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Útdráttur 

 

Helsta viðfangsefni þessa lokaverkefnis er að leitast við að samfélagsgreina bækurnar um 
Hungurleikanna. Leitast er við að taka dæmi úr nútímasamfélaginu og bera saman við dæmi 
úr bókunum. Þessar bækur hafa verið vinsælar undanfarin ár og hafa nú verið gerðar 
kvikmyndir eftir bókunum. 

Markmiðið með því að bera raunveruleikan saman við skáldskap er að sýna fram á að þrátt 
fyrir að um skáldskap sé að ræða sé stuðst við dæmi úr raunveruleikanum. Litið er á vissa 
þætti úr raunveruleikanum til þess að bera saman við bækurnar. Kenning Darwins um 
náttúruval er nýtt til þess að skoða hvernig hún virkar í raunveruleikanum og sjá hvernig hún 
er nýtt við skrif bókanna. Hungur er skoðað ásamt stéttaskiptingu, nauðungarvinnu og vændi. 
Þessir punktar eru nýttir vegna þess að þeir eru stór hluti af því sem hrjáir heiminn nú í 

dag, bæði í þróunarlöndum og iðnríkjunum þó svo að mismunandi sé hvaða áhrif þau hafa á 
milli þróunarlanda og iðnríkjanna.. 

 

 

 

Abstract 

The main subject of this thesis is to socially understand the book series The Hunger Games.  
Examples are taken from modern society and compared with examples from the books. The 
book series has been popular in the past few years and movies have been made based on the 
books. 

The purpose of comparing reality to fiction is to demonstrate that, despite being fictional, 
examples from real life are used in the books. Certain aspects of reality are viewed in order to 
compare with events in the books. Darwin's theory of natural selection is used to see how it 
works in real life and how it is used in the books. Hunger is viewed along with class division, 
forced labor and prostitution. 

These points are used because they are a big part of what is wrong in the world today, both 
in developed countries and developing countries, although there are differences in the effect 
they have between developing countries and developed countries. 
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Þakkarorð 

 

 
Ég vil byrja á því að þakka foreldrum mínum fyrir að sparka reglulega í mig og ýta mér áfram 

í náminu og að missa aldrei sjónar á því hvað háskólanám gæti gert fyrir mig og rekið á eftir 

mér við skrif á lokaverkefninu. Einnig vill ég þakka þeim fyrir allan þann stuðning sem þau 

hafa veitt mér í gegnum námið því án þeirra hefði þetta aldrei tekist. 

 

 

Ég vil þakka frænku minni henni Mörthu fyrir alla þá aðstoð sem hún hefur veitt mér í 

gegnum námið og þá sérstaklega við hjálp við val á viðfangsefni fyrir lokaverkefnið og fyrir 

að lesa yfir verkefnið. 

 

 

Ég vil þakka kærasta mínum honum Sigurpáli fyrir þann stuðning og skilning sem hann 

hefur sýnt mér við gerð lokaverkefnisins og þess skilnings sem hann hefur haft á þeim tíma 

sem ég hef þurft að loka mig af vegna vinnu við lokaverkefnið. 

 

 

Að lokum vill ég þakka leiðbeinanda mínum fyrir að hjálpa mér við endanlegt val á 

viðfangsefni fyrir lokaverkefni og alla aðstoðina á meðan á vinnslu verkefnisins stóð.
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1. Inngangur 
 

Bókmenntir hafa verið hluti af lífi allra einstaklinga í gegnum aldirnar í ýmsum myndum. 

Bókmenntir hafa bæði verið notaðar sem afþreying og sem kennsluefni og auðvitað gegna þær 

stóru menningarlegu hlutverki. 

Hvað er það sem gerir það að verkum að við verðum svona heilluð af bókmenntum og hver er 

ástæðan fyrir því að við lifum okkur inn í sögur? Til eru margar tegundir af bókmenntum; t.d. 

kennslubækur, fræðibækur, skáldskapur, ævisögur o.s.frv. Einstaklingar eru heillaðir af 

bókmenntum, m.a. vegna þess að öll erum við félagsverur og heillumst af öðrum og sögum þeirra. 

Mikilvægt er þá að íhuga að þær upplýsingar sem við drögum úr bókum hafa einnig viss gildi í 

tengslum við lífsbjargir einstaklinga (Mar og Oatley, 2008). 

 Sjaldan er það skoðað hvernig bókmenntir hafa áhrif á líf einstaklinga og þá sérstaklega 

hvernig skáldskapur getur haft áhrif á líf einstaklinga. Skáldskapur merkir eitthvað sem búið er til 

eða skáldað (Oatley, 1999). Þó svo að efnið sé skáldað hefur þessi tegund af bókmenntum falin 

áhrif á einstaklinga. Vissulega eru til einstaklingar sem lifa sig mikið inn í bækurnar sem þeir lesa 

en gera sér ekki endilega grein fyrir þeim áhrifum sem þeir verða fyrir. Skáldskapur hefur það fram 

yfir aðrar tegundir bókmennta að hafa persónuleg og tilfinningaleg áhrif á lesandann (Oatley, 

1999). Ástæðan fyrir því er sú að vandaðar bókmenntir af þessu tagi eru eftirlíking af sjálfinu í 

félagsgerðinni. Það er verið að draga félagslegar upplýsingar fram í dagsljósið og útskýra þær á 

þann hátt að einstaklingar geti nýtt sér þessar upplýsingar við aðrar almennar aðstæður (Mar og 

Oatley, 2008).   

Við lestur vandaðra bókmennta setur lesandinn sig í spor sögupersónunnar eins og t.d. 

þegar hún er að eltast við einhver markmið, hvort sem þau eru einföld, líkt og að fara út í búð, eða 

flókin, eins og að komast inn í háttvirtan háskóla. Lesandanum verður einnig kunnugt um það 

þegar einhverjar hindranir verða á vegi sögupersónunnar á leið hennar að markmiðum sínum (Mar 

og Oatley, 2008). Þarna dregur lesandinn úr sínum eigin persónulega reynslubanka og yfirfærir það 

á sögupersónuna. 

 Félagsfræðilegur samanburður á skáldskap er merkilegt viðfangsefni og því vert að skoða 

hvernig hægt er að bera nýlegar vinsælar bækur, líkt og Hungurleikana, saman við raunveruleg 

dæmi úr samfélaginu sem við lifum í nú í dag. Hvort og hvernig höfundar spegla raunveruleikann 

og setja hann í þannig búning að það hreyfi við lesandanum. Það er t.d. hægt að velta fyrir sér hvort 

Suzanne Collins, höfundur Hungurleikanna, nýti sér eitthvað úr raunveruleikanum við skrif sín á 
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þessum vinsæla bókaflokki. Ástæðan fyrir því að þetta er áhugaverður samanburður er m.a. að þeir 

fáu sem hafa rannsakað þennan samanburð hafa sagt að skáldskapur sé í raun persónuleg reynsla af 

lífinu sjálfu, sem endurspeglast í skrifunum (Mar og Oatley, 2008). 

 Hungurleikarnir snúast um baráttu Katniss og Peeta í samfélagi sem varð til eftir að 

samfélagið sem við búum í núna í dag var eytt. Þau búa í samfélagi sem kallað er Panem sem skipt 

er niður í 13 umdæmi en þegar sagan byrjar er búið að eyða þrettánda umdæminu. Á hverju ári eru 

dregin út tvö framlög frá hverju umdæmi til þess að keppa á hungurleikum, sem snúast um það að 

berjast upp á líf og dauða þangað til einn keppandi stendur uppi sem sigurvegari. Katniss og Peeta 

verða þau fyrstu sem vinna hungurleikana saman og verður það til þess að búnir eru til sérstakir 

hungurleikar þar sem gamlir sigurvegarar eru látnir keppa. Það leiðir til uppreisnar gegn 

höfuðborginni Kapítól sem hefur miklar afleiðingar í för með sér.  

Merkilegt er að skoða hvort hægt sé að sjá tengingu á milli raunverulegra atvika í 

samfélagi okkar og þess sem gerist í bókaflokknum, þar sem tímalínan í bókaflokknum gerist í 

samfélagi sem verður til mörgum árum eftir að samfélagið sem við lifum í nú í dag hefur verið 

þurrkað út. 

Markmið þessarar ritgerðar er að finna út hvort að hægt sé að draga fram ákveðna tengingu 

við raunheiminn út frá bókaflokknum um Hungurleikana. Farið verður í vissa þætti sem hafa verið 

mikið til umræðu í samfélögum heimsins líkt og hungursneyð, þrælkun og þætti sem henni 

tengjast. Farið verður yfir þá stéttaskiptingu sem er til staðar í heiminum og þróunarkenning 

Darwins (þeir hæfustu lifa af) verður skoðuð þar sem hún er stór hluti af þessum bókaflokk. Við 

þennan samanburð verður notast við aðferð sem nefnist speglun þar sem hún byggir á því að nýta 

reynslu annarra og yfirfæra hana á okkar eigin reynslu. Með því að nota þessa aðferð er hægt að sjá 

ýmis atriði úr raunheiminum sem notuð eru við skrif bókaflokksins. Með þessari aðferð er hægt að 

koma einstaklingum í skilning um álitaefni í samfélaginu sem áður voru of fjarlæg einstaklingum, 

eins og t.d. mansal, vændi og hungur. 

Til þess að hafa skýra hugmynd um hvað ætlast er til með þessum samanburði er byggt á 

því að bera nútímasamfélagið og samfélag bókaflokksins saman jafn óðum til þess að skýrari mynd 

komi upp í hugann um hvernig raunveruleikinn er nýttur við skrif á bókunum.  Byrjað verður á að 

skoða þróunarkenningu Darwins og síðan verður farið í að skoða þau þungu álitamál sem hrjá 

heiminn nú í dag. Við þennan samanburð verður notast við félagsfræðileg sjónarhorn og raundæmi 

úr samfélögum heimsins til þess að sýna fram á að speglun eigi sér stað í þessum bókmenntum, þ.e. 

að raunveruleikinn speglist inn í sögusvið bókaflokksins. 
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1.1 Suzanne Collins 
Suzanne Collins er bandarískur rithöfundur sem var fædd árið 1962 (Goodreads, e.d.).  Suzanne er 

best þekkt fyrir bókaflokk sinn um Hungurleikana sem hefur selst í næstum 90 milljónum eintaka 

út um allan heim. Bækurnar hafa verið gefnar út á ríflega 50 tungumálum (Scholastir, e.d.). 

Þó svo að hún sé best þekkt fyrir Hungurleikana þá byrjaði starfsferill hennar árið 1991. 

Hennar fyrstu verk voru að semja handrit fyrir ýmsa barnaþætti á bandarísku sjónvarpsstöðinni 

Nickelodeon (Goodreads, e.d.). 

Suzanne hefur einnig skrifað nokkrar bækur síðan ferill hennar byrjaði og þar á meðal er 

annar bókaflokkur sem ber nafnið The Underland Chronicles sem er fimm bóka flokkur sem hún 

skrifaði eftir að hafa borið umhverfi Lísu í Undralandi saman við úthverfin í Bandaríkjunum. Hún 

fór að velta fyrir sér að kannski væri hægt að detta niður holu líkt og í Lísu í Undralandi en hún var 

ekki viss um að fólk myndi enda í teboði (Goodreads, e.d.). Þannig má e.t.v. segja að frá upphafi 

hafi hún velt fyrir sér samfélagslegu hlutverki og líkindum bókmennta við raunheiminn 

(Goodreads, e.d.). 

 Suzanne hefur unnið til margra verðlauna fyrir bókaflokkinn um Hungurleikanna 

(Goodreads, e.d.) en einnig hafa bækurnar verið á lista New York Times yfir mest seldu bækurnar í 

260 vikur samfleytt (Scholastic, e.d.). 

 Á síðustu árum hafa verðir gerðar kvikmyndir byggðar á bókunum og nú í ár mun síðasta 

myndin um Hungurleikana koma í kvikmyndahús. Nú hafa myndirnar þegar þénað 2,5 billjónir 

bandaríkjadala í kvikmyndahúsum. 

Fyrsta myndin þénaði 680 milljónir bandaríkjadala á heimsvísu (Pomerantz, 2012) sem 

gefur til kynna að bækurnar hafi náð gríðarlegum vinsældum áður en að kvikmyndin varð að 

veruleika rúmum fjórum árum eftir að fyrsta bókin kom út. 

1.2 Hungurleikarnir 
Hungurleikarnir eru bókaflokkur sem flestir eru nú farnir að þekkja vegna gríðarlegra vinsælda. 

Bækurnar eru þrjár talsins, sú fyrsta var gefin út árið 2008 og ber heitið Hungurleikarnir (e. The 

Hunger Games), bók númer tvö var gefin út árið 2009 og ber heitið Eldar Kvikna (e. Catching 

Fire) og sú þriðja og síðasta var gefin út árið 2010 og ber hún heitið Hermiskaði (e. Mockingjay). 

 Fyrsta bókin fjallar um Katniss Everdeen sem er sextán ára stúlka sem býr í tólfta umdæmi 

Panem. Bókin fjallar um feril hennar frá því að hún býður sig fram til þess að taka þátt í 

Hungurleikunum í stað systur sinnar en Hungurleikarnir er barátta upp á líf og dauða þar sem ein 

stúlka og einn drengur eru fengin úr öllum tólf umdæmunum til þess að berjast á vígvelli. Katniss 

er ekki eins og allir aðrir og semur sínar eigin reglur og breytir úrslitum leikanna sem hafa verið 

eins í öll þau ár sem þeir hafa verið leiknir (Collins, 2008/2012). 
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 Önnur bókin fjallar um ferð Katniss eftir að leikunum er lokið. Hún horfir á uppreisn verða 

til og gegnir hún lykilhlutverki í henni þó hún hafi ekki beint ætlað sér það og hvort sem henni 

líkar það betur eða verr. 

Í bókinni eru búnir til sérstakir leikar þar sem tveir vinningshafar frá hverju umdæmi eru látnir 

berjast upp á líf og dauða, sem hefur óvæntan endi (Collins, 2009/2012). 

 Þriðja og síðasta bókin fjallar um það sem gerist í kjölfar seinni leika Katniss og eftir að 

tólfta umdæmi hefur verið gjöreyðilagt. Katniss á að vera sameiningartákn uppreisnarmanna og 

hvort sem henni líkar það betur eða verr þarf hún að standa undir því sem sameiningartáknið 

stendur fyrir ef hún vill bjarga ástvinum sínum. Þó svo að hún hafi lifað af tvo leika þá mun hennar 

hlutverk í uppreisninni verða henni mjög þung byrði (Collins, 2010/2012). 

1.3 Um Hungurleikana 
Á undanförnum árum hefur verið mikið skrifað um bókaflokkinn um Hungurleikana meðal 

annars vegna þess að hann hefur náð gríðarlegum vinsældum og bæði fræðifólk sem og aðrir 

áhugasamir velt fyrir sér hvers vegna. Það er margt sem hægt er að nýta til lærdóms og skoðunar af 

því sem þar er sett fram eins og það að þessar venjulegu karl- og kvenímyndir sem oft eru settar 

fram í bókum þurfa ekki endilega að vera þannig heldur er hægt að breyta út frá staðalmyndum og 

normi. Einnig er ljóst að bókaflokkurinn hefur verið nýttur til þess að greina og skoða í nýju ljósi 

hinu ýmsu þætti mannslífsins og að höfundurinn sjálfur hefur látið hafa eftir sér að hún hafi nýtt 

dæmi úr raunveruleikanum við skrif sín á þessum bókum. 

Kvenímyndir og karlímyndir hafa verið mikið skoðaðar í bókmenntum þar sem konur eru 

oftar en ekki sýndar sem húsmæður á meðan karlar eru sýndir sem hetjur, og jafnvel þó svo að 

konur séu sýndar á einhvern annan og jafnvel nýstárlegan hátt þá er haldið í kvenleika þeirra, sem 

litar þær oft og hefur mikil áhrif á persónu þeirra (Woloshyn, Taber og Lane, 2013)). Þetta er 

meðal þess sem sést í Hungurleikunum. Í gegnum bækurnar eru Gale og Peeta sem dæmi látnir 

sýna sig og sanna á meðan Katniss sýnir að hún hefur alla þá eiginleika sem körlum eru yfirleitt 

tileinkaðir en hefur líkamann sem sýnir fram á það að hún sé kona (Woloshyn, Taber og Lane, 

2013). Þetta er eitthvað sem er ekki gegnumgangandi í bókmenntum þar sem konur eru oft sýndar 

sem dömur í vanda og karlar koma þeim til bjargar (minnið um prinsessuna og prinsinn á hvíta 

hestinum). Þarna er verið að fara á skjön við það sem talið er vera einhverskonar norm í 

bókmenntum þó svo að nú á tímum hafi staðalmyndir og norm verið að breytast hægt og rólega. 

Hugmynd Lacans (Tan, 2013) um hið brennandi barn er til í mörgum mismunandi formum 

og myndum í samfélagi okkar nú í dag. Þetta brennandi barn er lifandi vera innra með okkur 

sjálfum sem þarf að fórna til þess að við verðum fullorðin. Einnig getur þetta barn verið til í 

minningu okkar, það að verða fullorðinn felur í sér að fórna þessu barni og missa þetta sakleysi 
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sem börn hafa. Í Hungurleikunum er þessi fórn á barni mjög augljós en Katniss er gott dæmi um 

það þar sem hún er neydd til þess að verða morðingi eins og önnur börn í hennar samfélagi og þar 

með svift réttinum til bernsku og ýtt inn í samfélag hinna fullorðnu (Tan, 2013). Þarna er verið að 

sýna fram á þessa fórn á barninu í okkur sjálfum á mjög myndrænan hátt. Þetta gerist vegna þess að 

þríleikurinn neyðir okkur til þess að þekkja eiginleika úr okkar eigin samfélagi í samfélagi Panem, 

það er í raun spegill á það sem er eða hefur verið. Bókaflokkurinn sýnir okkur framtíð þar sem fórn 

á börnum er talin skemmtun. En auðvitað má spyrja hvort við séum ekki alltaf að fórna börnum í 

samtímanum. Munurinn á hugmynd Lacans og Hungurleikanna er sá að það að ná að verða 

fullorðinn liggur meira í heppni heldur en að sleppa þessu barnslega sjálfi sem einstaklingar hafa. 

Bernskan er tekin í burtu þar sem fjölskyldur bera fram börnin sín sem fórnir en ekki eins og gerist 

í raunverulega samfélagi þar sem að fórnin er oftast sjálfviljug og leið að betri framtíð (Tan, 2013). 

Suzanne Collins hefur sjálf sagt að við skrif sín hafi hún notast við dæmi úr grískri 

goðsögn þar sem ríkisstjórn neyðir fólk til þess að berjast upp á líf og dauða til þess að búa til 

skemmtiefni (Muller, 2012). Það er alveg greinilegt að sú hugmynd eða minni er nýtt í 

Hungurleikunum, þar sem Kapítól nýtir Hungurleikana sem skemmtiefni en á sama tíma er verið að 

ota hverju umdæmi á móti öðru og þannig hafa á þeim stjórn. Nú á tímum er mikið um 

raunveruleikasjónvarp og ofbeldisfulla tölvuleiki sem eru orðinn hluti af daglegu lífi einstaklinga. 

Þetta gerir það að verkum að fólk hættir að leita að leiðum til þess að betrumbæta mannkynið 

vegna þess að tölvuleikir og sjónvarp eru farin að leika of stórt hlutverk í lífi einstaklinga. Þar sem 

mikið er gert af því að koma raunverulegum dæmum inn í sýndarveruleikann þá þarf að undirbúa 

þá sem þar lifa þannig að þeir viti hvernig hægt sé að greina á milli raunveruleika og 

sýndarveruleika (Muller, 2012). Suzanne hefur látið í ljós áhyggjur sínar um að líf margra 

einstaklinga sé að verða þannig að það stjórnist of mikið af sýndarveruleikanum og því er 

mikilvægt að geta greint á milli og myndað sínar eigin skoðanir á málefnum heimsins með 

sannleikann að vopni (Muller, 2012). Bækur eins og Hungurleikarnir eru dæmi um það að reynt er 

að setja tilfinningar inn í jöfnuna. Að fólk átti sig á að við höfum tilfinningar og verðum að þekkja 

þær. Ástæðan fyrir því að við verðum að þekkja þessar tilfinningar er sú að þá getum við farið að 

gera eitthvað í málunum og gert okkur skýrari mynd af því af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru 
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2. Náttúruval 
 

Þróunarkenning Darwins eða náttúruval, eins og margir þekkja hana, er eitthvað sem að flestir læra 

um einhvern tímann á lífsleiðinni. Megin inntak kenningarinnar um náttúruval er hugtakið „þeir 

hæfustu lifa af“. Það sem verið er að tala um er í raun nákvæmlega það sem hugtakið felur í sér, 

þ.e. þeir sem hafa betri baráttuhæfni gagnvart öðrum eru líklegri til þess að lifa af. Darwin sagði 

sjálfur að sú lífvera sem passaði sem best inn í sitt umhverfi væri líklegust til þess að lifa af og 

blómstra (Thomas, 1996). Ef við horfum á náttúruval í gegnum Hungurleikana sjáum við strax að 

leikarnir snúast eingöngu um það að sá hæfasti lifir af. Þetta byrjar allt á því að í umdæmunum er 

sláttukerfi þar sem að á tólf ára afmæli hvers einstaklings er nafn hans sett í pott og svo tveir miðar 

á þrettán ára afmælinu og svo koll af kolli fram að átján ára afmælinu. Á hverju ári aukast líkurnar 

á því að einstaklingur verði dreginn út og þurfi að berjast fyrir lífi sínu (Collins, 2008/2012) og 

þurfi því nota þá hæfileka sem hann hefur til að halda lífi. 

Kapítól notar hvert ár til þess að minna fólk á að það þurfi að berjast fyrir því að halda lífi, ekki 

einungis með því að senda einstaklinga til þess að berjast á risastórum leikvangi heldur einnig með 

því að telja upp þær náttúruhamfarir og styrjaldir sem urðu til þess að siðmenningin eins og hún var 

áður varð að nánast engu og að Panem hafi orðið til upp úr ösku þess. Ekki var nóg að umdæmin 

hefðu orðið til heldur varð uppreisn og vegna þess að hin umdæmin voru betur sett þá var þrettánda 

umdæmið þurrkað út (Collins, 2008/2012). 

Þarna sést skýrt og greinilega dæmi um náttúruval Darwins þar sem þrettánda umdæmi var 

ekki eins vel í stakk búið og hin umdæmin og endaði því með að verða hinum að bráð líkt og þegar 

antilópa verður ljóni að bráð. Þó svo að talið hafi verið að þrettánda umdæmið hafi verið þurrkað út 

var það ekki raunin. Það urðu einhverjir eftir og 75 árum eftir að því átti að hafa verið eytt náðu 

þau að byggja upp heilt samfélag neðan jarðar með því að lifa á því sem var til staðar og nota það 

sem hægt var. Þarna kemur náttúruval enn og aftur við sögu og sýnir að það að nota þau úrræði 

sem voru fyrir hendi er björgunarleið umdæmisins til þess að berjast og lifa af. Þó svo að talið hafi 

verið að þessu umdæmi hafi verið eytt þá var sagan ekki sú heldur áttu þau að þykjast vera dauð, 

sem var þeirra leið til þess að halda lífi og nota þá eiginleika sem þau höfðu til þess að halda lífi. 

Til þess að koma í veg fyrir að fólk legði leið sína til þrettánda umdæmis var öllu sýnilegu eytt og 

leiðum þangað lokað (Collins, 2010/2012). 

 Með því að nýta kenningu Darwins um náttúruval er fólk í raun að finna sér einhverja leið til 

þess að verða ekki einhverjum að bráð. Fyrirtæki og markaðurinn í heild þurftu að venjast nýjum 
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tímum og tilkomu nýrra reglna til þess eins að geta lifað af (Bright, 2002). Það sem gerist ef við 

venjumst ekki og aðlögum okkur að þessum nýju aðstæðum sem geta komið upp á lífsleiðinni 

verðum við útdauð (Bright, 2002). Þegar við setjum fyrirtæki inn í náttúruval getum við séð að þau 

fyrirtæki sem passa best inn í umhverfið hverju sinni hafa þá eiginleika sem eru nauðsynlegir til að 

lifa af. Þessi fyrirtæki sem leitast eftir að henta samfélaginu hverju sinni vegnar best og eiga í 

minnstri hættu á því að verða fyrir barðinu á markaðshruni og verða þannig langlíf (Thomas, 1996). 

Ef við horfum aftur til Hungurleikanna þá eru leikarnir sjálfir litaðir af hugmyndinni um 

náttúruval. Framlögin (keppendur í hungurleikunum) eru látin standa í 60 sekúndur grafkyrr áður 

en leikarnir hefjast og það er sá tími sem þau hafa til þess að virða hina keppendurnar fyrir sér og 

umhverfið í kring. Þessar 60 sekúndur er allur tíminn sem þau hafa til þess að gera áætlun um hvað 

þau ætla að gera til þess að lifa af, hvað þau ætla að grípa með sér af vopnum og einhverju 

matarkyns (Collins, 2008/2012). Þegar litið er á þessa punkta þá snúast þessir leikar um það eitt að 

lifa af og hvernig viðkomandi hyggst reyna sitt besta til þess að lifa af. Það sem gerði þetta enn 

meira spennandi var þegar tilkynnt var að það mættu vera tveir sigurvegarar ef þeir kæmu frá sama 

umdæmi. Þarna var verið að gefa keppendum tækifæri á að stofna til liðs og vinna saman í stað 

þess að vinna gegn hvort öðru og því auka líkur þeirra á því að lifa af. Hins vegar þegar leið að 

lokum þá var tilkynnt að þessar reglubreytingar myndu ganga til baka. Þetta var einungis gert til 

þess að vekja upp erjur og til þess að láta Peeta og Katniss berjast upp á líf og dauða. Þó svo að það 

hafi alltaf bara verið einn sigurvegari þá voru þau búin að leggja á ráðin sín á milli til þess að vinna 

þetta saman og vissu að ef enginn sigurvegari myndi verða þá myndi allt fara í háaloft. En kannski 

var þeim alveg sama hvort þau myndu bæði deyja og það yrði enginn sigurvegari, en það myndi 

þýða að kenning Darwins myndi ekki eiga við þar sem enginn myndi lifa af (Collins 2008/2012). 

 Hungurleikarnir virðast byggja á hugmyndum Darwins um hvernig þróun gengur fyrir sig. 

En hægt er að draga þá ályktun út frá kenningu Darwins að ef einstaklingur hefur ekki nægilega 

góða framtíðarsýn þá er ekki líklegt að einstaklingurinn lifi einhverja árekstra af (Dunn, Michaud 

og Irwin, 2012). 

Þegar hver og einn keppandi í leikunum er skoðaður hefur hver þeirra einhvern eiginleika sem 

hinn hefur ekki og sem getur aukið lífslíkur þeirra en hins vegar eru einstaklingarnir ekki gæddir 

sömu líkamsburðunum. Þó svo að líkamsburðir séu mismunandi getur einstaklingur haft gáfur til 

að nota þá eiginleika sem hann hefur til að bera og því nýtt það sér í hag. Ef kenning Darwins um 

náttúruval er nægilega góð til þess að útskýra hver við erum og hvernig við komumst hingað þá eru 

Hungurleikarnir einungis saga um það sem einstaklingur þarf að gera til þess að lifa af (Dunn, 

Michaud og Irwin, 2012). 
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2.1 Flóttaátaksröskun  
Flóttaátaksröskun eða fight or flight eins og þetta er nefnt á ensku, en flestir þekkja þessa 

kenningu líklega undir enska heitinu, byggir á því að þegar atvik stefna í átök þá hefur 

einstaklingur tvo kosti, annað hvort að standa og berjast eða flýja af hólmi (Spiere, Griffith og 

Sterland, 2009). 

Hugtakið flóttaátaksröskun kom fyrst fram árið 1915 hjá Walter Cannon sálfræðingi og 

seinna skrifaði hann um það bókina The Wisdom of the Body árið 1932. Hugtakið er best þekkt 

undir slagorðinu  „fight or flight“ sem er auðvelt að muna og segir allt sem segja þarf (Bracha, 

Ralston, Matsukva, Williams og Bracha, 2004). Mannfræðingar telja að flóttaátaksröskunin hafi 

líklega komið fram eins snemma og á tíma hellisbúanna. Þar hópaði fólk sig saman til þess að 

styðja við hvort annað en ef hópurinn taldi ástæðu til þess að ætla að einhver væri að ógna hópnum 

þá lokuðu þau hann af og var hann einangraður frá hópnum. Þessi leið vekur upp ótta hjá þeim sem 

er einangraður frá hópnum. Þegar einstaklingur er í umhverfi þar sem maður stendur á móti 

einhverju þá tekur eðlishvötin við og undirbýr líkamann til þess að verja sig eða leita skjóls; þetta 

er þessi flóttaátaksröskun (Williams, 2012). 

Þegar við stöndum frammi fyrir átökum þá eru okkar fyrstu viðbrögð að frjósa, við horfum 

í kringum okkur og hlustum áður en við bregðumst við. Þessi hegðun er tengd við ótta og hræðslu í 

mönnum (Bracha, Ralston, Matsukva, Williams og Bracha, 2004). 

Hungurleikarnir byggja mikið á kenningunni um flóttaátaksröskun. Allir einstaklingar í 

Panem eru neyddir til þess að setja nafn sitt í úrdráttspott fyrir leikana og er þeim einnig boðið upp 

á að bæta nafninu sínu við oftar en skylt er til þess að fá „tesserae“, sem er pakki af korni og olíu. 

Þetta gerir Katniss til þess að hjálpa fjölskyldu sinni að komast lífs af og þegar hún var orðin sextán 

ára var nafnið hennar komið tuttugu sinnum í pottinn. 

Þarna er Katniss að sýna fram á það að hún kýs frekar að berjast heldur en að sitja á 

hliðarlínunni og svelta (Collins, 2008/2012). Þó svo að Katniss sé baráttukona þá hugsar hún samt 

sem áður með sér að hún myndi frekar vilja fá eitt skot í höfuðið heldur en að keppa á leikunum, 

sem sýnir aðra hlið flóttaátaksröskunarinnar þar sem að hún myndi frekar kjósa að flýja heldur en 

að berjast. Hennar hugmynd um að hún myndi frekar vilja skjótan dauðdaga breytist til muna þegar 

systir hennar er dregin upp úr pottinum til þess að berjast fyrir hönd þrettánda umdæmis en Katniss 

ákveður að berjast í staðinn svo litla systir hennar hafi tækifæri til þess að lifa lengur (Collin, 

2008/2012). 

Á meðan á leikunum stendur fer Katniss að hugsa um Peeta og þrátt fyrir að hann láti líta 

út fyrir að hann sé góður við hana þá hugsar hún með sér að hann sé að skipuleggja hvernig hann 

geti komið henni fyrir kattarnef og ákveður hún að tveir geti leikið þennan leik og leggur á ráðin 

um hvernig hún geti komið honum fyrir kattarnef. Þetta gerir hún til þess að berjast því hún hefur 
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ekki áhuga á því að gefast upp (Collins 2008/2012). Þegar fer að líða undir lok leikanna er þeim 

tilkynnt um möguleikann á tveimur sigurvegurum ef þeir eru frá sama umdæmi og því leggja þau á 

ráðin um að hjálpa hvort öðru. Þegar þau eru orðin tvö eftir er þeim tilkynnt að það megi einungis 

vera einn sigurvegari og þar sem Peeta er slasaður lætur hann Katniss um að klára dæmið og vinna. 

Þarna er hann búinn að gefast upp og er tilbúinn að „flýja“ ef svo má að orði komast. Katniss var 

ekki tilbúin til að drepa hann og ákveða þau í sameiningu að borða eitruð ber og deyja saman og 

eru þá bæði tilbúin að gefast upp en þá er ákveðið að þau megi bæði verða sigurvegarar og er það 

tilkynnt í þann mund sem þau eru að gleypa berin (Collins 2008/2012). 

 Ein tegund af flóttaátaksröskun er eitthvað sem margir þekkja, en það er kvíðaröskun. 

Kvíðaröskun er eitthvað sem einstaklingar finna fyrir þegar þeir ganga inn í aðstæður þar sem þeir 

finna fyrir óöryggi. 

 Ein af þeim athöfnum þar sem einstaklingur finnur sem mest fyrir þessu er þegar halda á 

ræðu eða fyrirlestur, sem eru aðstæður sem einstaklingur getur oft lent í, sérstaklega nú í dag þar 

sem fyrirlestrar eru t.d. stór hluti af námi, bæði í framhaldsskóla og háskóla (Williams, 2012). 

Ástæðan fyrir þessu er að einstaklingurinn verður mjög var um sjálfan sig vegna þess að það er 

verið að einangra einstaklinginn frá hópnum. 

Það er allt annað þegar umræður eru í gangi og maður er að tjá sig þar vegna þess að þá er 

umhverfið mun náttúrulegra og það er enginn að neyða þig til þess að gera eitt né neitt og það er 

ekki verið að ætlast einhvers sérstaks frá þér, annað en þegar einstaklingur er að flytja fyrirlestur. 

(Williams, 2012).  

Þessi ósjálfráðu viðbrögð líkamans eru yfirleitt slæm fyrir einstaklinginn, sérstaklega ef 

hann stendur frammi fyrir hópi af fólki að flytja fyrirlestur. Ástæðan fyrir því er sú að adrenalínið 

eykst, hjartsláttur breytist og styrkur fer til fótanna, sem gerir þá tilbúna til þess að hlaupast á brott, 

eða til handanna, sem gerir þær tilbúnar til þess að berjast. Þetta er eitthvað sem einstaklingurinn 

ræður ekki við og kviknar á flóttaátaksröskuninni hvort sem einstaklingur þarf á því að halda eða 

ekki (Williams, 2012). 

2.2 Kynval 
Kynval er einn hluti af náttúruvali en er samt sem áður ekki nákvæmlega eins þar sem þetta 

flokkast sem val á maka til þess að hjálpa einstaklingnum til þess að búa til bestu mögulegu 

genablönduna fyrir börn sem þessir einstaklingar munu eignast saman en einnig er þetta nýtt til 

þess að finna maka sem gæti bætt lífsviðurværi annars einstaklings. 

 Konur velja því maka eftir því hvað karl hefur upp á að bjóða til þess að bæta lífslíkur, vörn 

gegn hinum ýmsu ógnum eða hvað hann hefur upp á að bjóða í tengslum við uppeldi. Konur njóta 
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því óbeint ávinnings af að velja sér þá eiginleika í maka sem hagnast þeim sem best (Safran, 

Scordato, Symes, Rodríguz og Mendelson, 2013). 

 Þegar við lítum á Hungurleikana sjáum við þetta kynval þegar Peeta og Katniss er sagt að 

leika ástfangið par og það varð til þess að hjálpa þeim að fá aðdáendur í kringum leikana og fá 

styrktaraðila. Þegar horft er á kynvalið sést að konur velja sér maka til þess að hjálpa þeim í ýmsum 

tilgangi og þó svo að Katniss hafi ekki valið Peeta sjálf þá var það gert til þess að hjálpa henni þar 

sem að hann var ljúfur bakarasonur sem gæti bætt ímynd hennar (Collins, 2008/2012). Seinna er 

þeim gert að segja að hún sé ófrísk og að þau hafi hug á því að giftast. Enn og aftur var það ekki 

þeirra val en samt sem áður var það gert til þess að hjálpa þeim og láta þau líta vel út fyrir 

áhorfendur (Collins, 2009/2012). Þó að þetta tengist ekki beint kynvalinu á þann hátt eins og því er 

lýst þá er þetta gert í sama tilgangi og þegar kona er að velja maka. 

 Það eru fimm mikilvægar ástæður fyrir því af hverju mikilvægt er að greina á milli 

náttúruvals og kynvals og þær eru: 

1. Náttúruval og kynval virka ekki á sama hátt. Kynval metur val sem eykur makaval og 

fjölgun mannkyns á meðan náttúrval stuðlar að vali sem eykur lífslíkur. 

2. Þó svo að náttúruval og kynval gegni hlutverki á sama vettvangi þá eru þetta samt sem 

áður andstæður. Ástæðan er sú að kynval leitast eftir niðurstöðum sem eru algjörlega á 

skjön við það sem náttúruval leitast eftir og öfugt. 

3. Mismunandi þróunareinkenni eru á milli náttúru- og kynvals þar sem styrkleikar þeirra í 

náttúrunni eru ekki þeir sömu. 

4. Kynval er mikilvægt fyrir þróun mannkyns vegna þess það byggir brú á milli 

forgangsréttar á mun betri veg en náttúruval gerir. 

5. Annað valið stuðlar að aðgreiningu á meðan hitt hamlar aðgreiningu (Safran, Scordato, 

Symes, Rodríguz og Mendelson, 2013). 
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3. Nauðungarvinna 
 

Talið er að þrír af hverjum þúsund manns séu fórnarlömb nauðungarvinnu á hverjum tíma 

(International Labour Organization, 2012). Á ári hverju verða milljónir manna fyrir barðinu á 

nauðungarvinnu í mörgum mismunandi myndum. Á heimsvísu eru um það bil 20 milljónir manna 

föst í störfum sem þau eru annað hvort neydd eða blekkt í og geta ekki komið sér úr þeim. Þetta er 

það sem kallað er nauðungarvinna (International Labour Organization, 2012). 

Á hverju ári eru þúsundir kvenna, karla og barna flutt til Bandaríkjanna einungis í þeim 

tilgangi að neyða þau í launalausa vinnu. Þessir einstaklingar eru ekki sýnilegir almennum 

borgurum þar sem þeir vinna í þrælabúðum, vændishúsum, bóndabýlum og á heimilum (Bales, 

Fletcher, og Stover, 2004). Um 90% allra þeirra einstaklinga sem seldir eru í nauðungarvinnu eru 

nýttir af fyrirtækjum og einstaklingum á meðan ríkið notfærir sér 10%, sem dæmi í fangelsum eða 

hernum (International Labour Organization, 2012). Um það bil 70% af þessum 90% vinna 

nauðungarvinnu; vinna við byggingarvinnu, sem húshjálp, við landbúnað og þess háttar á meðan 

hin 20% eru fórnarlömb kynlífsþrælkunar (International Labour Organization, 2012). 

Konur og stúlkur eru oftar seldar til nauðungarvinnu eða í um 55% tilfella á meðan karlar 

og drengir eru seldir í 45% tilfella og þess má geta að 74% þeirra sem seldir eru til nauðungarvinnu 

eru yfir 18 ára aldri og því einungis 26% undir 18 ára. Þó svo að það sé hræðilega há tala fyrir 

barnaþrælkun þá er hún samt lægri en oft mætti halda (International Labour Organization, 2012). 

Þau börn sem lenda í því að vera seld í nauðungarvinnu eru notuð í mörg mismunandi störf. Sem 

dæmi eru þau notuð til að flytja eiturlyf vegna þess að þau eru lítil og saklaus og því minni líkur á 

grunsemdum í þeirra garð en annarra, þau eru nýtt til hernaðar þar sem þau eru ekki eins sterk og 

fullorðnir hermenn þá er hægt að spara í vopnakaupum og kaupa léttari og minni vopn. Einnig hafa 

þau verið notuð til þess að njósna þar sem þau eru svo saklaus að engan myndi gruna þau um 

njósnir og einnig eru börn seld í kynlífsþrælkun (Beber og Blattman, 2010). 

Dæmi um barnaþrælkun má finna víðsvegar í Hungurleikunum þar sem þau eru enn börn 

þegar nafn þeirra er sett í pottinn fyrir úrdrátt fyrir leikana og hafa þau ekkert val um hvort nafn 

þeirra er í pottinum eða ekki. Kapítól er með þessu að sýna að umdæmin eru algjörlega á þeirra 

valdi því börnin þeirra eru tekin og látin berjast upp á líf og dauða fyrir alla aðra að sjá og því er 

svo reglulega hótað að ef fólk mótmælir þessu á einhvern hátt þá verður því tortímt eins og gert var 

við 13. umdæmið, sem vogaði sér að mótmæla Kapítól. Þau framlög sem eru dregin út í hverju 
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umdæmi fyrir sig er fylgt með friðargæsluliði í burtu til þess að tryggja það að þau geti ekki reynt 

að flýja (Collins, 2008/2012). 

 

3.1 Mismunandi form nauðungarvinnu 
Til eru margar gerðir af nauðungarvinnu og margar ástæður fyrir því af hverju örlög fólks verða 

þau að verða fórnarlömb hennar. Á sumum stöðum í heiminum eru börn einfaldlega seld eða 

„leigð“ til vinnu og þá sérstaklega í Afríku þar sem ástandið er sem verst og fjölskyldur lifa á 

minna en einum bandaríkjadal á dag. Fjölskyldur eru í raun að „leigja“ börnin sín til vinnu í 

einhvern vissan tíma og fá bætur fyrir missinn á barninu þennan tíma og á meðan er verið að þræla 

barninu út, t.d. við fiskveiðar. Aðstæður barnanna við veiðarnar eru þess eðlis að vanir fiskimenn 

myndu ekki hætta sér út í slíkar aðstæður og mundu telja þær stórhættulegar. Fjölskyldum virðist 

finnast það í lagi að senda börnin sín út í þessar aðstæður því að með þeim peningum sem fást í 

staðinn komast þau mögulega hjá því að svelta. Það sem er að gerast í þessum samfélögum er að 

vegna erfiðra aðstæðna er það orðið venjulegt að þurfa að senda börnin í burtu og því finnst 

þessum fjölskyldum í lagi að senda börnin í burtu. Sameinuðu þjóðirnar telja að rúmlega ein 

milljón barna séu seld eða „leigð“ til vinnu af fjölskyldum sínum á ári hverju og að þau viðskipti 

velti um tíu milljónum bandaríkjadala á hverju ári (LaFraniere, 2006). 

Svipað dæmi má finna í Hungurleikunum þar sem einn strákur og ein stelpa frá hverju 

umdæmi eru send til þess að keppa á gríðarstórum leikvangi upp á líf og dauða hvort sem þau vilja 

það eða ekki og fá fjölskyldur þeirra bætur fyrir barnamissinn (Collins, 2008/2012). 

Þær gerðir nauðungarvinnu sem oftast er talað um eru vændi, þjónustustörf, 

landbúnaðarþrælkun og þrælabúðir. Í flestum þessum gerðum nauðungarvinnu er meðferðin á 

fólkinu alltaf hræðileg og vinnuaðstæður lélegar og oftar en ekki hættulegar og oft er enginn 

lagaleg vörn fyrir þessa þrælkun og oft ekkert eftirlit með vinnuaðstæðum (Bales, Fletcher og 

Stover, 2004). Þeir einstaklingar sem búa við lélegustu aðstæðurnar eru mun líklegri til þess að 

vera seldir í nauðungarvinnu og eru berskjölduðustu svæðin í Asíu, Suður-Ameríku og Afríku 

(LaFraniere, 2006). 

Reglulega eru Katniss og Peeta látin þykjast líta út fyrir að vera yfir sig ástfangin einungis 

vegna þess að Snow forseti vill að þau geri það og hótar lífláti ef þau fara ekki eftir því og hótar 

jafnvel að myrða fjölskyldu eða vini ef þau hlýða ekki og gera eins og hann segir (Collins, 

2009/2012). Einnig var sú aðferð notuð að sýna fólki reglulega hvað gerðist ef það braut gegn 

reglum Kapítóls og í eitt skipti var einn maður tekinn sérstaklega út úr hópnum vegna þess að hann 

sýndi að hann stæði með mótmælum og hann var skotinn í hausinn fyrir framan alla á torginu 

einungis til þess að sýna að svona hegðun væri óásættanleg (Collins, 2009/2012). Þetta er eitthvað 
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sem fórnarlömb nauðungarvinnu þurfa að berjast við þar sem að þau eru neydd til að gera það sem 

þau vilja ekki gera og ef þau neita þá eru þau beitt hörku þó að hún sé kannski ekki eins svakaleg 

eins og í Hungurleikunum, þó svo að dæmi séu til fyrir slíku. 

Til þess að sýna fram á að mótmæli gegn Kapítól séu ekki liðin þá er tólfta umdæmi tortímt 

líkt og gert var við þrettánda umdæmi og um 9 af hverjum 10 íbúum umdæmisins höfðu verið 

drepin (Collins, 2010/2012). Katniss var einnig reglulega minnt á það að ef að hún gerði ekki það 

sem hún var beðin um þá væri það ekkert mál fyrir Snow forseta að láta drepa fjölskyldu hennar, 

bara til þess að sýna henni að hún væri hans eign (Collins, 2009/2012). 

3.2 Meðferð fórnarlamba nauðungarvinnu 
Þeir sem að lenda í nauðungarvinnu vinna við hræðilegar aðstæður þar sem einstaklingurinn er 

algjörlega á valdi vinnuveitanda síns og hefur engan annan kost nema í raun dauða. Fórnarlömb 

nauðungarvinnu verða fyrir gríðarlega miklu ofbeldi; þeim er nauðgað, þau eru pínd, barin og 

stundum jafnvel myrt. Þau sem ekki eru myrt verða fyrir gríðarlegu miklum sálfræðilegum áföllum 

og verða oft hrædd við lögreglu og enda á því að verða útskúfuð þar sem þau ná ekki að komast 

aftur inn í samfélagið. Þessir einstaklingar eru niðurlægðir, virðing þeirra fyrir sjálfum sér brotin 

það mikið niður að þau telja sig einskis nýt og eru þar að auki vannærð (Bales, Fletcher og Stover, 

2004). Þetta ofbeldi er ríkjandi í Hungurleikunum þar sem þau eru látin berjast upp á líf og dauða 

til þess að minna þau á hverjir eru æðri og til þess að það komi ekki til annarrar uppreisnar. En ekki 

er ofbeldi í leikunum sjálfum heldur verða þeir, sem eru dæmdir þjófar eða minniháttar 

glæpamenn, fyrir miklu ofbeldi sem endar á því að tungan er skorin úr þeim en  þessir einstaklingar 

eru kallaðir Avox. Þessir einstaklingar eru látnir lifa í samfélaginu til þess að minna aðra á 

afleiðingar þess að brjóta gegn Kapítólinu (Collins, 2008/2012). 

Einnig var Peeta píndur einungis til þess að ná upp úr honum upplýsingum sem væri hægt 

að nota gegn andspyrnuhreyfingunni þó svo að hann hefði ekkert með hana að gera og vissi ekkert 

um hana. Þetta var einungis sálfræðileg kvöl fyrir Katniss til þess að láta hana fara eftir fyrirmælum 

(Collins, 2010/2012). 

Þeir sem seldir eru til nauðungarvinnu komast á milli landamæra með ýmsum hætti eins og 

með bifreiðum, flugvélum og bátum og vegna þess að þau koma með ólögmætum leiðum til 

annarra landa hafa þau ekki gengið í genum læknisskoðun eða fengið bólusetningar gegn hinum 

ýmsu sjúkdómum og eru því oft smitberar (Bales, Fletcher og Stover, 2004). Sem dæmi um þessar 

mismunandi leiðir til annarra landa má nefna að árið 2005 fundust í Nígeríu 64 stúlkur, allar undi 

14 ára aldri, við þröngan kost í flutningabíl sem átti að flytja þær til Lagos í þeim tilgangi að vinna 

sem þjónustustúlkur á heimilum þar. Einnig fundust 25 börn árið 2001 um borð í skipi sem átti að 
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flytja þau til vinnu á hinum ýmsu stöðum, helmingur þeirra var undir 15 ára aldri (LaFraniere, 

2006). 

Þó svo að einstaklingarnir séu komnir á leiðarenda þýðir það ekki að þeir fái einhverja 

heilbrigðisþjónustu eða séu bólusettir heldur fá þeir oftast að lifa við hörmulegar aðstæður og oft í 

stórum hópum þar sem hreinlæti er ekkert, sem hefur enn verri áhrif á heilsu þeirra, sem var 

kannski slæm fyrir (Bales, Fletcher og Stover, 2004). 

Þó svo að sálfræðileg áhrif nauðungarvinnu sé svið sem er lítið rannsakað er samt vitað að 

einstaklingar sem eru fórnarlömb hennar geta orðið fyrir því að „missa“ persónueinkenni sín, sem 

eru afar mikilvæg fyrir bæði andlega og líkamlega heilsu manna. Það er vegna þess að þau eru háð 

vinnuveitanda sínum og einstaklingurinn er bældur niður sem persóna, sem gerir það að verkum að 

þessi einstaklingur verður í raun bara eins og hvert annað húsgagn (Bales, Fletcher og Stover, 

2004). Þetta er það sem er að gerast í Hungurleikunum þar sem einstaklingar eru hræddir við að 

breytast á meðan á leikunum stendur, í eitthvað sem þau eru ekki og vilja því frekar bara deyja sem 

þau sjálf frekar en að verða að einhverjum skrímslum sem þau voru ekki áður. Katniss reyndi oftar 

en einu sinni að finna leið til þess að sýna Kapítól að hún væri ekki þeirra eign, að hún væri 

einstaklingur sem réði sér sjálf, en ekki bara peð í þeirra leik (Collins, 2008/2012). 
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4. Stéttaskipting 
Það óréttlæti sem til verður vegna gríðarlegs mismunar á efnahag manna hefur í för með sé þær 

afleiðingar að fólk nær ekki að nýta alla þá hæfileika sem það býr yfir. Ástæðan fyrir því er sú að 

aðrir hafa verið verðlaunaðir fyrir að nýta sína hæfileika og tekið af skarið, fara af stað með 

einhverjar hugmyndir sem verða svo að einhverju stóru og mikilfenglegu og hafa þá oft á tíðum 

haft gott bakland til þess að styrkja sig. Þessir einstaklingar hafa þá getu til þess að gera eitthvað 

mikilfenglegt á meðan aðrir hafa það ekki.  Vegna þess að þeir fáu sem taka af skarið hafa mikla 

yfirhönd þá getur það skapað vandamál sem veldur þessari stéttaskiptingu í heiminum. Þegar þessi 

stéttaskipting verður þá getur komið til þess að mikið ójafnræði verður í heiminum, félagsleg 

vandamál margfaldast og getur það haft slæm áhrif á hagvöxt heimsins (Oxfarm, 2014). 

Stéttaskipting er eitthvað sem við sjáum hvar sem við erum í heiminum. Hver sem er getur gengið 

út á götur bæjarins og bæði dæmt aðra eða litið upp til þeirra af öfund, sem er ein birtingarmynd 

stéttaskiptinguar. Einstaklingar horfa á eftir forstjóra einhvers fyrirtækis fara í rándýra bílinn sinn í 

flottu Armani jakkafötunum sem kostuðu miklu meira en venjulegur einstaklingur borgar í leigu í 

hverjum mánuði. Einnig virkar það í hina áttina þegar meðaleinstaklingurinn horfir á eftir 

einhverjum ganga inn í mæðrastyrksnefnd til þess að þiggja mataraðstoð. Þetta eru sýnileg dæmi 

þess að í samfélögum er til staðar stéttaskipting. Í Hungurleikunum er Panem skipt niður í umdæmi 

og hvert umdæmi sér um ákveðna þætti eins og samgöngur, orku og þess háttar. 

Í Hungurleikunum er sýnt mjög myndrænt hvernig stéttaskipting getur verið, það fer allt eftir 

því hvar þú býrð eða hvað þú gerir hvort þú tilheyrir elítu samfélags eða lægri stéttum 

samfélagsins. 

 Kapítól er líkt og nafnið gefur til kynna höfuðstöðvar Panems og þar snýst lífið mikið um 

lúxus og öfgafulla tísku. Íbúar í Kapítól eru gráðugir, yfirborðskenndir, hégómafullir og skipta sér 

ekkert af hinum umdæmunum. 

→ Umdæmi 1 sér um að verða Kapítól úti um þær gersemar sem þau njóta, eins og demanta. 

Þarna eru börn þjálfuð til þess að taka þátt í Hungurleikunum. 

→ Umdæmi 2 sér um að verða Kapítól úti um vopn og þaðan koma friðarverðirnir. Frá unga 

aldri eru börn þjálfuð til þess að taka þátt í leikunum líkt og í umdæmi 1. Umdæmið fær 

betri meðferð en önnur vegna þeirra framtaks. 

→ Umdæmi 3 sér um allt sem tengist tækni. Þar eru íbúar góðir í öllu því sem tengist 

raftækni og verkfræði. 
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→ Umdæmi 4 sér um fiskveiðar og eru því íbúar þess góðir sundmenn og hnýta sterka og 

góða hnúta. 

→ Umdæmi 5 sér um alla orku fyrir Panem. 

→ Umdæmi 6 sér um samgöngur og allt lyfjatengt. 

→ Umdæmi 7 sér um við og allt sem viðkemur timbri, eins og að framleiða pappír. 

→ Umdæmi 8 sér um allt vefnaðartengt eins og að útbúa fatnað. 

→ Umdæmi 9 sér um korn og allt sem því tengist. 

→ Umdæmi 10 sér um búfénað fyrir Panem. 

→ Umdæmi 11 sér um landbúnað, þar eru ung börn send upp í hæstu trén til þess að tína 

ávexti. 

→ Umdæmi 12 sér um kolavinnslu og er fátækasta umdæmið. 

→ Umdæmi 13 er til í leynum þar sem að það átti að hafa verið þurrkað út. Þetta umdæmi er 

viss ógn gegn Kapítól vegna þess að þarna eru þau að byggja upp eigið samfélag án allrar 

aðstoðar og vegna þess að þeirra framleiðsla er kjarnorka (Simmons, 2012). 

Þegar við skoðum þessi mismunandi umdæmi er hægt að yfirfæra þau á stéttir í 

samfélögunum.  Ein stétt sér  til þess að bílarnir okkar gangi og önnur stétt sér um að við séum 

heilbrigð, síðan eru þær stéttir sem vinna þessa „skítavinnu“ sem enginn vill af því að þau telja sig 

vera yfir hana hafin.  Með því að halda að einhver sé of góður fyrir eitthvert ákveðið starf er verið 

að búa til þessa stéttaskiptingu því þá eru þeir sem vinna þessi störf taldir minna virði en aðrir.  Það 

að við séum í raun að búa til þessa stéttaskiptingu gengur á skjön við það að byggja upp samfélag 

sem er jafnt gagnvart öllum þeim sem búa í því. En þar sem einstaklingar og samfélög eru stöðugt 

að breytast og verða meðvitaðri um erfiðleika annarra þá er hægt að vinna að því að breyta þessu til 

hins betra (Wilkinson, 2005). 

4.1 Hinir ríku 
Nú nýlega kom fram að ríkustu 1% einstaklinga heimsins eiga nú um 48% af öllum auðæfum 

heimsins, sem þýðir að hin 99% heimsins eiga einungis 52%. Þrátt fyrir að 99% heimsins eigi 

saman þessi 52% af auðæfum heimsins þá eru það í raun ríkustu 20% sem eiga mest allt af þessum 

auðæfum. 80% manna í heiminum eiga í raun einungis 5,5% af öllum auðæfum heimsins (Oxfarm, 

2015). Mynd 1.1 sýnir í myndrænu formi hvernig auðæfi heimsins skiptast meðal fólks í 

heiminum. 
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Mynd 1.1 

 

Með þessum tölum kemur stéttaskipting skýrt og greinilega fram. Þessi ríku 1% heimsins 

myndu teljast til íbúa Kapítól, hin 20% væru íbúar umdæmis eitt og tvö á meðan að hin 80% 

myndu vera íbúar umdæmis þrjú og uppúr.  Þegar horft er til félagslegs réttlætis er litið til þess að 

allir eru í raun jafnir. Allir hafi jafnan aðgang að því sem samfélagið hefur upp á að bjóða og allir 

eru metnir jafnir (Robinson, e.d.).  Þegar við lítum í kringum okkur er hægt að sjá að 

raunveruleikinn er ekki sá að við lifum við félagslegt réttlæti þar sem einungis 1% jarðarbúa eiga 

næstum helming allra auðæfa heimsins og bilið á milli þeirra ríku og hinna er alltaf að aukast. 

Á Íslandi hefur oft verið talið að lítil sem enginn stéttaskipting sé til staðar en raunin er sú 

að bilið á milli þeirra auðugu og þeirra fátæku er stöðugt að aukast („Á götunni í góðærinu“, 2000). 

Þó svo að þetta land sé lítið og íbúafjöldinn enn ekki hár þá nær stéttaskipting samt sem áður að 

verða til og kemur hún fram á hinum ýmsu sviðum samfélagsins. 

Þegar við horfum til Hungurleikanna þá er greinilegt að verið er að berjast gegn félagslegu 

óréttlæti þar sem þar búa íbúar Kapítóls við allskonar munað sem hin umdæmin hafa ekki (Collins, 

2008/2012). 

Það sem verið er að berjast fyrir er að fólk verði jafnt, bæði í nútímasamfélaginu og í 

bókunum. 

 

4.2 Áhrif stéttaskiptingar 
Stéttaskipting hefur þau áhrif á fólk að það fer að hegða sér á annan hátt en það myndi annars gera 

til þess að sýnast vera í annarri stétt en það er í raun og veru (Christopher og Schlenker, 2000). 

Einstaklingar kaupa sér dýrari fatnað til þess að aðrir geti horft á þá og haldið að þeir séu vel 

Myndræn	  lýsing	  á	  skip0ngu	  
auðæfa	  heimsins	  

Ríkustu	  1%	  (48%)	  

Ríkustu	  20%	  (46,5%)	  

Hin	  79%	  (5,5%)	  
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efnaðir eða kaupa sér dýran og flottan bíl af sömu ástæðu. Þetta gerir það að verkum að 

meðalmaður er farinn að eyða mun meira en hann í raun og veru hefur úr að skipta. Þegar þessi 

stéttaskipting kemur upp á yfirborðið vilja einstaklingar að horft sé á þá með aðdáunaraugum þar 

sem það sem við gefum frá okkur á út á við er það sem myndar skoðanir annarra á okkur 

(Christopher og Schlenker, 2000). 

Þegar fólk er farið að eyða öllum þessum peningum í yfirborðskennda hegðun þá er 

meðalmaðurinn að gera sig fátækari en hann er og því stækka bilið sem er á milli þeirra auðugu og 

fátæku. 
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5. Vændi 
 

Mansal er alþjóðlegt vandamál sem hefur farið vaxandi síðustu áratugi og heldur enn áfram að 

vaxa. Horft er á mansal sem einn þátt í skipulagðri glæpastarfsemi og er mansal oft tengt við sölu 

kynlífs eða vændis á milli landa. Sameinuðu þjóðirnar telja að þessi hluti skipulagðar 

glæpastarfsemi nái að þéna um sjö billjónir bandaríkjadala á ári hverju (Jakobsson og Kotsadam, 

2011). 

 Útflutningur á konum og börnum hefur verið nefnt sem ný tegund af þrælahaldi (Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir, 2003) þar sem einstaklingarnir eru fluttir gegn vilja sínum til þess að þjóna 

einhverjum ákveðnum tilgangi líkt og þrælar. Mikið er um útflutning kvenna og barna til 

Vesturlanda og hafa orðið til miklir kynlífsmarkaðir í fátækari hlutum heimsins. Þetta hefur haft 

það í för með sér að börn og unglingar lifa í stöðugri hættu á því að verða fyrir kynferðislegri 

misnotkun (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). 

Ástæðan fyrir því að þessi skipulagða starfsemi í kringum vændi hefur komist svona langt í 

sumum löndum er sú að samfélögin gera þeim það auðvelt vegna ýmissa aðstæðna sem veikja 

samfélagið í heild (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). 

Allt það fólk sem flutt er gegn vilja sínum á milli landa, annað hvort í vændi eða aðra 

vinnu er frekar mikill fjöldi fólks og talið er að vændi telji 87% af öllum þessum fjölda fólks. Um 

það bil ein milljón barna er seld í kynlífsþrælkun á ári hverju og um 700.000 konur og börn í 

Bandaríkjunum (UNICEF, 2002). 

Það sem veldur þessari aukningu í sölu á vændi á milli landa er aðallega að efnahagur er 

komin langt niður á botninn í þessum löndum, vaxandi klámiðnaður í heiminum og ekki nógu skýr 

lög í kringum þetta allt (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003).  

Nú í dag er mun auðveldara að auglýsa vændi en það var áður þar sem nú höfum við alla 

samfélagsmiðlana í okkar höndum ásamt því að hafa blöð og síma og þetta gerir það að verkum að 

sala á vændi fer að verða jafn einföld og margt annað. Það mun ekki líða langt þar til að það verður 

jafn einfalt og að panta pizzu, ef það er ekki orðið það nú þegar. Vinsælt hefur verið að nota 

svokallaðar pop-up auglýsingar (smáauglýsingar á netinu) til að áreita fólk og stundum er það jú 

vírus en það hlýtur að vera ástæða fyrir því að fólk ýtir á þessar auglýsingar; það er jú vegna þess 

að verið er að auglýsa kynlíf til sölu. Eitthvað hlýtur það að segja þegar endalaust er af svona 

auglýsingum og alltaf eru einhverjir sem ýta á þær. 
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Þó svo að mansal og þvingun sé stærsta ástæðan fyrir því að fólk leiðist  út í vændi þá eru 

samt margar aðrar ástæður fyrir því að fólk leiðist út í þennan heim. Ástæður fyrir því að fólk 

leitast eftir því að selja sig geta verið vegna þess að fólk hefur áður á ævinni lent í kynferðislegri 

misnotkun og sýna rannsóknir að konur sem stunda vændi hafa í 50-90% tilfella orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun fyrir 16 ára aldur (Bryndís B. Ásgeirsdóttir, Hólmfríður L. Ellertsdóttir 

og Inga D. Sigfúsdóttir, 2001). Veikt bakland getur einnig haft mikil áhrif þar sem börn og 

unglingar vita ekki hvernig þau eiga að sjá fyrir sér og enda á því að taka boði einhvers um að hann 

kaupi eitthvað fyrir þau í skiptum fyrir kynlíf, einhvers konar vöruskipti þar sem kynlíf er orðin 

vara sem ungmennin hafa að bjóða. Annars konar vöruskipti eiga sér stað í eiturlyfjaheiminum þar 

sem kynlífi er skipt út fyrir næsta skammt en þetta er mjög algengt í undirheimunum. 

 

5.1 Barnavændi 
Þó svo að nú í dag sé bæði ólöglegt og ósiðlegt að stunda vændi með börn og unglinga er þetta alls 

ekki nýtt fyrirbæri heldur er þetta eitthvað sem hefur verið til í öllum samfélögum í gegnum 

tímanna rás (ECPAT, 2002) 

Barnavændi er sívaxandi vandamál í heiminum nú til dags (UNICEF, 2001; UNICEF, 2002) 

og má skipta þessu vændi niður í tvo flokka þar sem að annars vegar eru börn sem eru yfir 12 ára 

og eru þau seld í kynlífsiðnaðinn og hins vegar börn sem eru undir 12 ára aldri sem eru seld í 

vinnu, betl, vændi, líffærasölu og klámmyndaiðnað (UNICEF, 2002). Þegar verið er búa til 

viðskipti í kringum börn í kynferðislegum tilgangi er verið að vísa til þess að börn séu misnotuð 

kynferðislega í ábótaskyni fyrir söluaðilann (ECPAT, 2002). 

Ástæðan fyrir auknu barnavændi hefur verið rakin til þess að þá eru taldar vera minni líkur 

á því að fólk smitist af alnæmi því börnin eru talin hrein og þá minni hætta á smiti. Þegar þessar 

upplýsingar komu upp á yfirborðið jókst sala á ungum stúlkum og drengjum í vændi, 

kynlífsþjónustu og barnakynlífsþrælkun (UNICEF, 2001). 

Talið er að um 80% þeirra sem seldir eru í vændi í Albaníu séu stúlkur undri 18 ára aldri, 

ef horft er til stærra svæðis líkt og Evrópu eru um 10 til 30% af öllum sem seldir eru í vændi 

stúlkur undir 18 ára aldri (UNICEF, 2002). Þessar tölur eru sláandi og sýna það að þó svo að við 

lífum á þeim tímum eins og núna þar sem eftirfylgni er mikil milli landamæra þá er samt sem áður 

svona mikið af ungum stúlkum seldar í vændi innan Evrópu. 

Þó svo að oft sé þetta gert gegn vilja einstaklinganna þá verður það stundum svo að þeir 

ganga í þetta nokkurn veginn sjálfviljugir þó svo að samt sem áður sé um algjöra nauðung að ræða 

af þeirra hálfu. Þegar  talað er um nauðung af þeirra hálfu er átt við þegar einstaklingarnir nota 

líkama sinn sem gjaldmiðil gegn greiðslu fyrir eitthvað annað vegna þess að þeir hafa engra 
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annarra kosta völ. Einstaklingar sem hafa lent í kynferðislegri misnotkun hafa brenglaða sýn á hvað 

ást og umhyggja er og því meta þeir kynlíf ekki eins og annað fólk gerir (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, 2003). Það sem getur einnig gerst hjá þeim börnum sem verða fyrir kynferðislegri 

misnotkun er að þau leiðist út í heim eiturlyfja þar sem þau enda á því að nota líkama sinn til þess 

að borga fyrir skammtinn sem þau eru að leitast eftir og enda þá í vændi til þess að geta fjármagnað 

eiturlyfjanotkun sína. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem hafa orðið fyrir þessari misnotkun sjá ekki sjálf 

sig eins og aðrir gera heldur líta þau svo á að þau séu kynferðislega minna virði (Deisher, Robinson 

og Boyer, 1982) eða „ódýr“ eins og það hefur stundum verið nefnt í almennu tali. 

Barnavændi er til hér á landi eins og í öðrum löndum þó svo að það sé ekki í eins miklum 

mæli og að ekkert mál hafi verið kært til lögreglu á Íslandi, en lögreglan hefur hins vegar haft 

afskipti af barnaníðingum og barnafíklum (Bryndís B. Ásgeirsdóttir, Hólmfríður L. Ellertsdóttir og 

Unda D. Sigfúsdóttir, 2001). Sem dæmi má nefna  segir Thelma Ásdísardóttir frá því í bók sinni að 

hún hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu föður síns. Hún segir einnig frá því þegar fíkilinn 

hann faðir hennar fór með hana til annarra manna og þeir misnotuðu hana kynferðislega einungis til 

þess að faðir hennar gæti greitt fyrir næsta skammt. Hún var ekki ein um þetta heldur voru systur 

hennar einnig notaðar sem gjaldmiðill en þar sem Thelma var yngri þá var hún oft ein tekin í ferðir 

þar sem þeir girntust yngri stúlkur (Gerður Kristný, 2005). Þarna sést að barnavændi hefur verið til 

á Íslandi í mörg ár þrátt fyrir að ekkert mál hafi verið kært. 

Til eru lög sem eiga að koma í veg fyrir að þetta gerist ásamt því að koma í veg fyrir:  

 

A) að barn sé talið á eða þvingað til þess að taka þátt í hvers konar ólögmætri kynferðislegri 
háttsemi,  
B) að börn séu notuð til vændis eða annarra ólögmætra kynferðisathafna, 
C) að börn séu notuð í klámsýningum eða til að búa til klámefni (Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna, e.d.). 

5.2 Tegundir vændis 
Til eru margar mismunandi tegundir af vændi og þá mörg hugtök sem lýsa þeim eins og 

nauðarvændi, tækifærissinnað vændi, kynmök fyrir greiða og þar fram eftir götunum. Öll þessi 

hugtök lýsa því sem á sér stað í hvert sinn. 

Það vændi sem unglingar í neyslu stunda mætti því kalla nauðarvændi vegna þess að þau eru 

einungis að nota vændi sem skipti fyrir eitthvað annað eins og eiturlyf, mat og fleira (Bryndís B. 

Ásgeirsdóttir, Hólmfríður L. Ellertsdóttir og Unda D. Sigfúsdóttir, 2001). 

Til er það sem kallað er skipulagt vændi en það er þegar þriðji aðili er kominn inn í dæmið. 

Þessi þriðji aðili er eins konar söluaðili þar sem að menn koma til hans í leit að einstaklingi til þess 

að eyða tíma með og hann kemur þeim í samband við einhvern. Þessir einstaklingar eru nefndir 
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hórmangarar eða „pimp“ en þetta fyrirkomulag er eitthvað sem eldri einstaklingar nýta sér frekar 

en þeir yngri (Bryndís B. Ásgeirsdóttir, Hólmfríður L. Ellertsdóttir og Unda D. Sigfúsdóttir, 2001). 

 Komist hefur verið að þeirri niðurstöðu að þau ungmenni sem selja sig til vændis gera það af 

tveimur ástæðum, þ.e. annað hvort til þess að fá peninga eða í skiptum fyrir aðra vöru og eru 

drengir líklegri til þess að fá peninginn á meðan stúlkur eru líklegri til þess að fá eitthvað annað í 

staðinn líkt og eiturlyf eða mat (Nebbitt, Tirmazi, Lombe, Cryer-Coupet og French, 2013). 

Ástæðan fyrir því að ungt fólk leitar í vændi er vegna þess að það hefur misst báða foreldra sína í 

undirheima fíkniefnanna eða fangelsi og leiðist því í vændi einungis til þess að komast af (Nebbitt, 

Tirmazi, Lombe, Cryer-Coupet og French, 2013). 

 

5.3 Nútímabirting kynbundins ofbeldis 
Nú á tímum hefur athyglin sífellt meira beinst að fleiri sviðum en bara vændi meðal stúlkna og þá 

drengja, karla og samkynhneigðra. Suzanne Collins sýnir þetta í bók sinni þegar komist er að því 

að ein af persónunum er seld í vændi. Finnic Odair segir sjálfur frá reynslu sinni þegar Snow forseti 

seldi hann. 

 

Snow forseti seldi mig það er að segja líkama minn … Ég var ekki sá eini. Ef sigurvegarar eru 
taldir girnilegir gefur forsetinn þá sem umbun eða leyfir fólki að kaupa þá fyrir gríðarháar 
fjárhæðir. Ef þeir neita, drepur hann einhvern sem þeir elska. Til að þeir fari eftir vilja hans … 
Ég var ekki sá eini, en ég var vinsælastur. Og kannski sá berskjaldaðasti, af því að fólkið sem 
ég elskaði var svo varnarlaust. Til að friða samviskuna gáfu fastakúnnarnir mér gjafir, peninga 
eða skartgripi, en ég fann miklu dýrmætari gjaldmiðil. Leyndarmál. (Collins, 2010/2012 bls. 
183) 

 

Þarna sýnir höfundur þá valdaeflingu sem þeir sterkari hafa yfir þeim sem veikari eru. Með því 

að selja einstaklinga í vændi er verið að hlutgera þá og taka frá þeim þeirra mennska eðli vegna 

þess að þeir verða bara að kynlífshlut fyrir aðra. 

Finnic nefnir að hann hafi fengið gjafir frá fastakúnnum til þess að þeir gætu friðað samviskuna. 

Þarna kemur höfundur inn á annan punkt sem er stór í samfélaginu, þ.e. að fólk sem nýtir sér þessi 

ungu börn og þeirra varnarleysi er oft að gefa þeim gjafir til þess að friða samvisku sína með því að 

greiða fyrir með peningum eða öðru. 

Þó svo að Finnic hafi síðan fundið leið til þess að snúa þessum ömurlegu aðstæðum sér í 

hag þá er enn hægt að horfa á það þannig að fastakúnnar voru einungis meðtækilegir og viljugir til 

þess að segja frá leyndarmálum vegna þess að þeir voru að friða sína eigin samvisku. Þarna gaf 

Finnic þeim gjald sem hann var viljugur að taka og með því að gera það líta fastakúnnarnir á það 

sem eitthvað sem þeir geta nýtt sér, sér til hagsbóta. 
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 Höfundur er að snúa þessu hefðbundna dæmi við þar sem ekki er talað um karlmenn sem 

fórnarlömb í eins miklum mæli og eru karlmenn oftar gerendur og ekki eins opnir fyrir því að stíga 

fram á sjónarsviðið þegar þeir eru fórnarlömb.  
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6. Hungur 
 

Hungur í heiminum er umræðuefni sem kemur reglulega upp á yfirborðið og á árunum 2007 og 

2008 kom það sterkt upp á yfirorðið þar sem efnahagslegt hrun varð í heiminum. Í kjölfar hrunsins 

urðu rúmlega 115 milljón manna fyrir barðinu á hungri til viðbótar við þá sem þegar börðust við 

hungur (World Food Programme, 2009). 

Hungur er eitt af því skæðasta sem hrjáir heiminn í dag, þrátt fyrir að mikið hungur sé í 

heiminum þá er samt sem áður mikil sóun í matvælaiðnaði, sem gæti komið í veg fyrir hungur. Það 

sem á sér einnig stað í heiminum er að fólk nærist ekki nægilega vel vegna þess að það hugsar ekki 

um þá næringu sem líkaminn þarfnast. Það leitast eftir því að borða nógu margar kaloríur en hugsar 

ekki um næringarefnin þar sem oft er skortur á næringarríkri fæðu og það leiðir til þess að fólk 

þjáist af næringarskorti (World Food Programme, 2009). Um 14% manna þjáist af næringarskorti, 

flestir þeirra sem þjást af næringarskorti eru búsettir í Asíu eða sunnan við Sahara eyðimörkina í 

Afríku. Á þessum slóðum nær útbreiðsla hungurs yfir 30% af heildaríbúafjölda og þar koma fram 

alvarleg tilvik næringarskorts og fer sú tala ekki lækkandi (Sanchez og Swaminathan, 2005). 

Það eru margar ástæður fyrir þessu hungri og ein helsta ástæðan er skortur á gæðum í 

matvælum og magni þeirra. Oft er ræktarland orðið það illa farið að einstaklingar geta ekki séð 

fyrir sér sjálfir með ræktun og erfitt og dýrt getur verið fyrir einstaklinga að koma sér á staði til 

þess að verða sér út um fæði vegna þess að það er of langt í burtu (World Food Programme, 2009). 

Í tólfta umdæmi Panems ríkir mikið hungur og þarf fólk að berjast fyrir hverjum matarbita. Katniss 

nær að hjálpa fjölskyldu sinni með því að fara út í skóg og veiða dýr sem hún síðan annað hvort 

notar fyrir fjölskyldu sína eða selur. Í umdæminu er markaður þar sem Katniss getur nýtt bráðina 

sem gjaldmiðil upp í eitthvað annað matarkyns sem fjölskyldan þarfnast (Collins, 2008/2012). Þó 

svo að friðargæslumenn séu á staðnum til þess að sjá til þess að farið sé eftir settum reglum þá 

horfa þeir oft fram hjá þessum veiðum og svartamarkaðsbraski þar sem þeir eru ekki síður sólgnir í 

nýfengna bráð (Collins, 2008/2012) þar sem í umdæminu er því fagnað að hafa fengið eitt oststykki 

upp í hendurnar því það getur haldið í þeim lífi í langan tíma (Collins, 2008/2012).  

Íbúar þrettánda umdæmis hafa það fram yfir raunveruleikann að geta veitt sér til matar en í 

raunveruleikanum er það ekki mikill möguleiki og því hungrið yfirvofandi. Ríkisstjórnir í þeim 

löndum þar sem hungrið er sem verst geta komið á fót kerfi til þess að koma í veg fyrir þetta 

hungur (Sanchez og Swaminathan, 2005) líkt og gert er í Panem þar sem Kapítól gefur fólki tessera 

sem gefur fjölskyldunni skammt af korni og olíu og geta íbúar aukið þennan skammt með því að 
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hafa nafn sitt oftar í pottinum fyrir úrdrátt fyrir Hungurleikana (Collins, 2008/2012). Ef maður var 

svo heppinn að vinna Hungurleikanna var mánaðarhlutur af sigurlaunum nóg til þess að fæða 

fjölskyldu í ár (Collins, 2009/2012). 

Tólfta umdæmi er staður þar sem fólk getur soltið til dauða í öruggu skjóli (Collins, 

2008/2012), en það er lýsing sem hægt væri að nota yfir þau ríki sem eru verst sett. 

Að verða að fram kominn af hungri getur farið algjörlega með sálartetur fólks og gert það 

að hálfgerðum óargadýrum, óeirðir geta brotist út og fólk getur nýtt sér öll þau ráð sem því dettur í 

hug til þess að lifa af. Þetta er eitthvað sem gerðist í Hungurleikunum sjálfum þegar eitt framlag 

sjötta umdæmis át hjartað úr framlagi sem hann hafði drepið og varð hann alveg óður og þurfti að 

fjarlægja hann úr leikunum (Collins, 2008/2012). Þarna kemur í ljós að fólk gerir hvað sem er til 

þess að lifa af þetta hungur, einungis til þess að lifa af. 

6.1 Sóun í matvælaiðnaði 
Sóun í matvælaiðnaði er mjög mikil en ríflega helmingur af öllum ræktuðum matvælum endar í 

ruslinu áður en hægt er að neyta þeirra. Það merkir að mesta sóunin verður annað hvort í sölu hjá 

stórverslunum eða í ísskápnum hjá neytandanum (Parfitt, Barthel og Macnaughton, 2010). 

Ef mögulegt væri að hindra þessa sóun væri hægt að nýta þessi matvæli til þess að berjast 

gegn hungursneyð í heiminum en það myndi krefjast róttækra breytinga á meðhöndlun á ferskum 

vörum, t.d. hraðari flutninga og vandaðri vinnubragða við vinnslu á ferskum matvælum (Parfitt, 

Barthel og Macnaughton, 2010). 

Sóun á matvælum er helst vegna neytenda sjálfra, eftirspurn er orðin þannig að neytandinn 

veit ekki hvað hann vantar og verslar því í raun bara eitthvað sem verður til þess að matur 

skemmist og honum er hent (Schneider, 2008). Neytendur eru farnir að borða mun meira en þeir 

þurfa, sem er í samræmi við hve mikið er talað um að offita í heiminum aukist sífellt (Blair og 

Sobal, 2006). Þetta vandamál er hægt að sjá í Panem þar sem íbúar Kapítól eru það „heppnir“ að 

geta troðið í sig alveg endalaust af dýrindis mat en það geta íbúar hinna umdæmanna ekki (Collins, 

2008/2012). Þetta er það sem hægt er að kalla lúxusvandamál sem hefur neikvæð áhrif á vistfræði 

heimsins (Blair og Sobal, 2006), hvort sem um er að ræða Panem eða raunverulega heiminn okkar. 

Hægt að sjá sóunina með því að greina heimilissorp. Í Svíþjóð endar 16% af elduðum mat í 

ruslinu, í Hong Kong borðar í raun einungis 13% fólks allt sem það pantar sér á veitingastöðum, 

6% heimilissorps í Austurríki voru afgangar af diskum fólks og um 12% ónotuð eða hálfnotuð 

matvæli (Schneider, 2008) og svona mætti lengi telja. 

Hægt er að sjá með rannsóknum sem hafa verið gerðar hverjir sóa mestu, það helst í hendur 

við aldur fólks. Yngra fólk sóar mest og það eldra minnst en úr þessu er hægt að lesa að eldra fólk 

er af þeirri kynslóð þar sem offramleiðsla á matvælum var ekki svona mikil og ekki alltaf hlaupið á 
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eftir einhverju nýju heldur voru matvælin sem keypt voru nýtt (Parfitt, Barthel og Macnaughton, 

2010). Heimilishald helst í hendur við umdæmaskiptingu í Panem. Þar sem mikil innkoma er á 

heimilinu er hægt að eyða meiru í matvæli og því verður meiri sóun því hlutirnir eru ekki nýttir 

eins og þeir ættu að vera (Parfitt, Barthel og Macnaughton, 2010) en þetta er líkt og það sem gerist 

í Kapítól þar sem hægt er að neyta mun meira heldur en í öðrum umdæmum. Tólfta umdæmi hefur 

mun minna til þess að neyta (Collins, 2008/2012) líkt og tekjuminni heimili í raunveruleikanum 

(Parfitt, Barthel og Macnaughton, 2010). 

6.2 Sjálfbærni 
Að geta séð fyrir sér sjálfur er eitthvað sem að alla dreymir líklega um en það er ekki möguleiki 

fyrir alla. Íbúar þrettánda umdæmis hafa eytt tugum ára í það að læra að vera sjálfum sér næg hvort 

sem um er að ræða mat eða uppbyggingu samfélags (Collins, 2010/2012). Flest samfélög eru 

sjálfum sér næg hvort sem þau rækta sjálf eða stunda viðskipti og ná þá að halda sér gangandi í 

langan tíma, þetta var eitthvað sem var sjaldgæf sjón í tólfta umdæmi. Margir deyja mjög ungir í 

tólfta umdæmi vegna hungurs og hægt er að bera saman það að sjá fræga manneskju í okkar 

samfélagi og að sjá roskna manneskju í tólfta umdæmi. Ef einhver myndi hafa tækifæri til þess að 

spyrja frægan söngvara að því hvernig hann hefði farið að og hvert væri hans leyndarmál til 

velgengnis, er sambærilegt og þú myndir spyrja eldri manneskju í tólfta umdæmi (Collins, 

2008/2012). Það getur verið erfitt að bjarga sjálfum sér þar sem að fólk alls staðar í heiminum 

hefur ekki sömu tækifæri til þess. Í fátækari samfélögum í heiminum er oft mikið um þjófnað á alls 

konar varningi þar sem fólk hefur ekki fjármagn til þess að kaupa hluti sem það vantar sárlega og 

endar því á að hnupla þeim en það er eitthvað sem maður myndi ekki gera ef maður byggi í Panem 

þar sem þjófnaður getur leitt til dauðarefsingar (Collins, 2008/2012). Lögin í heiminum eru ekki 

eins ströng gagnvart þjófnaði líkt og í Panem og ekki ástæða til þess að hafa þau það ströng. En það 

er ástæða fyrir því að fólk er að stela sér til matar, sú ástæða er einungis sú að neyðin er orðin það 

mikil í heiminum að fólk gerir það sem það þarf einungis til þess að lifa af. 

Matargjafir er eitthvað sem fólk þarf stundum að styðjast við til þess að lifa af, 

mæðrastyrksnefnd gefur til dæmis mat, t.d. í kringum jólahátíðina til þess að efnaminni fjölskyldur 

fái tækifæri til þess að nærast vel um jólin. Þetta er eitthvað sem er sjaldgæf sjón í umdæmum 

Panem þar sem maður getur ekki vitað hvaða afleiðingar það mun hafa í för með sér. Þegar Katniss 

fær brauð að gjöf frá Peeta hefur það örugglega kostað hann barsmíðar vegna þess að það kostar þá 

bakarafjölskylduna pening (Collins, 2008/2012). Þarna er Peeta einungis að hjálpa manneskju sem 

þarf á því að halda en afleiðingarnar eru mjög slæmar því það er alltaf hugsað út í hvað þetta kosti 

aðra því hver og einn þarf að berjast fyrir sínu, þótt hann sé bakari. 
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Eftir að faðir Katniss deyr þá er fjölskyldu hennar úthlutaðar dánarbætur sem halda þeim 

uppi í einn mánuð en síðan þarf allt að fara á réttan kjöl og fjölskyldan þarf að vinna fyrir öllu þar 

sem peningar verða á þrotum og þá færist hungurdauði nær (Collins, 2008/2012). Þetta sýnir það 

að fólk þarf gjörsamlega að berjast fyrir því að halda lífi ef peningar eru af skornum skammti, þetta 

er eitthvað sem er of raunverulegt í samfélögum nú í dag. Þau samfélög sem eiga erfitt með að sjá 

fyrir sjálfum sér myndu hrynja ef þau vissu hversu mikið fer til spillis í heiminum sem gæti bjargað 

þeim. Sem dæmi þá fara um 14 megatonn af matvælum til spillis í Bretlandi á ári hverju og 80% af 

þessari sóun kemur beint frá heimilum fólks (Parfitt, Barthel og Macnaughton, 2010). Þetta mikla 

magn af matvælum gæti haldið lífi í þúsundum manns í þeim ríkjum heims þar sem hungursneyðin 

er mest ef maturinn væri fluttur þangað í stað þess að enda í ruslinu eins og gerist í iðnvæddum 

ríkjum heimsins. 
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7. Umræður 
 

Hvernig er hægt að nýta þennan samanburð á bókmenntum við raunveruleikann?  Það sem 

mögulegt er að gera er að nýta það sem einskonar kennsluefni fyrir almenning þar sem tilgangurinn 

er að vekja fólk til umhugsunar um álitaefnin sem eru oft það þung og erfið að einstaklingar ná 

ekki utan um allt sem fylgir þessum efnum. 

 Ef litið er á náttúruval getum við séð hversu stórt hlutverk þessi kenning Darwins leikur í lífi 

okkar. Hægt er að skoða það betur hvernig þetta hugtak virkar í daglegu samfélagi. Hugtakið er 

frekar breitt og nær yfir frekar stóran hluta af mannlegu lífi líkt og þegar við „berjumst“ í hverjum 

mánuði við vinnu til þess að þéna peninga einungis til þess að geta borgað reikninga, keypt í 

matinn og borgað fyrir húsnæði  (Bright, 2002) líkt og íbúar Panem gera alla sína æfi einungis til 

þess að lifa af. Þarna er hugtakið í mynd sem að flestir skilja, við erum á hverjum degi að „berjast“ 

fyrir einhverju, sama hvað það er. Það er ekkert í okkar lífi sem við fáum beint upp í hendurnar á 

okkur án þess að hafa unnið fyrir því á einhvern hátt og með því erum við búin að gera þessa 

kenningu enn mannlegri og skiljanlegri fyrir hinn almenna einstakling sem hefur kannski hugmynd 

um það hver þýðing hugtaksins er og hvaða áhrif það hefur á lífið. 

 Horfum á nauðungarvinnu. Hversu mikið veit fólk raunverulega um þá nauðungarvinnu sem 

á sér stað í heiminum í dag. Þetta er stórt viðfangsefni sem er mikilvægt að skoða þó það væri 

einungis til þess að vera nægilega meðvitaður um það sem er í gangi í kringum okkur. Hægt er að 

nýta þá þekkingu sem við fáum með þessum samanburði, eins og í Hungurleikunum þegar börn eru 

neydd til þess að keppa í Hungurleikunum upp á líf og dauða,  til þess að byggja upp betra 

þekkingarnet gagnvart fórnarlömbum nauðungarvinnu, þá með því hvernig hægt er að koma í veg 

fyrir þessa tegund vinnu og hvernig er hægt að vinna með fórnarlömbum og hjálpa þeim (Bales, 

Fletcher og Stover, 2004). Það þarf að byggja upp betra kerfi sem kemur í veg fyrir að fólk þurfi 

t.d. raunverulega að selja börnin sín til vinnu annars staðar, kerfi þar sem hægt er að veita 

fjölskyldum fjárhagslega aðstoð eða skapa atvinnu svo að fólk fái  tekjur inn á heimilin. Þegar fólk 

er flutt á milli landa til þess að vinna er því smyglað inn með einhverjum leiðum (Bales, Fletcher 

og Stover, 2004) og þarf að finna leið til þess að fylgjast betur með þessum fólksflutningum þó svo 

að á mörgum stöðum sé nú þegar mikil og ströng landamæraskoðun. Það er margt sem þarf að 

skoða betur gagnvart nauðungarvinnu áður en þetta verður orðið gott og fólksflutningar og 

nauðungarvinna verður eitthvað sem við vitum bara af í sagnfræðiritum. 
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 Þegar raunveruleikinn er sá að stéttaskipting eykst stöðugt verðum við að hugsa af hverju 

það er að gerast og hvernig við getum komið í veg fyrir það. Það sem er í gangi er að þeir ríku eru 

að verða ríkari og þeir fátækari fátækari (Oxfarm, 2015), sem er það sem veldur því að þessi 

stéttaskipting verður sífellt meiri og meiri. Þegar ríkasta eitt prósent heimsins eykur við eignir sínar 

og á nú næstum helming af öllum auðæfum er ekki mikið eftir handa öllum hinum líkt og í 

Hungurleikunum þar sem Kapítól á næstum öll auðæfi og hin umdæmin vinna í því að auka 

lífsgæði þeirra. Hvað er til ráða þegar næstum allur heimurinn á ekkert, annað en það að þeir ríku 

verða að búa til tækifæri fyrir aðra til þess að eignast hluti og því búa til jafnara samfélag fyrir alla 

sem búa í því. Til þess að minnka þessa stéttaskiptingu þarf fólk einnig að hætta að bera sig saman 

við aðra og stöðugt vera að reyna að lifa eftir annarra manna stöðlum og hugmyndum og ekki líta 

niður á þá sem hafa minna en maður sjálfur. Ef við höldum áfram að telja okkur betri en aðra og 

teljum einhverja vinnu vera fyrir neðan okkar virðingu erum við í raun og veru að ýta undir þessa 

stéttaskiptingu (Wilkinson, 2005). Með því að bera þetta saman þá getum við séð þessa 

stéttaskiptingu á svörtu og hvítu og gert okkur betri og skýrari mynd af því hvaða afleiðingar það 

hefur. Þetta kemur skýrt fram í Hungurleikunum þar sem þessi stéttaskipting leiðir til mótmæla 

gegn Kapítólinu og uppreisn verður í kjölfarið. Ef ekkert er gert getur það leitt til þess að 

einhverskonar uppreisn verður í samfélögum og því betra að gera sér grein fyrir vandamálinu áður 

en það er um seinan. 

 Vændi er einn af þeim þáttum sem fólk veit af en er ekkert endilega að kippa sér alltof mikið 

upp við þar sem að það er ekkert endilega að trufla daglegt líf. Með aukinni kynlífsvæðingu hefur 

vændi aukist (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003) þar sem kynlíf er ekki eins falið og það var 

heldur er það alltaf fyrir framan þig í sjónvarpi, á netinu og í auglýsingum. Það sem þarf að gera er 

að koma fólki í skilning um að vændi er yfirleitt aldrei val einstaklingsins heldur er verið að neyða 

einstaklinga út í þetta eins og gerist með Finnic þegar hann er seldur sem verðlaunagripur til annars 

fólks án þess að hafa nokkuð um það að segja. Með samanburði er hægt að sjá þær afleiðingar sem 

vændi getur haft á einstaklinga og oftar en ekki á börn (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). 

Vitundavakning á sér stað ef fólk nær að koma tengingu á milli þess að vændi er eitthvað sem talið 

er nauðungarvinna og er talin vera nútímaþrælkun. Strangari lög þarf á sumum stöðum gegn vændi 

og þá ekki bara horfa á þá einstaklinga sem eru að selja sig sem einhverja slæma þar sem oft hafa 

þeir ekkert val. Með því að flytja til annars lands í leit að einhverju betra og enda á því að standa á 

einhverju götuhorninu eða í vændishúsum er ekki þetta betra sem þau voru að leita að. Með þessum 

samanburði getur fólk gert sér betur grein fyrir því hversu slæmt vændi getur verið þrátt fyrir að 

kynlífsvæðing sé orðin svona mikil í heiminum og fólk sé orðið of ónæmt fyrir þessu. 

 Hungur í heiminum er að aukast en samt sem áður er sóun á heimilum orðin meiri (World 

Food Programme, 2009). Með samanburðinum fáum við skýra mynd af því hversu miklu heimili 

sóa af mat á hverju ári og hversu mikið hungur er í heiminum. Þegar fólk hefur vitneskju um það 
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hversu miklu það sóar og hversu miklu þessi sóun gæti mögulega bjargað ef dregið væri úr henni 

þá eru meiri líkur á því að fólk fari að mynda sér aðra skoðun og hugsa og haga sér öðruvísi en það 

gerði fyrir. Í stað þess að kaupa of mikið væri hægt að spara pening og þá gefa þann pening í 

matargjafir til þeirra sem minna mega sín, því ekki viljum við að þetta endi með því að fólk fái 

matarpakka sem dugir þeim skammt líkt og í Hungurleikunum, heldur viljum við frekar að fólk geti 

lifað sómasamlegu lífi. En er það eitthvað sem fólk myndi virkilega gera ef það myndi ná að spara 

einhvern pening í matarinnkaupum? Á meðan hinn almenni borgari er enn að berjast við að ná 

endum saman í hverjum mánuði eru ekki miklar líkur á því að fólk fari að hjálpa öðrum. Það þyrfti 

enn meira að gerast til þess að fólk hafi tök á því að gefa af sér til þeirra sem hafa ekkert og enn er 

það skip langt frá landi. 

 Með því að bera vinsælar bókmenntir saman við viðfangsefni sem eru fjarstæð 

einstaklingum þá er verið að vekja fólk til umhugsunar og jafnvel til þess að taka af skarið og koma 

af stað byltingu, sem nauðsynleg er til þess að hlutirnir breytist.  Á meðan fólk er ekki nógu vel 

meðvitað um það sem er í gangi í heiminum gerist ekkert í þeim álitamálum sem hrjá heiminn. 

Þegar stuðst er við vinsælar bókmenntir, sem ná til margra, við þennan samanburð við raunheiminn 

eru meiri líkur á því að fólk vakni til lífsins. Við erum enn langt frá landi en með því að vekja fólk 

til umhugsunar fara árarnar að róa og við siglum hægt að bryggju. 

 

 



38 

8. Lokaorð 
 

Hvernig raunveruleikinn og bókmenntir, þá aðallega skáldskapur, geta tengst saman hefur verið 

viðfangsefni gagnrýnenda síðan á tímum Aristótelesar (Oatley,1999). Eftir samanburð á 

bókaflokknum um Hungurleikana og dæmum úr raunveruleikanum er vel hægt að bera þessa tvo 

hluti saman. Þrátt fyrir að sá raunveruleiki sem Hungurleikarnir eiga að gerast í sé í framtíðinni þá 

er hægt að sjá að höfundur bókanna styðst við dæmi úr raunveraleikanum þó svo að ekki sé vitað 

hvort það hafi verið ætlunin eða ekki. 

 Hægt er að sjá eftir þennan samanburð að þessi bókaflokkur er byggður upp á allt annan hátt 

heldur en aðrir vinsælir bókaflokkar síðustu ára líkt og Hringadróttinssaga, Harry Potter og 

Twilight. Þeir hafa verið vinsælir síðustu ár og eru þeir byggðir upp í veruleika sem er okkur aðeins 

fjarstæðukenndari heldur en sá sem Hungurleikarnir eiga að gerast í. Þegar horft er til þess að 

Hungurleikarnir eru greindir niður eins og gert hefur verið þá er hægt að sjá öll þessi klassísku 

vandamál sem eru til staðar í heiminum í dag. Þessi vandamál hafa verið til staðar í okkar 

nútímasamfélagi og hægt er að sjá þau í Hungurleikunum. 

 Bókaflokkurinn hefur ekki einungis verið vinsæll meðal unglinga og ungmenna heldur hefur 

hann einnig verið vinsæll á meðal fullorðinna. Þar sem hann nær vel til allra aldurshópa er mun 

líklegra að fleira fólk skilji samanburðinn við vandamál heimsins, sem finna má bókunum. 

Það sem hjálpar fólki við að fjarlægja sig frá þeim dæmum úr raunveruleikanum í bókunum er 

að þetta er skáldskapur. Með því að lesa skáldskap eru bækurnar ekki eins ógnandi og þær myndu 

vera ef þetta væri sannsögulegt líkt og frásagnir úr heimsstyrjöldunum. Ástæðan fyrir þessari ógn 

er sú að heimsstyrjaldirnar eru raunveruleg dæmi og það getur alveg verið að eitthvað líkt þeim geti 

gerst aftur. Þegar sú ógn er til staðar er líklegra að fólk nái ekki að fjarlægja sig eins mikið frá 

dæmum í bókum en hins vegar geta skáldsögur verið kennsluefni þó svo að þær séu ekki ætlaðar til 

þess. 

Með því að bera skáldskap saman við dæmi úr raunveruleikanum eru meiri líkur á því að 

bækurnar séu ekki flokkaðar undir rómantískan bókaflokk. Það getur hjálpað lesendum við að 

berjast gegn ríkjandi frásögn með það að leiðarljósi að lifa í samfélagi þar sem meira jafnrétti ríkir 

og samfélag án aðgreiningar verður að veruleika. 

Þegar einstaklingar leggjast yfir dæmin sem eru í bókaflokknum geta þeir fundið fyrir 

miklum þyngslum, heimurinn með öll sín vandamál situr á herðum þeirra. Það sem gerist er að fólk 

verður meðvitaðra um vandamál heimsins og getur því leitast við að bæta heiminn. Dæmin  í 
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bókinni eiga við mjög stór vandamál sem enginn einn einstaklingur getur barist gegn. En hver og 

einn getur lagt sitt af mörkum með því að sóa ekki mat og styrkja börn í fátækum löndum til þess 

að þau fái þá hjálp sem þau þarfnast og taka þátt í samfélagsverkefnum. Því breytingarnar byrja 

alltaf á okkur sjálfum, ef við ætlumst til þess að heimurinn breytist, eða aðrir breytist, þá verðum 

við alltaf að byrja á sjálfum okkur. 

 Með því að bera dæmi úr raunveruleikanum saman við Hungurleikana er hægt að vekja fólk 

til umhugsunar um þann raunveruleika sem fólkið býr við þó litið sé svo á að þessar bækur séu of 

fjarstæðukenndar til þess að geta verið til í samfélaginu okkar. Með því að vekja fólk til 

umhugsunar er hægt að breyta heiminum sem við búum í til hins betra. Með því að tileinka sér það 

sem til staðar er í bókunum þá getur fólk í samfélögunum staðið á hærra stalli en gert er í bókunum 

vegna þess að það veit betur. 
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