi en í Noregi 

flokkast umræðan meira sem frjálslyndur femínismi. Svíar líta á vændi sem ofbeldi gegn 

konum, sem er einkennandi fyrir rök róttækra femínista (Jakobsson og Kotsadam, 2010). Í 

Noregi hefur hins vegar aðal áherslan verið á persónuleg vandamál þeirra sem stunda vændi 

og erfiðleika og fjárhagslegan ójöfnuð (Holmström og Skilbrei, 2008). 

 

Ekki eru allir á eitt sáttir um hver sé árangur þessara laga og eru þau umdeild og sérstaklega í 

Noregi. Vændi og mansal í kynferðislegum tilgangi er margþætt félagslegt fyrirbæri sem 

yfirleitt fer nokkuð leynt og því hefur reynst erfitt að meta umfang þess (SOU, 2010). 

12.2 Reynsla laganna í Svíþjóð 

Margir höfðu áhyggjur af að með banninu myndi vændið færast neðanjarðar og erfiðara yrði 

að nálgast einstaklinga í vændi og umhverfi þeirra yrði hættulegra. Þetta var ekki raunin í 

Svíþjóð (SOU, 2010.). Árið 1999 var áætlað að 125 þúsund sænskir menn keyptu 
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kynlífsþjónustu af um 2500 konum í vændi í Svíþjóð einu sinni eða oftar á ári hverju. Af 

þessum konum var áætlað að um 650 konur væru í götuvændi. Talið var að frá árinu 1999 til 

2004 hafi fjöldi kvenna í götuvændi dregist saman um allavega 30% til 50% og nýliðun 

nánast stöðvast. Einnig var áætlað að fjöldi vændiskvenna hafi farið úr 2500 vændiskonum 

árið 1999 í 1500 vændiskonur árið 2002. Til samanburðar voru í Danmörku um 5500 til 7800 

konur í vændi og þar eru íbúar um helmingi færri en í Svíþjóð. Talið var að um 50% 

vændiskvenna þar væru fórnarlömb mansals (Ekberg, 2004). 

 

Sænska kvennahreyfingin ásamt þeim sem vinna með konum í vændi eru sammála um að 

lögin hafi reynst vel fyrir vændiskonurnar. Fleiri sem vilja komast út úr vændi leiti nú til 

þeirra en áður en lögin voru sett. Talsmenn „Proscentret“ í Stokkhólmi segja að 60% af þeim 

sem hafi leitað til þeirra undanfarin þrjú ár hafi komist út úr vændinu fyrir fullt og allt og 

einnig nefndu margir skjólstæðingar þeirra að lögin hefðu haft hvetjandi áhrif á þá að leita sér 

aðstoðar (Ekberg, 2004). 

 

Lögreglan í Svíþjóð telur að lögin hafi líka fælingarmátt gagnvart þeim sem leita í vændishús, 

klámklúbba og fylgdarþjónustu (Ekberg, 2004). Hlutfall þeirra karla sem sögðust hafa keypt 

kynlíf var 12,7% árið 1996 og lækkaði í 7,6% árið 2008. Árið 2014 mælist þetta hlutfall 

svipað eða um 7,5% (Mujaj og Netscher, 2015). Vísbendingar eru í þá átt að þeir sem stunda 

mansal líti síður á Svíþjóð sem álitlegan stað til þess að setja upp starfsemi. Þeir leiti frekar til 

landa eins og Hollands, Þýskalands, Danmerkur og Spánar þar sem viðhorf til vændis er 

annað (Ekberg, 2004; SOU, 2010).  

 

Á síðustu árum hefur vændismarkaðurinn breyst á öllum Norðulöndunum. Með aukinni 

hnattvæðingu hefur orðið fjölgun á erlendum konum á vændismarkaðnum. Á öllum 

Norðurlöndunum hefur erlendum vændiskonum fjölgað en ekki eins mikið í Svíþjóð og t.d. í 

Danmörku og Noregi. Meiri hluti þeirra sem selja vændi í Svíþjóð hafa ekki sænskt ríkisfang 

og í götuvændinu eru nígerískar og rúmenskar konur í meirihluta eins og svo víða í öðrum 

Evrópulöndum. Götuvændi í Svíþjóð hefur minnkað um meira en helming frá árinu 1995 og 

til ársins 2014. Það hvarf nánast með lögunum tímabundið en kom eitthvað til baka og hefur 

haldist nokkuð stöðugt síðustu árin (Mujaj og Netscher, 2015). Minnkun götuvændis þarf líka 

að skoða í samhengi við tæknivæðingu síðustu 15 ára þó svo að hafa verði í huga að þar sem 

vændi er löglegt er umfang götuvændis meira. Internetið er orðið mikilvægur þáttur fyrir þá 

sem selja vörur og þjónustu á sama tíma og samskipti á félagsmiðlunum hafa aukist gríðarlega 
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á síðustu árum. Í Svíþjóð hefur orðið aukning á fjölda auglýsinga á kynlífsþjónustu á netinu 

og þær orðið meira áberandi. Spurning sé því hvort vændi hafi aukist að umfangi eða hvort 

markaðssetning og miðlun kynlífsþjónustu eigi sér stað í auknum mæli á félagsmiðlunum. 

Þrátt fyrir að það sé erfitt að meta fjölda þeirra sem selja vændi á netinu m.a. vegna þess að 

oft er sama símanúmer sem tengist mörgum auglýsingum. Þá er það staðreynd að aðgengi og 

flæði upplýsinga um vændi hefur aukist á netinu. Samt sem áður er talið að ekki séu 

vísbendingar um að einstaklingum sem selji vændi hafi fjölgað í Svíþjóð (Mujaj og Netscher, 

2015). 

12.3 Reynsla laganna í Noregi 

Yfirvöld í Noregi létu kanna hvernig vændiskaupalögin, sem voru samþykkt árið 2009 í 

Noregi, hefðu reynst og hvort þau hefðu haft þau áhrif á vændismarkaðinn sem lagt var upp 

með. Fram kemur í skýrslunni, sem heitir Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle 

tjenester og kom út 2014, að lögin voru sett til þess að minnka og koma í veg fyrir mansal, 

minnka kynlífsmarkaðinn, breyta viðhorfum fólks til vændis, koma í veg fyrir að fólk byrjaði 

í vændi og þar með minnka kynferðislega misnotkun. Lögin áttu líka að vernda einstaklinga í 

vændi og hjálpa þeim að komast út úr vændi. Helstu niðurstöður voru að lögin hefðu minnkað 

eftirspurn eftir vændi og því hefði umfang vændis minnkað í Noregi. Einnig væri landið ekki 

eins álitlegur kostur fyrir mansal þar sem eftirspurn hefði minnkað og markaðurinn dregist 

saman ásamt meiri áhættu fyrir þá vegna lagaumhverfisins. Ekki komu fram vísbendingar um 

aukið ofbeldi gagnvart vændiskonum. Ef niðurstöður eru skoðaðar nánar kemur fram að mikil 

óvissa var í mælingum á núverandi stærð vændismarkaðarins. Sérstaklega var erfitt að leggja 

mat á það vændi sem fram fór innandyra m.a. vegna þess að ein vændiskona getur verið með 

fleiri en eina auglýsingu á netmiðlum og einnig sú staðreynd að vændiskonur ferðast oft mikið 

á milli borga og landa og stoppa stutt á hverjum stað. Þrátt fyrir þessar takmarkanir á 

mælingum telja skýrsluhöfundar að vændismarkaðurinn hafi dregist saman um 10-20% eftir 

að lögin voru sett. Mestu breytingarnar urðu í Osló þar sem götuvændismarkaðurinn drógst 

saman um 40-60%. Skýrsluhöfundar telja að staða vændiskvenna hafi styrkst eftir að lögin 

voru sett þ.e.a.s. styrkt rétt þeirra til að tilkynna kaupanda til lögreglu. Konur í götuvændinu 

segja að samningsstaða þeirra sé erfiðari og þær þurfi að huga betur að öryggisatriðum. 

Þröskuldurinn virðist hafa hækkað í samanbandi við að tilkynna ofbeldi af hálfu 

viðskiptavinar til lögreglu eftir að lögin voru sett. Þrátt fyrir þetta er lokaniðurstaðan sú að 

ofbeldi gegn vændiskonum á götunni hafi ekki aukist og lögreglan hafi ekki vísbendingar um 

aukið ofbeldi eftir tilkomu laganna (Rasmussen, Strøm, Sverdrup og Wøien Hansen, 2014). 
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Einstaklingar í vændi þurfa að vinna meira nú en miðað við árið 2008 til þess að ná inn sömu 

tekjum samkvæmt skýrsluhöfundum. Talið er að fjármálakreppan hafi haft áhrif á að verð 

lækkaði á vændismarkaði. Fleiri hafi farið á markaðinn eftir að atvinnuástand versnaði í 

Evrópu þó svo það hafi ekki versnað í Noregi. Samkeppni jókst ásamt því að eftirspurn drógst 

saman sem hafði þau áhrif að verð lækkaði. Skýrsluhöfundar telja að fjármálakreppan frekar 

en lögin ein og sér hafi haft áhrif á að verð lækkaði. Vændismarkaðurinn í Noregi einkennist 

eins og víða í öðrum löndum af meirihluta innflytjenda frá fátækum ríkjum sem hafa oft fáa 

aðra kosti en að fara inn á vændismarkaðinn. Því sé mikilvægt að auka úrræði fyrir þá sem 

vilja komast út úr vændi og koma í veg fyrir að fólki leiðist út í vændi (Rasmussen o.f.l., 

2014). 

 

Í skýrslu frá Pro sentret í Noregi, sem er miðstöð fyrir þá sem selja vændi eða hafa selt vændi, 

frá árinu 2012 kemur m.a. fram að fleiri vændiskonur hafi leitað til Pro sentret vegna ofbeldis 

árið 2012 en áður en lögin voru sett. Samt sem áður tilkynna færri vændiskonur ofbeldi til 

lögreglu eftir að lögin voru sett. Þær upplifa að þær þurfi að vernda kúnna sína gegn 

sektargreiðslum. Lögreglan fer frá því að vera bandamaður sem þær gátu leitað til yfir í að 

vera sá sem þær þurfa að vernda kúnna sína fyrir (Bjørndahl, 2012). Lögreglan og ýmis 

hjálparsamtök í Noregi eru sammála um að vændismarkaðurinn einkennist af aukinni 

lagalegri íhlutun. Þessar íhlutanir hafa í för með sér að meira er einblínt á þessar lagaheimildir 

til þess að stjórna og minnka umfang vændismarkaðarins. Dæmi um lagaheimild sem 

lögreglan notar m.a er sú að ef vændi á sér stað í íbúð sem er leigð út og er notuð í 

vændisstarfssemi er húseigandi krafður um að segja upp leigusamningi við viðkomandi ella 

verði hann ákærður fyrir  að selja út konur í vændi (e. pimping). Þessi aðgerð kallast 

„Huslos“. Þá hefur vændiskonum verið hent út úr leiguhúsnæði sem þær eru búnar að borga 

fyrir og þetta hefur líka haft í för með sér að erfiðara er fyrir vændiskonur að leigja og hafa 

margar tekið á það ráð að fá einhvern þriðja aðila sem er þá skráður fyrir leigunni og tekur þá 

eitthvað gjald fyrir það. Þessi aukna lagalega íhlutun hefur haft í för með sér talsvert meiri 

afskipti af þeim sem selja kynlífsþjónustu. Vændiskonurnar eru oftar yfirheyrðar og fá oft 

stöðu vitnis þegar lögreglan er á eftir manseljendum eða kúnnum. Umhverfið sem vændið á 

sér stað í er í auknum mæli undir eftirliti lögreglu í þeim tilgangi að afhjúpa glæpi og margar 

vændiskonur upplifa sig eins og glæpamenn í þessu umhverfi. Vændið er orðið meira 

einstaklingsvætt vegna þess að erfiðara er að halda úti vændisstarfssemi margar saman. Í 

götuvændinu eru kúnnarnir mjög stressaðir og ekki gefst tími til að semja um hvað er í boði 

fyrr en komið er á hótelherbergi eða í íbúð þar sem þær eru einar með kúnnanum. Áður hafi 
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vændiskonurnar haft meira val um sína kúnna og hvernig kynlífsþjónustu þær veittu en nú 

þurfi þær jafnvel að undirgangast eitthvað sem þær myndu að öðrum kosti ekki gera til þess 

að ná inn lífsnauðsynlegum tekjum. Þær upplifi nú meiri erfiðleika, þær eru í meiri hættu og 

finnist þær hafa minni stjórn gagnvart sínum kúnnum. Vændiskonur tilkynna síður ofbeldi til 

lögreglu af ótta við að missa íbúðina sína og kúnna. Þeir sem vinna með vændiskonum tala 

líka um að þær verði fyrir meira áreiti og mismunun frá umhverfinu og að breyting hafi orðið 

á því hvernig talað er um vændiskonur. Rekja megi þessa breytingu til áranna 2006-2007 

þegar konur frá Nígeríu urðu áberandi í götuvændi. Þær seldu vændi á nýjum og mun 

sýnilegri og almennri stöðum en áður hafði verið. Oftar var talað um að vændiskonur væru 

truflandi og óæskilegar frekar en að talað væri um þær sem konur sem væru í erfiðum 

aðstæðum og í umræðunni um vændiskaupalögin var þessi fókus mjög áberandi (Bjørndahl, 

2012). 

 

Talskona Prosentret í Noregi telur að með vændiskaupalögunum hafi kynlífsmarkaðurinn 

færst enn meira á netmiðla. Götuvændi hafi minnkað en almennt hafi vændi ekki minnkað að 

neinu ráði. Lögin hafi ekki verið til hagsbóta fyrir þá sem hafi verið varnarlausir gagnvart 

mansali. Hún telur einnig að lögin hafi einungis verið sett vegna þess að vændi var sýnilegt á 

ákveðnum stöðum og fólki fannst það óþægilegt. Lögin hafi ekki ráðist á orsakir þess að 

konur leiðast út í vændi. Þær fara út í vændi m.a. vegna þess að þær eru fátækar og það séu 

þær enn (Mathisen, 2011).  

 

Grasrótarsamtökin Sex Workers Outreach Project New York City (SWOP-NYC) og Sex 

Workers Action New York eru bæði hluti af alþjóðlegu neti sem einbeitir sér að því að bæta líf 

núverandi og fyrrverandi kynlífsverkamanna. Þessi samtök gagnrýna sænsku lögin og 

gagnrýna einnig niðurstöður norsku skýrslunnar, Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle 

tjenester, sem átti að meta reynsluna í Noregi. Samtökin telja að þar sem fram komi í 

skýrslunni að vændi hafi minnkað sé í raun aðeins átt við það vændi sem er sýnilegt og 

fullyrðingar um að vændi hafi minnkað um 10-20% sé allt byggt á getgátum. Einnig telja þau 

að ekki sé hægt að segja að engar vísbendingar séu um að ofbeldi gagnvart vændiskonum hafi 

aukist vegna þess að ekki mælist aukning í tilkynningum til lögreglunnar þegar það kemur 

einnig fram í skýrslunni að vændiskonur eru ólíklegri til þess að tilkynna ofbeldi nú en áður 

en lögin voru sett. Aðstæður einstaklinga í kynlífsiðnaðinum séu verri nú, en fram kom í 

skýrslunni að erfiðara sé að semja um verð við kúnnana og einnig hefði verð lækkað sem þýði 
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fleiri kúnna. Samtökin gagnrýna skýrsluna sem sýni fram á árangur laganna þegar í raun og 

veru séu aðstæður fólks í vændi verri. Ekki er nóg af úrræðum fyrir þá sem vilja komast út úr 

vændi. Ekki sé tækt að setja lög sem geri aðstæður fólks í vændi erfiðari og hafa svo ekki næg 

úrræði til hjálpar þeim sem vilja komst út úr vændi (D'Adamo, 2014). 

 

Það er ekki einfalt að reyna að meta áhrif sænsku laganna á umfang vændis því það eru svo 

margir aðrir þættir sem hafa áhrif. Þróun vændis er háð mörgum ólíkum þáttum sem þarf að 

taka með í reikninginnn m.a. hnattvæðingu, innflytjendamálum, tækniþróun og 

efnahagslegum og félagslegum aðstæðum (Mujaj og Netscher, 2015). 
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13 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að svara eftirfarandi spurningum; Hver var aðdragandi 

lagasetningarinnar um bann við kaupum á vændi á Íslandi? Hvaða hugmyndafræði lá að baki 

þessari lagasetningu og hver voru markmið hennar? 

 

Durkheim hélt því fram að með því að skoða breytingar á lögum samfélagsins gætum við séð 

hvernig viðhorf og gildi samfélagsins hefðu þróast. Á Íslandi voru gerðar breytingar á lögum 

um vændi árið 1992 þar sem lögin voru tekin úr kafla hegningarlaga um framfærslu og 

atvinnuháttu og sett yfir í kafla hegningarlaga um kynferðisbrot. Í kjölfarið voru umræður um 

það á Alþingi að fella út greinina um bann við því að stunda vændi sér til framfærslu. 

Samkvæmt hugmyndum Durkheims mætti því segja að þarna hafi viðhorfsbreyting átt sér stað 

þar sem farið var að líta á vændi sem félagslegt vandamál sem ekki yrði leyst með refsingu. 

 

Hvaða augum einstaklingar líta á lögin hefur áhrif á hvort þeir tileinki sér gildi og viðmið 

laganna. Samfélög þar sem litið er á lögin sem eitthvað sem komist er að samkomulagi um 

með lýðræðislegum hætti og fólk upplifir að hægt sé að hafa áhrif á lagasetningu, hafa frekar 

lög sem endurspegla viðhorf samfélagsins. Samfélög þar sem litið er á lögin sem tæki til 

bælingar væru líklegri til þess að hafa lög sem endurspegluðu ekki endilega viðhorf 

samfélagsins og þar væri ólíklegra að einstaklingarnir tileinkuðu sér gildi laganna sem kæmu 

að ofan. Á Íslandi voru viðhorf fólks til laganna könnuð og árið 2003 kom í ljós að svo virtist 

sem sænska hugmyndafræðin um vændi félli vel að skoðunum landsmanna. Meðal þess sem 

kom fram í Gallup könnuninni var að 70% voru sammála því að það ætti að vera ólöglegt að 

kaupa kynlífsþjónustu. Í maí 2004 lagði allsherjarnefnd Alþingis til að frumvarpið um bann 

við kaupum á vændi yrði samþykkt en málið komst ekki áfram að sinni. Af þessu má sjá að 

það eru margir þættir sem hafa áhrif á hvort tiltekið mál verði að lögum þó svo að meirihluti 

þjóðarinnar sé hlynntur því. Forgangsröðun mála og pólitísk sjónarmið liggja líka að baki.  

 

Aðdragandi lögleiðingar sænsku leiðarinnar var langur eða um 10 ár. Hinn pólitíski 

aðdragandi er m.a. sá að Sjálfstæðismenn voru aldrei fylgjandi þessari lagasetningu en þó ekki 

svo að skilja að þeir hafi verið stuðningsmenn vændis eða viljað lögleiða það. Þeir voru 

varkárir og töldu nauðsynlegt að gera frekari rannsóknir á vændi áður en farið yrði í 

lagabreytingar. Frumvarpið um bann við kaupum á vændi var ekki samþykkt fyrr en 

Sjálfstæðisflokkurinn lenti utan ríkisstjórnar eftir efnahagshrunið snemma árs 2009 en hann 
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hafði verið í ríkisstjórn alveg frá því fyrsta frumvarpið um bann við kaupum á vændi var lagt 

fyrir Alþingi árið 2000.  

 

Þegar kynferðisbrotakaflinn var tekinn til endurskoðunar árið 2007 voru þær breytingar sem 

gerðar voru á vændislöggjöfinni varfærnislegar. Lagabreytingin sem var gerð árið 2007 fól í 

sér eins og áður sagði að aðeins var refsivert að hagnast á vændi annarra og bannað var að 

auglýsa, miðla og óska eftir kynlífsþjónustu. Einnig voru sama ár sett lög um bann við 

nektarsýningum en vegna undanþáguklausu störfuðu nektarstaðir áfram þó þeir væru háðir því 

að fá jákvæða umsögn til þess að fá starfsleyfi frá sveitarfélaginu. Kannski hefði verið eðlilegt 

að staldra þarna við og gera ítarlega rannsókn á vændi á Íslandi en íslenskar rannsóknir á 

vændi eru af skornum skammti. 

 

Umræðan um vændislögin á Alþingi einkenndist af ólíkri hugmyndafræði stuðningsmanna og 

andstæðinga. Sjálfstæðisflokkurinn lagði mikla áherslu á að ekki væru allir á eitt sáttir með 

lögin í Svíþjóð og skortur væri á sönnunum fyrir því að þessi leið hefði reynst vel og einnig 

að aðstæður væru allt aðrar á Íslandi. Þeir Sjálfstæðismenn sem tjáðu sig um málið töldu að 

mikilvægara væri að berjast gegn vændi með félagslegum úrræðum. Stuðningsmenn laganna 

bentu hins vegar á árangur sem hefði náðst í Svíþjóð og að almenn ánægja væri með lögin þar 

í landi. Einnig væru rannsóknir sem bentu í þá átt að þessi lög hefðu reynst vel í baráttunni 

við mansal. Þeir lögðu áherslu á að aðalatriði sænsku leiðarinnar væri að vændi væri hluti af 

kynferðislegu ofbeldi. Með því að hafa skýrt í lögum að kaup á vændi væri bannað væru send 

þau siðferðilegu skilaboð að líkamar fólks væru ekki vara sem hægt væri að kaupa sér aðgang 

að og nýta sér þar með neyð fólks í kynferðislegum tilgangi. Lögin myndu þannig hafa áhrif á 

það hvernig við lítum á vændi og draga úr eftirspurn eftir því. Hugmyndafræðin að baki 

lögunum er sú að vændi er ofbeldi sem er hegðun sem ekki er liðinn í nútíma samfélagi. Sýnt 

hafi verið fram á að afleiðingar vændis væru slæmar bæði fyrir einstaklingin sem það stundar 

og samfélagið. Markmið lagasetningarinnar á Íslandi var senda siðferðileg skilaboð út í 

samfélagið sem hefði áhrif á viðhorf fólks til vændis og drægi úr eftirspurn eftir því og einnig 

var markmið þeirra að draga úr mansali hingað til lands. 

 

Hugmyndafræði eða staðreyndir er þema í allri umfjöllun um málið á Alþingi. Vinstri grænir, 

Samfylking og Framsókn aðhylltust sænsku hugmyndafræðina en Sjálfstæðisflokkurinn hafði 

efasemdir um þessa leið og kallaði eftir því að nauðsynlegt væri að rannsaka árangur þessarar 

lagasetningar betur. 
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Erfitt er að leggja mat á árangur þessa laga hér á landi þar sem rannsóknir á vændi skorti fyrir 

lagabreytinguna og ekki lágu fyrir nógu víðtækar upplýsingar um umfang og eðli vændis. 

Einnig voru margar aðrar lagabreytingar gerðar sem tengdust vændismarkaðnum þannig að 

erfitt er að leggja einungis mat á áhrif laganna um bann við kaupum á vændi. 

 

Þær þjóðir sem hafa lögleitt vændi í þeim tilgangi að ná stjórn og ráða stærð þessa markaðar 

hafa ekki náð tilætluðum árangri. Vísbendingar eru um að vændi hafi í meira mæli færst 

neðanjarðar í þeim löndum og kynlífsmarkaðurinn þanist út og einnig hafi umhverfi 

vændiskvenna versnað. Á hinn bóginn hefur götuvændi dregist saman í Svíþjóð og kannanir 

benda til þess að færri karlar kaupi vændi nú en áður en lögin voru sett. Almennt virðist vera 

að götuvændi hafi minnkað í Svíþjóð og í Noregi og lögin eiga þar hluta að máli. Spurningin 

er hins vegar hversu stóran þátt þau eiga í því, en eins og fram hefur komið spila áhrif netsins 

og samfélagsmiðlanna þar inn líka. Erfitt er að meta hvort almennt umfang vændis hafi 

minnkað enda er þetta að mörgu leyti mjög falið vandamál. Lögin eru umdeild en svo virðist 

sem gagnrýnin beinist aðallega að því að umhverfi þeirra sem selja vændi hafi orðið 

hættulegra og aðstæður þeirra almennt versnað eftir gildistöku laganna. Nauðsynlegt er að 

skoða þetta og athuga hvernig og hvort þetta tengist lögunum beint. Ef til vill þarf að huga að 

því hvaða leiðir lögreglan notar þegar verið er að rannsaka vændi og mansal samanber 

lagaheimildum sem er beitt í Noregi. Eins og sýndi sig þar þarf að leita leiða til þess að 

vændiskonurnar upplifi sig síður sem hluta af þessum glæpaheimi. Það virðist vera að eftir að 

lögin voru sett hafi ef til vill ekki nógu mikill gaumur verið gefinn að því að auka aðstoð og 

huga að aðstæðum vændiskvennanna. 

 

Við leysum ekki vændismál með einum lagabókstaf og hluti vændis mun alltaf vera 

neðanjarðar án tillits til lagaumhverfis. Það að samfélag tryggi atvinnu fyrir þegna sína og hafi 

félagsleg úrræði skiptir líka máli í þessari baráttu. Þessi heimur mun alltaf að hluta einkennast 

af ofbeldi og ógnunum og spurningin er hvaða lagaumhverfi er best í baráttunni gegn vændi 

og mansali. Hvað varðar mansal þá hafa lögin stóru hlutverki að gegna til þess að sporna við 

því. Rannsóknir virðast benda í þá átt að að þar sem vændiskaup eru bönnuð og bannað er að 

hagnast á vændi annara er mansal minna viðverandi. Þeir sem stunda mansal virðast síður 

koma sér fyrir í því lagaumhverfi.  

 

Lagaramminn gegnir þannig mikilvægu hlutverki, en í samspili við aðra þætti eins og 

eftirfylgni löggæsluaðila. Ef lögunum er fylgt eftir er mönnum gert erfiðara fyrir að kaupa 
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vændi og eða gera út vændi. Eins og sjá má á gögnum lögreglu skipti frumkvæði lögreglu 

miklu. Málaflokkurinn er mjög falinn og brotin ekki „augljós“ og því þarf lögregla að leggja 

meira á sig í þessum brotum miðað við mörg önnur. Það er mikilvægt að fylgja eftir þessum 

málum ef við viljum styðja og styrkja þessi viðhorf sem lögin bera með sér. 

 

Hins vegar vinnur lagaramminn ekki á ástæðum þess að einstaklingar leiðast út í vændi. Eins 

og fram kom áður leiðast einstaklingar yfirleitt út í vændi vegna mikillar neyðar eins og 

eiturlyfjaneyslu og fátæktar. Til þess að fyrirbyggja það er nauðsynlegt fyrir samfélagið að 

huga að ýmsum félagslegum þáttum eins og vímuefnamálum, innflytjendamálum, 

atvinnumálum og að gæta þess að einstaklingar samfélagsins lendi ekki í fátæktargildrum. Þar 

liggur ábyrgð samfélagsins á vændi.  
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