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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er samanburður á dauðarefsingum og aftökum í Kína og 

Bandaríkjunum. Í ritgerðinni eru dauðarefsingar og aftökur í hvoru ríki fyrir sig skoðaðar 

og leitast eftir að finna ástæður sem liggja að baki notkun ríkjanna á refsingunni. Almennt 

eru sömu hugmyndir notaðar sem réttlæting allra refsinga í heild en í þessari ritgerð eru 

rökin skoðuð í samhengi við dauðarefsingar.  

Dauðarefsingar og aftökur mætti telja til úreltra refsiaðferða í dag og því er áhugavert 

að skoða hvers vegna slík iðja fyrirfinnist enn þann dag í dag árið 2017, þá sérstaklega í 

Bandaríkjunum sem telst til Vesturlanda sem eru leiðandi í umræðunni um mannréttindi.  
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Inngangur 

Á hverjum degi fara fram aftökur á einstaklingum víðsvegar um heiminn fyrir afbrot af 

ýmsu tagi, stundum fyrir hegðun eða athöfn sem ætti í raun ekki að vera talin sem afbrot. 

Dæmi eru um að einstaklingar eru teknir af lífi fyrir að sofa hjá rangri manneskju eða fyrir 

að aðhyllast aðrar stjórnmálaskoðanir en ríkjandi stjórn ákveðinna ríkja. Dauðarefsingar 

eru gjarnan notaðar sem pólitískt vopn, meðal annars í Kína. Sumstaðar eru einstaklingar 

teknir af lífi sem voru undir 18 ára aldri þegar þeir brutu af sér. Í flestum tilfellum eru 

einstaklingar sem dæmdir eru til dauða fangelsaðir í einhvern tíma áður en aftakan fer 

fram. Dauðastund aftökufanganna er þar af leiðandi þeim óljós og lifa fangarnir í óvissu 

um hvort þeir munu fá að sjá fjölskyldur sína oftar. Óvissan er vissulega óþægileg og þar 

með hluti af refsingunni. 

Valdaójafnvægi einkennir dauðarefsingar og eru þær oft notaðar í löndum þar sem 

réttarkerfið er ófullnægjandi og ósanngjarnt. Í Kína voru til dæmis einstaklingar dæmdir 

til dauða eftir játun sem fengin var með því að pynta einstaklinginn til óbóta og voru þar 

af leiðandi miklar líkur á að játningin væri fölsk. Erfitt er að meta hvort slíkt viðgangist enn 

í dag þar sem upplýsingar um framkvæmdir dauðarefsinga í Kína teljast sem ríkisleyndar-

mál og þar með óaðgengilegar fyrir alþjóðasamfélagið. Einstaklingar sem eru fátækir eða 

tilheyra minnihlutahópi eiga oft í meiri hættu á að vera dæmdir til dauða, meðal annars 

vegna fordóma. Einnig hafa þeir minni aðgang að lögfræðingum en slík tilfelli eru algeng 

í Bandaríkjunum (Amnesty International, e.d.).  

Afbrot sem leiða til dauðarefsinga eru mismunandi eftir ríkjum enda viðmið, gildi, lög 

og reglur breytileg eftir samfélögum. Hvað telst til afbrota fer algjörlega eftir stað og 

stund. Það virðist ríkja þegjandi samkomulag um allan heim að afbrotamönnum skuli 

refsað en refsingarnar eru margvíslegar og stjórnast af tegund og alvarleika afbrotsins. 

Fangelsisvistun er algengasta og þekktasta refsingaleiðin í flestum löndum í dag, enda er 

hún allra jafna talin sú mannúðlegasta enn sem komið er. Undafarin ár hefur orðið aukin 

umfjöllun og vitundarvakning um mannréttindi en þrátt fyrir það eru dauðarefsingar enn 

við lýði hvarvetna um heiminn (Amnesty International, e.d.; Hood, 1998). 

Í þessari ritgerð verða skoðaðar og bornar saman dauðarefsingar og aftökur í 

Bandaríkjunum og Kína. Skoðaðar verða menningarlegar og sögulegar ástæður fyrir 

notkun refsinganna og hvernig framkvæmd þeirra er háttað. Kína er talið mitt á milli þess 
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að vera þróunarland og þróað ríki en Bandaríkin teljast til þróaðs ríkis. Bæði ríkin eru 

stórveldi með stærstu efnahagi í heiminum og bæði nota þau aftökur sem refsingu við 

alvarlegustu afbrotunum. Hægt er að tala um Kína sem fulltrúa austrænnar menningar og 

Bandaríkin sem fulltrúa vestrænnar menningar. Í Bandaríkjunum hefur umræðan um 

dauðarefsingar verið mikið hitamál á undanförnum árum en í Kína eru umræður um 

dauðarefsingar „tabú“, málefni sem má helst ekki tala um (Jiang, Lambert, Wang, Saito 

og Pilot, 2010). Þrátt fyrir að þessi ríki séu ólík að mörgu leyti eiga þau það sameiginlegt 

að beita enn dauðarefsingum árið 2017.  
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1 Fræðilegur kafli  

Óneitanlega má segja að notkun stjórnvalda á dauðarefsingu gegn alvarlegum afbrotum 

feli í sér mikið ofbeldi og þar af leiðandi vald. Því til að skilja betur notkun dauðarefsingar 

er mikilvægt að skoða hvað felst í hugtakinu ofbeldi, hugmyndinni um vald, hverjir það 

eru sem beita valdi og hverjir það eru sem verða fyrir áhrifum valdsins. 

1.1 Ofbeldi 

Ekkert ríki er án alls ofbeldis. Þar sem ofbeldi er útbreitt og allsráðandi er það oft álitið 

sem óhjákvæmilegur þáttur lífsins, staðreynd sem þarf að bregðast við í stað þess að 

koma í veg fyrir. Hugtakið ofbeldi er hins vegar erfitt að skilgreina, enda margslungið og 

flókið fyrirbæri. The World Health Organization (WHO) skilgreinir ofbeldi sem vísvitandi 

raunverulega notkun eða hótun á líkamlegu afli eða valdi gegn sjálfum sér, öðrum 

einstaklingum eða hópi einstaklinga með þeim afleiðingum að einstaklingar slasast 

líkamlega og/eða andlega eða jafnvel deyja (World Health Organization, 2002). 

Dauðarefsingar eru einkenni menningarlegs ofbeldis en ekki lausn gegn því (Amnesty 

International, e.d.). Menningarlegt ofbeldi felur í sér þá hugmynd að innan hverjar 

menningar er að finna menningarafurð sem ýti með einhverjum hætti undir réttlætingu 

á kerfisbundnu ofbeldi. Réttlætinguna er sem dæmi má nefna að finna innan tungumála, 

listar, trúarbragða eða hugmyndafræði. Kross, þjóðsöngvar og herskrúðgöngur eru allt 

menningarafurðir sem hylla og réttlæta notkun ofbeldis yfirvalda. Menningarlegt ofbeldi 

breytir siðferðislegri meiningu athafna. Athafnir sem teljast rangmætar af hálfu 

einstaklinga teljast réttmætar eða viðeigandi ef yfirvöld standa fyrir þeim. Gott dæmi er 

morð af hálfu ríkis sem framið er í hernaðarlegum tilgangi sem telst viðeigandi og rétt-

mætt en morð einstaklings á öðrum einstaklings er lögbrot og algjörlega óásættanlegt. 

Menningarlegt ofbeldi gerir kerfisbundið ofbeldi að ásættanlegum hlut (Galtung, 1990). 

Út frá hugmyndum menningarlegs ofbeldis má halda því fram að réttmætingu fyrir 

notkun dauðarefsinga á afbrotamenn er að finna í menningarlegum afurðum. Orðatiltæki 

úr Biblíunni og hugmyndafræði um verndun ríkis á almennum saklausum borgurum gegn 

ofbeldismönnum og mögulegum ofbeldismönnum gætu talist sem réttmæting á dauða-

refsingum.  

Samkvæmt rannsóknum getur menningarlegt ofbeldi og réttmætingar á dauða-

refsingum haft þær afleiðingar að einstaklingar verða vondir, ofbeldisfullir og ónæmir 
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fyrir sársauka eða þjáningu annarra einstaklinga vegna endalausrar nálægðrar við ofbeldi 

(e. brutalization) (Oxford living dictionaries, e.d.). Í tilfelli dauðarefsinga er ofbeldi sem 

svar við ofbeldi réttlætt og álitið sanngjarnt (Jiang, Lambert, Wang, Saito, Pilot, 2010).  

1.2 Ríki 

Þegar talað er um hugtakið „ríki“ nú til dags birtist okkur mynd af miðlægri stjórnsýslu, 

sem fer með svæðisbundið fullveldi og hefur einkaleyfi á þvingunarvaldi á því landsvæði. 

Landsvæði þetta byggist upp af fólki sem telst til meðlima ríkisins sem hafa einstaklings-

bundinn ríkisborgararétt. Þessi gerð samfélags kemur fremur seint inn í mannkynssöguna, 

eða um 1500 eftir krist (Morris, 2007).  

Sumir vilja halda því fram að sem afleiðing heimsvaldarstefnunnar á Vesturlöndunum 

og víðar hafi sú hugmynd skotið upp kollinum að saman skyldu fara ríki og þjóð. Semsagt 

að „hver þjóð skyldi eiga sitt ríki [...] að ríkið skyldi sækja réttlætingu fyrir tilvist sinni til 

þjóðarinnar og vera á sinn hátt tæki hennar“ (Arnar Árnason og Sigurjón Baldur 

Hafsteinsson, 2011, bls. 58). Þegar ferðast á til annarra landa þarf einstaklingur að hafa 

meðferðis vegabréf eða vegabréfsáritun til að eiga möguleika á að komast inn í sérhvert 

land. Ástæðan fyrir því er að hvert ríki hefur eitt rétt til þess að vera valdberi á því 

landsvæði sem ríkið nær yfir og enginn annar má fara með vald á landsvæðinu. Til að 

viðhalda tilvist ríkisins þurfa íbúar þess, þjóðin – einn eða fleiri þjóðernishópar, að borga 

skatta, samþykkja og fara eftir þeim lögum sem ríkið setur sem og trúa því statt og stöðugt 

að ríkið sé þeirra og að þau hafi ákveðna gagnkvæma skyldu að gegna gagnvart því 

(Baumann, 1999).  

Ríkið beitir þegna sína valdi til að viðhalda sér, sem verður þar af leiðandi eðlislægt 

fyrir samfélagið. Mannlegt samfélag hefur bæði skipulag og uppbyggingu og innan þess 

ríkja ákveðnar hugmyndir um hina réttu hegðun. Menn án samfélags eru ekki menn, 

samfélagið er undirstaða mannlegs ástands. Það sama má segja um vald (Morris, 2007). 

1.3 Vald 

Vald er samband sem felur í sér hæfni til að fá aðra til að gera það sem þú vilt að þeir geri, 

jafnvel eitthvað sem þeir hefðu annars ekki gert (Eriksen, 2010). Vald getur þýtt áhrif, að 

sannfæra aðra um að gera ákveðna hluti með peningarverðlaunum eða með rökréttum 

röksemdum sem fær aðra til að sjá hlutina í nýju ljósi. Vald getur einnig þýtt þvinganir, 
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óbeinar eða augljósar hótanir meiðsla, ef fólk gerir ekki það sem því er sagt að gera 

(Morris, 2007).  

Þeir sem aðhyllast Marxisma tala einnig um kerfisbundið vald (e. structural power) 

eða það vald sem snýr að skiptingu verkamannavinnu, lagakerfisins og öðrum form-

gerðarþáttum samfélagsins. Kerfisbundið vald væri einnig hægt að túlka sem þvingunina 

til að fara eftir öllum skráðum og óskráðum reglum samfélagsins, til að mynda að vera 

kurteis, notast við borðsiði og halda rétt á hnífarpörum. Hins vegar, ef við tökum einhverja 

aðgerð sem stjórnast af menningarlegum siðvenjum inn í skilgreininguna okkar, er hætta 

á að valdið yrði útþynnt og skilgreint sem siðvenjur, viðmið eða einfaldlega menning 

(Eriksen, 2010). 

Þar sem bæði Bandaríkin og Kína teljast til þjóðríkja sem hafa miðstýrt ríkisvald liggur 

valdið hjá fámennum hópi stjórnenda, sem oftast er vísað til sem stjórnvöld. Hlutverk 

stjórnvalda hvers ríkis er að koma í veg fyrir lögleysu og öryggisleysi með því að halda uppi 

lögum og reglu. Stjórnvöld eiga að vinna að hagsmunum borgara sinna og ýta undir 

félagslega samstöðu. Til þess notast þau við vald. Valdið sem stjórnvöld beita er oftast 

kallað áhrifavald (e. authority). Lögmæti þess konar valds byggist ekki endilega á algjörri 

viðurkenningu af hálfu almennings heldur frekar á svokölluðu þegjandi samþykki (Morris, 

2007).  

Stjórnvöld ríkja beita valdi til að ráða yfir þegnum sínum og til að viðhalda tilvist sinni. 

Valdabeiting stjórnvalda getur verið allt frá því að skattleggja þegna sína og innleiða 

umferðarlög sem allir verða að fylgja til notkunar á pyntingaraðferðum til að ná sínu 

framgegnt og framkvæmdar á þjóðarmorðum. Samkvæmt fræðimanninum Max Weber 

þurfa yfirráð enga réttmætingu en þrátt fyrir það þurfa stjórnvöld sífellt að réttmæta eða 

lögleiða vald sitt þar sem ótal þvinganir leynast í valdi þeirra. Í nútíma lýðræðisríkjum er 

vald ríkisins réttlætt með því að segja það vera vilja fólksins, til að mynda eftir kosningar 

þegar ríkjandi stjórn innleiðir óvinsæl stefnumál (Eriksen, 2010).  

1.4 Öðrun 

Það búa allir einstaklingar yfir einhverju valdi en eins og með svo margt annað er valdinu 

misjafnlega skipt á milli manna. Valdalausum hópum skortir rödd til að láta til sín heyra 

og eru þar með hindraðir til að tala fyrir eða verja hagsmuni sína. Sem dæmi um valda-

lausa hópa í Bandaríkjunum má nefna fátæka, samkynhneigða, fólk með litaða húð, konur 
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og afbrotamenn – hópar einstaklinga sem teljast til „hinna“ frá þeim sem hafa valdið og 

stjórna. Hugtakið öðrun hefur aðallega verið notað í mannfræði til greina á milli fólks af 

ólíkum uppruna. Í upphafi mannfræðinnar var lögð rík áhersla á að einblína á þá þætti 

sem greindu í sundur samfélög en á seinustu árum hefur áherslan breyst og reynir 

mannfræðin nú að afmá línuna sem aðgreinir samfélög með því að skoða þættina sem 

samfélög eiga sameiginleg (Eriksen, 2010).  

Í öllum samfélögum er að finna óskráðar og skráðar reglur sem oftast eru kölluð 

viðmið sem einstaklingum samfélagsins er gert að fara eftir, þrátt fyrir að samþykkja þau 

ekki endilega. Með viðmiðunum er fólki stjórnað og nefnist það kerfi félagslegt taumhald. 

Það er samt sem áður ekki hægt að búast við því að allir í samfélaginu fylgi viðmiðunum 

og munu flestir einstaklingar brjóta eitthvert viðmið einhvern tímann á lífsleiðinni. Þrátt 

fyrir það eru viðmið mikilvæg fyrir samfélagið, þar sem þau afmarka hvað er sam-

félagslega samþykkt hegðun og hvað ekki og endurspegla aðal grundvallar gildi 

samfélagsins. Viðmið breytast í takt við samfélögin, einhver hverfa meðan öðrum er skipt 

út fyrir ný (Garðar Gíslason, 2000).  

Bandaríski félagsfræðingurinn Howard Saul Becker segir þá einstaklinga sem brjóta 

viðmiðin álitna sem öðruvísi og jafnvel afbrigðilega, þeir eru aðraðir og í flestum tilfellum 

taldir sem utangarðsmenn (e. outsider) þar sem þeir skera sig út úr hefðbundna hópnum. 

Það fer eftir frávikinu sem einstaklingur framdi hve sterkan stimpil sem utangarðsmaður 

hann fær. Einstaklingur sem drekkur of mikið og gerir sig af fífli í samkvæmum er að litlu 

leyti utangarðsmaður þar sem margir einstaklingar hafa lent í slíkri uppákomu. Þjófur hins 

vegar er álitinn meiri utangarðsmaður en drukkni félaginn þar sem mun færri 

einstaklingar hafa framkvæmt þjófnað en óhóflega drykkju. Einstaklingur sem myrðir eða 

nauðgar er sannur utangarðsmaður og ekkert annað, þar sem flestir einstaklingar ná með 

engu móti að samsama sig við hann. Samkvæmt Becker eru viðmiðin afurð ákveðinna 

samfélagshópa. Hann segir þau vera búin til af valdamiklu fólki og síðan þvinguð upp á 

valdaminna fólk. Valdameira fólkið eru þeir sem eru eldri, með hvítan húðlit, oftast 

karlmenn og af hástétt. Reglur og lög eru oft þvinguð upp á hópa fólks án vilja þeirra og 

ganga oft gegn þeirra eigin hagsmunum. Fólk þarf þó ekki endilega að gera sér grein fyrir 

því. Ef einstaklingar vita ekki betur og þekkja ekkert annað er erfitt fyrir þá að gera sér 

grein fyrir óréttlætinu sem þeir verða fyrir. Lög og reglur hafa þar af leiðandi það hlutverk 
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að halda valdaminna fólkinu á sínum stað. Til að mynda gilda ekki endilega sömu lög og 

reglur um valdameira fólkið og má finna mun á refsingu þeirra valdameiri og þeirra 

valdaminni (Becker, 1963). 
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2 Dauðarefsingar  

2.1 Saga refsinga 

Í lok 18. aldar og upphaf þeirra nítjándu hverfa refsingar líkamans af sjónarsviðinu. Alda-

gamalt kerfi var lagt af og nýtt refsikerfi tekið upp. Fangelsum er komið á stofn og taka 

þau við sem refsingarleið og refsingarnar fara að snúast um endurhæfingu afbrota-

mannsins. Fangelsisrefsingin verður að eins konar betrunarvist. Refsingar hætta að vera 

sjónarspil eins og áður var og færast bakvið luktar dyr fjarri augum almennings.  

Ástæðan fyrir hvarfi líkamlegra pyntinga er sú að miklar breytingar urðu á hugarfari 

Evrópumanna og Bandaríkjamanna við upphaf nítjándu aldar. Það spruttu upp nýjar 

kenningar um lög og glæpi, nýjar hugmyndir um siðferði og pólitískt réttmæti refsinga. Sú 

hugmynd að refsingin væru á pari við glæpinn eða jafnvel verri og villimannslegri gerði 

fólki ljóst að það sjálft var ekkert betra en afbrotamennirnir. Fólk datt niður á sama plan 

og afbrotamennirnir við það eitt að refsa þeim fyrir sína glæpi. Refsingin sýndi líkindi með 

afbrotamanninum og böðlinum sem framkvæmdi refsinguna og með dómaranum sem 

ákvað refsinguna. Dómarinn og böðullinn urðu jafn miklir morðingjar og morðinginn 

sjálfur. Þetta gat orðið til þess að afbrotamaðurinn fékk samúð eða jafnvel aðdáun og það 

mátti ekki gerast. Beccaria, ítalskur fræðimaður, var með þeim fyrstu til að benda á málið 

og komst vel að orði þegar hann sagði að „morðið sem okkur er talin trú um að hafi verið 

hræðilegur glæpur er framið að nýju með köldu blóði og án iðrunar“ (Foucault, 

1975/2005, bls. 102). Fyrst líkaminn losnaði undan sem skotspónn refsinganna varð 

eitthvað annað að taka við og var það sjálf sálin. Refsingin átti ekki lengur að koma höggi 

á líkamann heldur sálina. Refsingin fór því að hafa áhrif á hjartað og hugsunina, í stað 

líkamans (Foucault, 1975/2005). Dauðarefsingar fylgdu hinum líkamlegu refsingunum þó 

ekki eftir þegar þær síðar nefndu hurfu af sjónarsviðinu. Þær eru enn þann daginn í dag 

framkvæmdar í yfir 40 löndum (Amnesty International, e.d.).   

2.2 Staða dauðarefsinga í heiminum í dag 

Amnesty International samtökin segja dauðarefsinguna vera grimma, ómennska og 

niðurlægjandi. Samtökin eru ávallt á móti dauðarefsingum í öllum tilfellum. Samkvæmt 

samtökunum eru dauðarefsingar ekki rétta leiðin. Samtökin hafa unnið að því að útrýma 

dauðarefsingunni frá árinu 1977 en þá voru einungis sextán lönd sem höfðu lagt niður 

dauðarefsingu, í framkvæmd eða með lögum. Í dag telja löndin sem lagt hafa niður 
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dauðarefsingu í framkvæmd hins vegar 141 talsins. Þau lönd sem hafa einnig afnumið 

dauðarefsinguna úr lögum eru 104 talsins. Samtökin segja dauðarefsingu fela í sér neitun 

eða höfnun á mannréttindum einstaklinga og brjóti þar með í bágu við mannréttinda-

yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna þar sem segir að allir eigi sama rétt til lífsins. Dauða-

refsingar eru óafturkallanlegar og er það grafalvarlegt mál þegar mistök eiga sér stað og 

saklausir einstaklingar dæmdir til dauða (Amnesty International, e.d.). 

Dauðarefsingu mætti telja sem æðstu refsinguna en hún, eins og heiti hennar segir til 

um, felur í sér að einstaklingur sem er dæmdur fyrir afbrot þarf að borga fyrir afbrotið 

með lífi sínu (Amnesty International, e.d.). Dauðarefsingar eru ólöglegar á Íslandi þrátt 

fyrir að vera leyfilegar og framkvæmdar víðs vegar um heim við ýmsum afbrotum. 

Seinasta aftakan á Íslandi var framkvæmt árið 1830 en lög um dauðarefsingar voru ekki 

afnumdar fyrr en um 100 árum seinna, eða árið 1928. Í rannsókn Helga Gunnlaugssonar 

árið 1994 kom þó í ljós að 10% Íslendinga virtust hlynntir dauðarefsingum og var meiri 

hluti þeirra sem vildi enduruppvekja dauðarefsinguna á Íslandi ungt fólk (Garðar Gíslason, 

2000). Hvíta-Rússland er eina landið í Evrópu sem enn framkvæmir aftökur. Þar í landi, 

eins og í Kína, eru aftökur sagðar vera ríkisleyndarmál og hefur alþjóðasamfélagið því 

takmarkaðar upplýsingar um stöðu mála. Þar eru menn teknir af lífi fyrirvaralaust, þeir 

færðir úr klefa sínum, neyddir niður á hnén og skotnir í hausinn aftan frá. Hvorki fjölskyldu 

þeirra né lögfræðingum er gert viðvart fyrr en að aftökunni lokinni (Amnesty 

International, e.d.). 

Þrátt fyrir að það hafi dregið verulega úr dauðarefsingum seinustu sextíu árin og meiri 

hluti heims sé búinn að afnema refsinguna (Noakes, 2014) varð dramatísk aukning í 

framkvæmd aftaka árið 2015 samkvæmt Amnesty International. 54% fleiri aftökur fóru 

fram árið 2015 en árið 2014. Að minnsta kosti 1.634 einstaklingar voru teknir af lífi að 

vitund Amnesty International samtakanna árið 2015 og hefur fjöldi aftaka ekki mælst 

hærri frá árinu 1989. Af þeim aftökum fóru 90% þeirra fram í einungis þremur löndum: 

Íran, Pakistan og Saudi Arabíu. Tölurnar innihalda ekki fjölda aftaka sem fóru fram í Kína 

þar sem þær upplýsingar eru sagðar vera ríkisleyndarmál og hafa samtökin þar af leiðandi 

ekki aðgang að þeim. Talað er um að Kína taki af lífi fleiri einstaklinga en allur heimurinn 

samtals. Að minnsta kosti 1.998 einstaklingar voru dæmdir til dauða árið 2015 og að 

minnsta kosti 20.292 sátu á dauðadeildinni og biðu aftöku sinnar í lok ársins (Amnesty 
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International, 2016). Lönd nota mismunandi aðferðir við aftökur og má sem dæmi nefna 

hengingar, skotvopn, banvænar sprautur og afhöfðun.  

Á sama tíma og sum lönd eru að afnema dauðarefsinguna eru önnur að taka hana 

upp á ný. Slíkt átti sér stað í Pakistan en í desember 2014 ákvað ríkið að hefja aftökur á ný 

eftir að hafa afnumið og ekki notast við dauðarefsinguna síðan 2008. Ástæðan var sú að 

framin var hryðjuverkaárás á skóla í borginni Peshawar en árásin leiddi af sér að yfirvöld 

ákváðu að taka aftur upp aftökur og taka af lífi einstaklinga sem frömdu hryðjuverk. 

Seinna ákváðu yfirvöld einnig að taka einstaklinga af lífi fyrir verstu glæpina, svo sem morð 

og guðlast (Amnesty International, e.d.).  

Samkvæmt tölum frá árinu 2016 sem birtust þann 11. apríl síðastliðinn mældust 

aftökur 37% færri en árið 2015. Áætlað er að 1.032 einstaklingar hafi verið aflífaðir á 

seinasta ári í 23 löndum. Eins og fyrri ár eru tölur frá Kína ekki meðtaldar. Bandaríkin duttu 

í fyrsta sinn síðan árið 2006 af topp fimm listanum yfir flestar aftökur en þau lönd sem 

verma listann í ár eru Kína, Íran, Saudi-Arabía, Írak og Pakistan (Amnesty International, 

2017). 

2.3 Réttlæting dauðarefsinga 

Til að skilja betur hugmyndir að baki réttlætingu dauðarefsinga er mikilvægt að skoða 

réttlætingu refsinga almennt og þau hörðu viðbrögð sem samfélagið beitir þegar 

einstaklingur brýtur lögbundin viðmið og gildi samfélagsins. Refsingar sem hótun eru 

notaðar til að tryggja öryggi samfélagsins og íbúa þess og hefur í för með sér að frelsi 

einstaklinga í samfélaginu er hamlað (Byrd, 1989). 

Þegar einstaklingur fer ekki eftir hefðbundnum viðmiðum og gildum samfélagsins er 

talað um frávik. Frávik eru jafn ólík og þau eru mörg en þau frávik sem kalla á mestu 

reiðina meðal samfélagsþegna er gjarnan hægt að tala um sem hörð frávik eða afbrot. 

Dæmi um þess konar frávik í íslensku samfélagi gæti verið morð og aðrir ofbeldisglæpir, 

þjófnaður, svik og spilling. Gott er að hafa í huga að það er breytilegt eftir hverju samfélagi 

hvað telst sem lögbrot og hvað ekki og hversu hörð viðbrögð hvert afbrot fær frá 

almenningi. Í sumum löndum er áfengisdrykkja til að mynda lögbrot meðan í öðrum 

löndum er áfengisdrykkja ásamt neyslu annarra vímuefna lögleg. Á Íslandi er áfengis-

drykkja unglinga undir tvítugu til að mynda bönnuð en það er samt almennt ekki hart 

tekið á þeim unglingum sem brjóta þau lög. Í langflestum tilfellum eru unglingunum 
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refsað af foreldrum sínum en ekki yfirvöldum né samfélaginu í heild. Ef einstaklingur hins 

vegar myndi berja eða myrða annan einstakling, sem bæði telst til lögbrota hér á landi, 

væru viðbrögð samfélagsins mun harðari. Morð er þó ekki alltaf talið sem glæpur af 

almenningi. Það fer eftir viðbrögðunum sem morðið fær og má sem dæmi nefna 

einstaklinginn sem myrðir annan einstakling í sjálfsvörn. Skilgreiningar á afbrotum eru þar 

af leiðandi breytilegar eftir samfélögum þar sem þær byggjast á samfélaglegri túlkun og 

tengjast pólitísku viðhorfi (Burke, 2005).  

Afbrot leiða í flestum tilvikum af sér neikvæð andsvör frá samfélaginu, eins og 

fyrirlitningu, skömm eða útskúfun úr hópi eða samfélaginu öllu, ásamt formlegri refsingu 

yfirvalda. Ríkisvaldið hefur alfarið valdið þegar það kemur að ákvörðunum og fram-

kvæmdum formlegra refsinga. Refsingar fela í sér eins og áður segir vanþóknun eða for-

dæmingu samfélagsins og hafa það að markmiði að valda geranda afbrotsins þjáningu eða 

óþægindum. Þar sem afbrot spanna stórt og margbreytilegt litróf eru refsitegundirnar 

sem ríkisvaldið notar til að taka á þeim margskonar. Refsing, hver svo sem hún er, er oftast 

afbrotamanninum þungbær en alvarleiki afbrotsins spilar stóran þátt í hversu mikil og 

sterk neikvæð andsvör samfélagsins eru, sem og hversu þung formlega refsingin er 

(Jónatan Þórmundsson, 1992). Mismunandi afbrot vekja upp missterk viðbrögð í hverju 

samfélagi fyrir sig. Í Íran, Saudi-Arabíu og Pakistan sem dæmi er trúarfráhvarf 

refsingarvert með aftöku. Eitt öfgakenndasta dæmið er að finna í Kína og Íran þar sem 

viðskipti á klámfengnum vörum og framleiðsla á klámfengnu myndbandsefni eru refsiverð 

með aftöku. Þær athafnir virðast ekki hafa nein lífshættuleg áhrif, jafnvel í sinni víðustu 

túlkun (Hood, 1998). 

Sú hugmynd að einstaklingur eigi að gjalda þess sama og hann gerði hefur lengi loðað 

við í samfélagi manna. Orðatiltækið „auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“, sem flestir þekkja, 

er til að mynda komið úr Biblíunni, helgiriti kristinna manna. Orðatiltækið er að finna í 

annarri bók Móses og segir þar einnig að „hver sem lýstur mann, svo að hann fær bana 

af, skal líflátinn verða“ (bls. 78). Þessi hugmynd er grundvöllurinn í svokallaðri gjalda-

stefnu sem heimspekingurinn Immanuel Kant lagði fram. Rök gjaldstefnunnar fela í sér að 

afbrotamaður þurfi að gjalda fyrir brot sín, án tilliti til gagnsemissjónarmiða eða árangurs 

af refsingu. Réttlætinu ber að fullnægja sama hvað það kostar. Makleg málagjöld eru því 

talin rétta lausnin, gjalda skal afbrotamanni í samræmi við brot hans (Jónatan 



16 

Þórmundsson, 1992). Í þessu samhengi virðist líflát á einstaklingi sem myrðir annan 

einstakling réttlætanlegt, makleg málagjöld fyrir afbrotamanninn.  

Fyrr á öldum í Evrópu voru afbrot og afbrotamenn útskýrð út frá hugmyndum um 

anda og trú. Talið var að þeir sem trúðu á Guð gætu lært náttúruleg lög Guðs sem færði 

þeim vitneskju um muninn á réttu og röngu. Þeir einstaklingar sem brutu formleg lög voru 

því ekki eingöngu afbrotamenn heldur einnig syndarar. Afbrotin höfðu þar af leiðandi ekki 

einungis áhrif á fórnalömb glæpsins heldur einnig afbrotamanninn sjálfan þar sem hann 

hafði með afbrotinu eyðilagt manneðli sitt eða eðlislæga tilhneigingu sína til að vera 

góður og gera gott. Aðrar svipaðar hugmyndir fólu í sér að afbrotamenn væru andsetnir 

og að djölfar væru að neyða þá til að gera slæma hluti sem þeir sjálfir hefðu enga stjórn 

á. Enn í dag eru hugmyndir þess eðlis að afbrotamenn hafi ekki stjórn á eigin gjörðum við 

lýði en fallið hefur verið frá því að djöflar séu að verki (Burke, 2005). Refsingar fyrri tíma 

voru álitnar eins konar friðþæging gagnvart öndum og guðum og markmið refsinganna 

því að breyta rétt eftir afbrot mannanna. Nú í dag eru refsingar hins vegar taldar 

nauðsynlegar þar sem einstaklingar bera sjálfir fulla ábyrgð á eigin gjörðum, bæði gagn-

vart sjálfum sér og samborgurum sínum, og þess vegna er það talið bæði siðferðislega 

rétt og uppeldislega nauðsynlegt að refsa einstaklingum sem brjóta af sér. Að refsa í sam-

ræmi við grófleika afbrotsins virðist því bæði réttlátt og sanngjarnt. Refsing fullnægir 

þannig réttlætistilfinningu almennings, sem er mikilvægt. Fólk vill láta þá sem skerða 

réttindi annarra gjalda fyrir það. Í þessu samhengi er oft talað um morð. Það virðist 

réttlátt og sanngjarnt að sá sem leyfir sér að skerða rétt annars einstaklings til lífsins með 

því að svipta hann lífi skal líflátinn líka (Jónatan Þórmundsson, 1992).  

Önnur algeng réttlætingarrök refsinga byggjast á hugmyndinni um fyrirbyggingu 

afbrota, að refsingar virki sem eins konar víti til varnaðar. Sú hugmynd á rætur að rekja til 

gagnsemishyggju sjónarmiða og felur í grunninn í sér að fólk hefur frjálst atbeini hvað 

varðar hegðun sína byggt á jafnvægi milli ávinnings og kostnaðar. Tilgangur refsinga er að 

auka kostnaðinn sem glæpsamleg hegðun felur í sér og þannig fæla einstaklinga frá því 

að fremja glæp vegna óttans við kostnaðinn sem hegðunin felur í sér. Refsingin virkar því 

sem ákveðin fyrirbygging á afbrot. Dauðarefsing er þannig talin sem góð fyrirbygging 

gagnvart afbrotum þar sem kostnaður afbrotsins, sjálft lífið, er mun hærri og meiri heldur 
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en ávinningurinn. Refsingar hafa þar með það hlutverk að draga úr löngun einstaklinga til 

að fremja glæpi (Jiang og Wang, 2008). 

Þriðju réttlætingarrökin sem vert er að nefna eru þau að dauðarefsingar séu sam-

félagsleg nauðsyn þar sem refsingar afbrota hafa það hlutverk að vernda saklausa sam-

félagsborgara frá afbrotum annarra einstaklinga (Jónatan Þórmundsson, 1992; Garðar 

Gíslason, 2000; Mancini og Mears, 2010). Eins og áður segir hafa yfirvöld það hlutverk að 

vernda borgara sína með því að koma í veg fyrir lögleysu og öryggisleysi með því að halda 

uppi lögum og reglu, sama hvað. Aftökur á grimmustu afbrotamönnunum gætu því litið 

út sem einföld leið til að vernda saklausa borgara. Að sama skapi er hægt að segja að 

afbrotamenn séu valdalítill hópur þar sem þeir hafa með afbrotum sínum misst rétt sinn 

til að krefja ríkið um að gæta hagsmuna sinna.  

2.4 Algengar mítur um dauðarefsingar 

Dauðarefsingar draga ekki úr afbrotum og virka þar af leiðandi ekki fyrirbyggjandi á af-

brot. Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á fyrirbyggjandi áhrifum dauðarefsinga 

og flestar sýna fram á að leyfilegar dauðarefsingar hafa engin áhrif á glæpatíðni. Isaac 

Ehrlich, bandarískur hagfræðingur, tókst þó að sýna fram á í rannsókn sinni árið 1975 að 

hver dauðarefsing bjargar lífi sex til sjö manns. Rannsóknir fjölda annarra fræðimanna 

styðja hins vegar ekki niðurstöður Ehrlich og eru helstu rökin þess eðlis að í flestum 

tilfellum eru morð ástríðuglæpir framdir í hita leiksins og gerandinn gerir sér enga grein 

fyrir afleiðingunum. Að koma í veg fyrir morð er þar af leiðandi erfiðara sagt en gert þar 

sem þau eru mörg hver ekki framin af ásettu ráði (Burke, 2005). Svo virðist sem að málum 

gæti alfarið verið háttað á hinn pólinn. Í suðurfylkjum Bandaríkjanna mælist morðtíðni 

hvað hæst en þar fara fram yfir 80% allra aftaka Bandaríkjanna. Í norðausturfylkjunum 

þar sem morðtíðnin mælist sem lægst fara fram minna en 1% allra aftaka Bandaríkjanna 

(Death Penalty Information Center, 2017). 
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3 Bandaríkin 

3.1 Almennt um dauðarefsingar í Bandaríkjunum 

Í Bandaríkjunum búa um 325 milljónir manna sem gerir bandarísku þjóðina að þriðju fjöl-

mennustu þjóð heims, á eftir Kína og Indlandi. 82,9% þjóðarinnar teljast til innfæddra 

Bandaríkjamanna (Worldometers, 2017). Mikil aukning hefur verið á innflytjendum í 

Bandaríkjunum frá seinustu aldarmótum og búa um 55 milljónir innflytjenda þar í landi, 

þar af eru nokkrar milljónir ólöglegra innflytjenda (Light, Massoglia og King, 2014; 

Worldometers, 2017).  

Bandaríkin samanstanda af fimmtíu fylkjum. 31 þeirra notast við dauðarefsingu en 

nítján hafa afmunið hana. Árið 1972 voru dauðarefsingar afnumdar um öll Bandaríkin en 

voru teknar aftur í notkun fjórum árum síðar, eða árið 1976 (Pilkington, 2017-a). Síðan þá 

hafa 1.452 einstaklingar verið teknir af lífi í Bandaríkjunum. Það sem af er þessu ári hafa 

tíu einstaklingar verið aflífaðir. Af þessum 1.452 einstaklingum sem hafa verið teknir af 

lífi eru 55,6% hvítir, 34,5% svartir og 8,3% af rómönskum ættum (e. hispanic). Í 76% tilvika 

þar sem gerandinn er tekinn af lífi var fórnalambið af hvítu fólki, 15% fórnalambanna var 

litað fólk og aðeins 7% var af rómönskum ættum. Þetta eru sláandi tölur þar sem á 

þjóðvísu telja hvít fórnalömb einungis um 50% af öllum morðmálum. Af þessum 1.452 eru 

16 konur og í nóvember 2014 sátu 56 konur á dauðadeild í Bandaríkjunum, sem gerir 2% 

af heildar dauðadeildarföngum. Öll þessi 31 fylki notast við banvæna sprautu sem aftöku-

aðferð en hafa samt sem áður aðrar aðferðir til taks ef á þeim þarf að halda. Flestir 

einstaklingar hafa verið aflífaðir með banvænni sprautu síðan 1976 en 158 voru teknir af 

lífi í rafmagnsstól, ellefu í gasklefa, þrír voru hengdir og aðrir þrír skotnir af færi. 

Bandaríkjamenn virðast hins vegar vera draga úr notkun sinni á dauðarefsingardómum 

en sem dæmi voru 295 einstaklingar dæmdir til dauða árið 1998 en 30 árið 2016 (Death 

Penalty Information Center, 2017). 

3.2 Álit almennings 

Flestar rannsóknir um dauðarefsingar hafa farið fram í Bandaríkjunum og hafa verið 

gerðar margar skoðanakannanir um afstöðu Bandaríkjamanna til dauðarefsingar. Þær 

kannanir hafa leitt í ljós tvö megin sjónarhorn Bandaríkjamanna á dauðarefsinguna; 

gjaldastefnan og fyrirbygging. Gjaldastefnan er hugmynda-fræðin á bakvið „auga fyrir 

auga, tönn fyrir tönn“, makleg málagjöld hugmyndina. Fyrirbygging er hugmyndin sem 
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felur í sér víti til varnaðar. Kannanirnar hafa einnig leitt í ljós að þeir einstaklingar sem 

aðhyllast endurhæfingu (e. rehabilition) afbrotamanna eru líklegri til að vera á móti 

dauðarefsingum. Sú hugmyndarfræði felur í sér að gera afbrotamanninn hæfari til að 

takast á við lífið heldur en hann var áður og mannbæta hann til að gera hann að betri 

samfélagsþegn, með sálfræðiaðstoð eða aukinni menntun til að mynda.  

Konur í Bandaríkjunum eru líklegri til að vera á móti dauðarefsingum en karlmenn þar 

í landi, enda virðast þær vera opnari fyrir breytingum og ekki eins íhaldssamar og þeir. 

Bandarískar konur hafa einnig meiri áhyggjur en bandarískir karlmenn af óréttlátum 

dauðadómum, þar sem saklaus einstaklingur er dæmdur til dauða. Rannsóknir hafa einnig 

leitt í ljós að menntun hefur mikil áhrif á viðhorf Bandaríkjamanna til dauðarefsinga. 

Menntameira fólk er frekar á móti dauðarefsingum heldur en ómenntað eða lítið 

menntað fólk (Mancini og Mears, 2010). Í rannsókn sem var gerð um viðhorf námsmanna 

til dauðarefsinga í Bandaríkjunum, Kína og Japan leiddi í ljós að bandarískir námsmenn 

réttlættu dauðarefsingar frekar með gjaldastefnunni heldur en með hugmyndinni um 

fyrirbyggingu. Kínverskir námsmenn trúðu hinsvegar frekar á fyrirbyggjandi áhrif dauða-

refsinga (Jiang, Lambert, Wang, Saito og Pilot, 2010).  

3.3 Dauðadómur og sakleysi 

Þrátt fyrir töluverðan stuðning almennings í Bandaríkjunum við notkun dauðarefsinga 

hefur stuðningurinn minnkað til muna á seinustu árum. Bandaríkjamenn gáfu lengi vel út 

þá réttlætingu á notkun sinni á dauðarefsingum að þær kæmu í veg fyrir glæpi og gátu 

þar með jafnvel bjargað mannslífum. Þessi trú þeirra hefur á seinustu árum farið 

minnkandi þar sem þeir eru farnir að sjá að dauðarefsingar og aftökur eru ekki að skila til-

ætluðum árangri. Í spurningakönnun Death Penalty Information Center (DPIC) árið 2007 

kom í ljós að einungis 38% Bandaríkjamanna trúa því að dauðarefsingar komi í veg fyrir 

morð. Stuðningur almennings við afnámi dauðarefsinga hefur þar af leiðandi aukist og 

eru margir Bandaríkjamenn farnir að hallast að því að lífstíðarfangelsi án reynslulausnar 

sé besta lausnin í herferðinni gegn glæpum. Aðalástæðan er hins vegar umræðan um 

aftökur saklausra einstaklinga en sú staðreynd að saklausir einstaklingar eiga það til að 

vera teknir af lífi hefur gríðarlega mikil áhrif á stuðning og viðhorf Bandaríkjamanna til 

dauðarefsinga og aftaka (Death Penalty Information Center, 2007). Síðan 1976 hefur verið 

fallið frá dauðadómi 157 einstaklinga þar sem sönnunargögn í málum þeirra bentu til 
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sakleysis. Nýju sönnunargögnin voru annað hvort fundin með DNA-rannsóknum eða fyrir 

tilstilli blaðamanna eða námsmanna sem tóku það að sér að skoða svokölluð lokuð mál 

(Death Penalty Information Center, 2017). 60% Bandaríkjamanna sögðu að umræðan um 

aflífun saklausra einstaklinga og fréttir um sannað sakleysi einstaklinga sem dæmdir 

hefðu verið til dauða hefðu minnkað traust sitt til dauðarefsinga eða aukið það vantraust 

sem þeir höfðu nú þegar á þeim. 87% Bandaríkjamanna trúa því að saklausir einstaklingar 

hafa verið teknir af lífi í gegnum tíðina. Það er hins vegar mjög erfitt að áætla fjölda 

saklausra sem hafa verið aflífaðir sökum rangra sakagifta. Dómstólar veita sjaldan vett-

vang fyrir rannsóknum á hugsanlegu sakleysi einstaklinga sem nú þegar hafa verið teknir 

af lífi þar sem ríkið lætur engum lögfræðingum fé í té til slíkra rannsókna. 

Hæstiréttur segir að dauðarefsingar ættu að endurspegla samvisku almennings og 

hefur því kviðdómur, sem er hópur almennra borgara án lagamenntunar, töluverð áhrif á 

dómsákvörðun í dauðadómsmálum. Skoðanakönnun DPIC leiddi hins vegar í ljós að 40% 

almennings taldi sig ekki geta fengið sæti í kviðdómi vegna siðferðislegra skoðanna sinna. 

Til að fá sæti í kviðdómum er einstaklingur ítarlega yfirheyrður um skoðanir sínar á ýmsum 

dauðadómsmálum og ef hann er ósammála öllum málum, telur semsagt dauðarefsingu 

ekki sanngjarna, þá telst hann ekki hæfur til að sitja í kviðdómnum. Kviðdómurinn 

endurspeglar þar af leiðandi ekki allan almenninginn, fólk sem er á móti dauðarefsingum 

er útilokað og skoðanir þeirra því ekki heyrðar (Death Penalty Information Center, 2007).  

3.4 Breytingar á lögum 

Fræðimenn segja að á tuttugustu öldinni hafi harðgert réttlæti einkennt Bandaríkin. Árið 

1995 tóku gildi lög í Louisiana-fylki sem heimiluðu dauðarefsingu á einstaklingum sem 

brutu kynferðislega gegn börnum. Það var fyrsta fylkið til að taka upp slík lög. Önnur fylki 

fylgdu síðan fordæmi Louisiana. Ástæðan fyrir lögunum, sem komu eins og þruma úr heið-

skýru lofti, er ennþá hulin ráðgáta. Frá  árinu 1990 hefur kynferðisbrotum í Bandaríkjunum 

farið fækkandi og því einkennilegt af hverju fylkin tóku upp á því að heimila dauða-

refsingar á kynferðisafbrotamönnum.  

Í rannsókn sem gerð var á viðhorfum Bandaríkjamanna til notkunar dauðarefsinga á 

dæmda kynferðisafbrotamenn kom í ljós að mun fleiri Bandaríkjamenn styðja notkun 

dauðarefsinga á dæmda morðingja en dæmda kynferðisafbrotamenn. 27% aðhylltust þó 

dauðarefsingu yfir kynferðisafbrotamönnum sem brutu á fullorðnu fólki og 51% studdu 
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notkun dauðarefsingar í málum þar sem fórnalömb kynferðisafbrotsins voru börn. Þessi 

rannsókn leiddi þar með í ljós að tegund afbrots hefur áhrif á viðhorf einstaklinga til 

dauðarefsinga. Þó einstaklingur telji dauðarefsingu réttlætanlega fyrir eitt afbrot þýðir 

það ekki þar með að hann styðji notkun dauðarefsingar í refsingarskyni fyrir aðra gerð af 

afbroti. Þrátt fyrir lögin hefur hins vegar enginn verið dæmdur til dauða í Bandaríkjunum 

vegna kynferðisafbrots og nota Bandaríkjamenn almennt séð dauðarefsingar einungis á 

afbrotamenn í morðmálum (Mancini og Mears, 2010).  

Árið 2005 ákvað hæstiréttur Bandaríkjanna að afnema dauðarefsingar í málum þar 

sem einstaklingar voru undir 18 ára aldri þegar þeir frömdu af sér en á árunum 1976-2005 

voru 22 einstaklingar teknir af lífi fyrir afbrot sem þeir frömdu undir 18 ára aldri (Death 

Penalty Information Center, 2017). Sú staðreynd að allt til ársins 2005 voru einstaklingar 

sem frömdu afbrot undir lögaldri teknir af lífi hafði ekki jafn mikil áhrif á viðhorf 

Bandaríkjamanna til dauðarefsinga og umræðan um aftökur saklausra einstaklinga (Death 

Penalty Information Center, 2007).  

3.5 Málefni líðandi stundar 

Asa Hutchinson, fylkisstjóri Arkansas fylkis, heimilaði fjöldaaftökur yfir átta föngum sem 

áttu að fara fram dagana 17.-27. apríl 2017. Engar aftökur höfðu fram að því verið framdar 

í Arkansas síðan árið 2005. Ástæðan fyrir aftökunum er sú að róandi efnið sem notast er 

við í aftökum, kallað Midazolam, rann út í lok aprílmánaðar og varð þar með ónothæft. 

Fangarnir sem valdir voru til að nýta lyfið í eru meðal 35 fanga sem sitja á dauðadeildinni 

í Arkansas (e. death row) og voru þeir allir dæmdir fyrir morð á árunum 1989-1999. Mikil 

umræða hefur skapast í Bandaríkjunum um málið og unnu lögfræðingar fanganna 

hörðum höndum að því að koma í veg fyrir aftökurnar. Ein rökin sem þeir báru fyrir sig 

eru þau að þessi fjöldi aftaka á aðeins tíu dögum getur leitt til mistaka og orsakað þjáningu 

meðal fanganna. Slíkt átti sér stað í aftöku í Oklahoma-fylki þegar taka átti af lífi tvo fanga 

sömu nótt en seinni aftakan misheppnaðist vegna mikils stress og flýtis með þeim 

afleiðingum að fanginn kvaldist í 43 mínútur áður en hann lét loks lífið. Eftir það ákváðu 

yfirvöld í Oklahoma að sjö dagar þyrfti að líða milli hverrar aftöku. Einnig hefur notkun á 

lyfinu Midazolam verið harðlega gagnrýnd. Aftökum er þannig háttað að fyrst eru aftöku-

fangar sprautaðir með róandi efni, þar á eftir er notast við efni sem hefur lamandi áhrif 

og gerir það að verkum að fanginn getur sig hvergi hreyft. Að lokum eru fangarnir 
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sprautaðir með efni sem stöðvar í þeim hjartað. Midazolam er hins vegar róandi lyf sem 

oftast er notað á sjúkrahúsum í lítilsháttar aðgerðum og virðist ekki virka sem skyldi þegar 

því er blandað saman við hin tvö lyfin sem oftast eru notuð í aftökum. Sú blanda er sögð 

valda óbærilegum sársauka fyrir þann sem verið er að taka af lífi. Sökum þess hafa bæði 

Florída-fylki og Arizona-fylki hætt notkun lyfsins. Þrátt fyrir að hafa skapað mikla um-

fjöllun virðist málið njóta stuðnings meiri hluta íbúa Arkansas. Í nýlegri skoðannakönnun 

á vegum Talk Business & Politics-Hendrix háskóla kom í ljós að 51% íbúanna styðja 

fjöldaaftökurnar og að 61% af íbúum Arkansas styðja dauðarefsingar almennt (Revesz, 

2017; Pilkington, 2017-a). Málinu lauk þannig að fjórir af átta föngum voru teknir af lífi, 

þar af tveir sömu nóttina. Frestun var fengin á aftöku hinna fjögurra fanganna um 

óákveðinn tíma (Pilkington og Rosenberg, 2017).  
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4 Kína 

4.1 Almennt um dauðarefsingar í Kína 

Kína er fjölmennasta land heims en þar búa um 1,3 milljarður manna (Worldometer, 

2017). Það þarf að taka upplýsingum um dauðarefsingu í Kína með miklum fyrirvara þar 

sem allar upplýsingar um aftökur og ástæður þeirra eru ríkisleyndarmál. Dauðarefsingar 

hafa lifað góðu lífi í Kína, að minnsta kosti seinustu sextíu árin, og gera enn (Trevakes, 

2012; Noakes, 2014). Erfitt er að áætla nákvæmlega hve margir eru teknir af lífi ár hvert í 

Kína þar sem slíkar upplýsingar eru trúnaðarmál ríkisins. Fræðimenn þurfa því að reiða sig 

á utanaðkomandi upplýsingar um slíkar tölur, meðal annars frá samtökunum Amnesty 

International og ýmsum kínverskum samtökum sem eru óháð ríkinu, svo sem Human 

Rights in China (HRIC) og Dui Hua Foundation (DHF).  

Þrátt fyrir að geta ekki staðfest endanlega neinar upplýsingar gefa gögn og 

upplýsingar sem þessi einhverja mynd af framkvæmdum dauðarefsinga í Kína (Noakes, 

2014). Einnig er erfitt að staðfesta nákvæma tölu um fjölda aftaka þar sem það virðist 

hafa dregið allverulega úr aftökum í Kína frá byrjun tuttugustu aldarinnar. Sumir fræði-

menn vilja halda því fram að minnsta kosti 10.000 manns séu teknir af lífi ár hvert í Kína 

(Trevaskes, 2008) meðan Dui Hua samtökin segja fjölda aftaka árið 2013 hafa verið 2.400 

talsins (Dui Hua Foundation, e.d.). Fjöldi aftaka ár hvert er því á reiki en Donovan A. 

Johnson og Franklin Zimring segja í bók sinni The next frontier: National Development, 

Political Change, and the Death Penalty in Asia að minnsta kosti 90% af öllum aftökum 

heimsins skrifast á Kína. Þetta gerir Kína að veraldlegum leiðtoga í aftökum og landið sem 

er í öðru sæti er ekki nálægt því að hafa tærnar þar sem Kína hefur hælanna (Noakes, 

2014; Trevaskes, 2012). Í ljósi þess að Kína sé svokallað konfúsiskt ríki og sósíalískt ríki er 

notkun þeirra á dauðarefsingu afar athyglisverð. Flest sósíalísk ríki aðhyllast ekki dauða-

refsingar og felur hugmyndafræði konfúsisma í sér að samfélagsskipan eigi að viðhalda 

með siðferðislegri menntun og fer fjölskyldan fremst í flokki kennslunnar. Samkvæmt 

konfúsisma eru allir menn góðir að eðlisfari og ef einstaklingur gerist afbrotamaður er 

ástæðan sögð vera slæm og/eða lítil menntun. Þar af leiðandi er hægt að endurmennta 

einstaklinga og gera þá aftur hæfa fyrir samfélagið. Refsingar eru einungis séðar sem 

viðbótartæki til menntunar ef um allt annað þrýtur. Það er því áhugavert að velta fyrir sér 
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hvers vegna Kínverjar nota dauðarefsingu til að sporna gegn glæpum (Jiang og Wang, 

2008).  

4.2 Yanda 

Dauðarefsingar voru algengar í stjórnartíð Mao Zedong, forystumanns Kommúnistaflokks 

Kína. Árið 1957 hélt hann ræðu þar sem hann staðfesti að frá miðjum sjötta áratugnum 

höfðu um 800.000 manns verið teknir af lífi, allt til að brjóta á bak aftur allar mögulegar 

byltingar og hræða fólk til hlýðni. Að hans mati voru meðal annars morðingjar, arð-

ræningjar, gagnbyltingarsinnar, kapítalískir embættismenn, skemmdarvargar og svikarar 

réttmætir til dauðarefsingar. Eftir dauða Mao árið 1976 lifðu hugmyndir hans og rétt-

lætingar um dauðarefsinguna góðu lífi.  

Árið 1986 sagði Deng Xiaoping, sem var æðsti leiðtogi Kína frá 1978-1989, að honum 

þætti of vægt tekið á afbrotamönnum og taldi hann dauðarefsingar vera mikilvægan hlekk 

í hlýðniskennslu einstaklinga. Hann kallaði eftir auknu umsvifi í notkun dauðarefsinga 

gegn pólitískum andstæðingum, njósnurum og svindlurum. Þrátt fyrir mikinn stuðning 

Deng á dauðarefsingum voru nýju lögin sem hann kom á, árið 1979, í raun eins konar and-

svar gegn þeim fjölmörgu dauðarefsingum sem áttu sér stað í svokölluðu menningar-

byltingunni sem Mao hafði staðið fyrir á árunum 1966-1969. Samkvæmt lögunum fólu 28 

afbrot í sér réttmætingu á dauðarefsingu og bann var lagt á aftökur einstaklinga sem voru 

undir 18 ára aldri þegar þeir brutu af sér. Lögin staðfestu að eina samþykkta aftöku-

aðferðin var eitt byssuskot í hnakka afbrotamannanna.  

Á árunum eftir dauða Mao Zedong varð mikil upplausn í kínversku samfélagi og urðu 

stjórnvöld hrædd um að missa lotningu og traust almennings. Þau töldu glæpi vera að 

aukast og töldu sig vera að missa tökin á þeim, þar af leiðandi töldu þau sig þurfa að sýna 

yfirburði sína. Aukin glæpatíðni hafði vissulega gert vart við sig og í Kína eins og í öðru 

löndum eiga einstakir glæpir það til að verða að svokölluðum vendipunktum sem fær fólk 

til að sjá að breytingar í réttarfarskerfinu eru nauðsynlegar. Á níunda áratugnum í Kína 

áttu margir þess konar glæpir sér stað, aðallega mannrán og mannsal (Noakes, 2014). Það 

var því tekið til þess ráðs að henda af stað herferð gegn glæpum. Árið 1983 var herferð, 

sem bar nafnið Yanda, komið á laggirnar. Yanda, sem þýðir í raun „strike hard“, var aðgerð 

stjórnvalda og hafði það hlutverk að sporna gegn aukinni glæpatíðni. Herferðin vatt fljótt 

upp á sig og var fyrr en varir farin að brjóta á margs konar mannréttindabrotum sem og 
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kínverskum lögum (Tanner, 2000). Yanda-herferðirnar urðu þrjár talsins, árin 1983, 1996 

og 2002, en mest hefur verið skrifað um fyrstu herferðina enda oftast talað um hana sem 

blóðugasta tímabilið í sögu kínverskra stjórnmála eftir að stjórnartíð Mao Zedong lauk 

(Noakes, 2014). Það má með sanni segja að herferðirnar voru umdeilanlegar, bæði í Kína 

og annars staðar. Það voru ekki allir stjórnarmenn Kína sammála um hvort telja mætti 

herferðirnar vel heppnaðar eða til mistaka. Deilurnar eru vel skiljanlegar enda var óhófið 

meira en gott getur talist. Tölur um áætlaðan fjölda aftaka eru þó á reiki enda talin sem 

ríkisleyndarmál. Þær tölur sem fræðimenn hafa haldið fram eru allt frá 10.000 aftökur á 

fyrstu þremur árum fyrstu herferðarinnar (Tanner, 2000) upp í 24.000 aftökur á fyrstu 

átta mánuðunum og yfir 15.000 aftökur ár hvert á fyrstu árum tíunda áratugsins 

(Trevaskes, 2012). Traustið og trúin á dauðarefsinguna viðhélt sér og leiddi af sér, ásamt 

annarri öldu afbrota, aðra Yanda-herferð í stjórnartíð Jiang Zemin, sem var hershöfðingi 

og síðar forseti Kommúnistaflokks Kína. Í valdatíð hans, sem spannar allt frá árinu 1989 til 

2003, urðu afbrotin sem réttmættu dauðarefsingu samtals 68 talsins (Noakes, 2014). 

Yanda-herferðirnar fólu í sér að taka af lífi sem flesta afbrotamenn en pólitískar breytingar 

í Kína í kringum árið 2005 breyttu hins vegar stefnu ríkisins í málum dauðarefsinga. 

Breytingarnar fólu það í sér að færri afbrot leiddu til dauðarefsinga og unnið var að því að 

takmarka aftökur (Noakes, 2014).  

4.3 Staðan í Kína í dag 

Hu-Wen ríkisstjórnin sem var við valdastól á árunum 2003-2008 var á sama máli og 

fyrrverandi forystumenn um að nauðsynlegt væri að viðhalda samfélagslegum stöðug-

leika og koma í veg fyrir glæpi. Sú stjórn ákvað þó að fara aðra leið en forverar sínir og 

draga úr traustinu á dauðarefsingum. Markmið þeirra var að taka í gegn löggjafir dauða-

refsinga og komu á fimm ára áætlun sem ætlað var að draga úr aftökum á landsvísu. 

Áætlunin fékk viðurnefnið „kill fewer, kill carefully“ sem útleggst á íslensku sem „drepa 

færri, drepa varlega“.  

Árið 2005 kom fram frumvarp um að halda önnur réttarhöld yfir þeim einstaklingum 

sem áttu yfir höfði sér dauðadómsákæru og í þeim tilvikum þar sem sönnunargögnin voru 

óljós. Frumvarpið var samþykkt og árið 2006 var ákveðið að ganga enn lengra og kalla eftir 

tveimur réttarhöldum yfir öllum einstaklingum sem dæmdir voru tafarlaust til dauða. Sú 

ákvörðun var gríðarlega stórt skref fram á við og í mikilli mótsögn við stefnu allra Yanda-
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herferðanna. Önnur frumvörp sem telja má til skrefs fram á við voru tekin í gildi árið 2007. 

Lögfræðingum voru kynntar nýjar verklagsreglur í dauðadómsmálum til að koma í veg 

fyrir óréttlátar dauðarefsingar og ábyrgst var að játningar sem fengnar voru með 

pyntingum væru með öllu óleyfilegar en nærri þrjátíu rangar sakfellingar voru gerðar í 

dauðadómsmálum ár hvert vegna ólöglegra yfirheyrslna. Árið 2008 var banvæn sprauta 

gerð lögleg sem aftökuaðferð. Sú aðferð er bæði mannúðlegri og sársaukaminni en eitt 

skot í hnakkann. Árið 2011 voru þrettán afbrot tekin af listanum yfir dauðadómsafbrot 

svo eftir standa 55 afbrot sem geta leitt af sér dauðarefsingu. Öll þrettán brotin töldust 

til efnahagslegra brota og fólu ekki í sér neitt ofbeldi. Aftökur á einstaklingum yfir 75 ára 

voru einnig bannaðar. Í Kína eru flestir einstaklinga sem teknir eru af lífi dæmdir fyrir af-

brot á borð við morð, rán, nauðgun, alvarlegar líkamsárásir og eiturlyfjaviðskipti (Tanner, 

2000; Dui Hua Foundation, 2010). 

Svo virðist vera sem „kill fewer, kill carefully“-stefnan sé að bera árangur en eftir að 

lögin tóku gildi hefur dregið verulega úr aftökum í Kína (Noakes, 2014). Samkvæmt 

kínversku samtökunum, Dui Hua, hefur aftökum fækkað ár hvert frá því lögin tóku gildi. 

Samkvæmt þeirra tölum voru aftökur í byrjun aldarinnar um 10.000-12.000 ár hvert en 

árið 2005 hröpuðu þær niður í 8.000, 7.000 árið 2006 og svo framvegis. Einungis 2.400 

aftökur eiga að hafa átt sér stað árið 2013, sem verður nú að teljast til fárra aftaka á 

kínverskum mælikvarða (Dui Hua Foundation, e.d.).  

Þær breytingar sem hafa átt sér stað á undanförnum árum í stefnumálum dauða-

refsinga í Kína hafa leitt af sér þær vangaveltur hvort dauðarefsingar munu á endanum 

verða afnumndar með öllu þar í landi. Eins og staðan er í dag er erfitt að áætla um það en 

þrýstingur frá alþjóðasamfélaginu um afnemingu dauðarefsinga virðist ekki hafa verið það 

sem ýtti undir lagabreytinguna. Svo virðist sem stjórnvöld í Kína hafi séð sér leik á borði 

og hafi með lagabreytingunum ýtt undir ábyrgðarstöðu sína gagnvart samfélagsþegnum 

sínum og þar með styrkt stöðu sína og stuðlað að langlífi sínu. Lagabreytingarnar virðast 

þar með ekki benda til þróunar á afnemingu dauðarefsinga í Kína (Noakes, 2014). Það má 

því segja að „kill fewer, kill carefully“-stefnan snúist meira um hvern eigi að taka af lífi og 

hvernig heldur en hvort eigi að taka af lífi eða ekki (Tanner, 2000).  
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4.4 Álit almennings 

Almenningur í Kína styður dauðarefsingar og trúir því að þær séu mikilvægar til að 

viðhalda samfélagslegu kerfi og til að koma í veg fyrir ofbeldisfulla glæpi (Noakes, 2014). 

Kínversk stjórnvöld réttlæta dauðarefsingar með hugmyndinni um að þær komi í veg fyrir 

afbrot og í Kína er mikill stuðningur og traust meðal almennings á stjórnvöldum. Þar sem 

dauðarefsingar njóta mikils stuðnings meðal almennings þurfa stjórnvöld að standa undir 

þeim kröfum sem almenningur setur þeim (Jiang, Lambert, Wang, Saito og Pilot, 2010). 

Ástæðan fyrir þessum stuðningi við dauðarefsingar gæti stafað af þeirri miklu og djúpu 

hræðslu sem almenningur í Kína virðist hafa gagnvart glæpum og óreiðu. Þessi stuðningur 

almennings hefur haldist frekar óbreyttur í gegnum tíðina og fyrirfinnst einnig meðal 

samfélagshópa sem teljast vera einkum frjálslegir, eins og háskólanema. Lítill munur 

virðist vera á milli kynjanna í afstöðu þeirra til dauðarefsinga (Noakes, 2014). Önnur 

ástæða fyrir stuðningnum gæti verið sú að almenningur er illa upplýstur um hversu 

margar aftökur fara fram ár hvert. Í niðurstöðum viðhorfskönnunnar sem kom út árið 

2009 kusu 68% af 4.500 þátttakendum þá tilllögu að kínverska ríkið ætti að gefa upp 

upplýsingar um dauðarefsingar. Í sömu könnun kom í ljós að 57,8% þátttakenda studdu 

notkun dauðarefsinga óháð afbroti en töluverður fleiri fjöldi þátttakendanna, eða 78%, 

svöruðu því játandi að styðja dauðarefsingar í morðmálum (Dui Hua Foundation, 2010; 

Oberwittler og Qi, 2009). Þrátt fyrir að flestir Kínverjar trúi á hugmyndafræði konfúsisma 

eru flestir sammála því að undantekningar frá reglunni fyrirfinnist svo sannarlega. Því sé 

mikilvægt að notast við dauðarefsingar á þá einstaklinga sem sanna regluna og eru með 

öllu vondir og óbjargandi (Jiang og Wang, 2008).  

Í rannsókn sem gerð var á viðhorfi 524 háskólanema við stóran háskóla í Kína studdu 

70% þeirra dauðarefsingu. Það er í samræmi við það sem þær fáu rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á viðhorfi Kínverja til dauðarefsinga leiddu í ljós (Jiang og Wang, 2008). 

Notkun dauðarefsinga sem fyrirbygging á öðrum glæpum er svo víðtekin og samþykkt í 

Kína að hún skín skært í gegn í almennum samskiptum Kínverja og má sem dæmi nefna 

algeng orðatiltæki sem hljóða svo að gott sé að „drepa einn til að vara við hundrað“ og 

að „drepa kjúkling til að hræða apanna“ (Noakes, 2014, bls. 26). 
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5 Samanburður  

Bandaríkin og Kína eiga það sameiginlegt að vera mjög fjölmenn, þrátt fyrir að töluverður 

munur sé á íbúarfjölda. Kína telst sem fjölmennasta ríki heims og eru Bandaríkin í þriðja 

sæti á listanum en Indland skipar sér þar á milli (Worldmeter, 2017). Þrátt fyrir það eru 

ríkin gríðarlega ólík hvað menningu, stjórnarfar og trú varðar. Kína er einflokka sósíalískt 

ríki á meðan Bandaríkin eru fjölflokka lýðræðisríki (Jiang, Lambert, Wang, Saito og Pilot, 

2010). Ríkin eiga það sameiginlegt að notast enn við aftökur sem refsingu við hörðustu 

glæpunum en þó virðist sem Kína skari allverulega fram úr hvað fjölda aftaka varðar.  

Kína er eitt elsta siðmenntaða ríki heims og telst til þeirra ríkja sem hafa notast við 

dauðarefsingu hvað lengst, eða í meira en 4.000 ár. Frásagnir af notkun dauðarefsinga í 

Kína ná alveg aftur til tíma Xia-konugsættarinnar sem var við völd á árunum 2207-1766 

fyrir krist. Síðan þá hefur dauðarefsingin ávallt verið við lýði í Kína (Jiang og Wang, 2008). 

Notkun dauðarefsingar í Bandaríkjunum er sögð vera tilkomin vegna áhrifa frá 

Bretlandi. Fyrsta þekkta aftakan í Bandaríkjunum fór fram árið 1608 en þá var maður af 

nafni George Kendall tekinn af lífi fyrir að vera njósnari fyrir Spán. Seint á átjándu öld 

byrjuðu fylki Bandaríkjanna að afnema dauðarefsinguna (Death penalty information 

center, e.d.). Dauðarefsingar voru síðan með öllu afnumdar í hverju einu og einasta fylki 

Bandaríkjanna árið 1972, þegar þróun flestra Evrópuríkja var í átt að afnemingu 

refsingarinnar og var markmiðið ávallt að dauðarefsingin yrði afnumin í öllum sið-

menntuðum ríkjum. Bandaríkin tóku dauðarefsinguna hins vegar upp aftur árið 1976. Þótt 

ótrúlegt megi virðast þá styðja margir Bandaríkjamenn notkun yfirvalda á dauða-

refsingum þrátt fyrir að vantreysta yfirvaldinu. Svo virðist vera sem sjónarhorn 

Bandaríkjamanna sé mjög frábrugðið sjónarhorni Evrópumanna á dauðarefsingum og 

aftökum. Í Evrópu er álitið svo að dauðarefsingar og aftökur feli í sér óásættanlega 

tjáningu á valdi ríkisins sem brjóti á öllum almennum mannréttindum. Í Bandaríkjunum 

eru dauðarefsingar og aftökur hins vegar álitnar mikilvæg þjónusta fyrir fórnalömb af-

brota og aðstandendur þeirra. Það er talið sjálfsagður hlutur að ríkið fari fyrir því að ná 

fram réttlæti fyrir fórnalömb og aðstandendur. Dauðarefsingar spila þannig stóran þátt í 

að ná fram hefndum og gefa aðstandendum sálarró (e. closure) (Kaplan, 2006; Zimring, 

2003).  
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Í sögu Bandaríkjanna hefur lengi loðað við ofbeldi af hálfu almennings sem tekur lögin í 

sínar eigin hendur og tekur einstaklinga af lífi án dóms og laga (e. lynching). Slíkt ofbeldi 

er algengt meðal hvítra manna gegn svörtu fólki. Á árunum 1882-1930 voru fleiri en 1.200 

svartir einstaklingar teknir af lífi af hvítum almenningi. Ofbeldið gat verið afleiðing af 

raunverulegu afbroti en einnig gat ástæðan verið login upp á einstaklingana. Eitt lýsandi 

dæmi er mál James Irvine, vinnumanns á býli, sem ásakaður var um að nauðga ungri hvítri 

stúlku árið 1930. Málið vakti mikla reiði og fjarlægði reiður almúginn Irvine úr 

gæsluvarðhaldi lögreglustjórans og batt hann við tré. Hann var síðan ítrekað stunginn í 

munninn með beittu áhaldi og fingur hans og tær skornar af. Að lokum var hann hengdur 

upp í tré og brenndur lifandi. Allt var þetta framkvæmt fyrir framan stóran hóp af fólki, 

þar á meðal fjölda barna (Stovel, 2001). Það sem er áhugavert í sambandi við ofbeldið 

sem blökkumenn urðu fyrir er að það var lang algengast í suður Bandaríkjunum, á sama 

stað og flestar aftökur fara fram í dag.  

Franklin E. Zimring heldur því fram að löng saga Bandaríkjamanna og þeirra sjálf-

skipaða löggæsluvalds hafi nokkuð mikil áhrif á notkun þeirra á dauðarefsingum og af-

tökum í dag. Að hans mati eru dauðarefsingar ekki afleiðing af mennsku drápseðli heldur 

frekar til komið vegna hefðar. Hann segir fólk hafa tekið lögin í sína eigin hendur vegna 

hræðslu sinnar á yfirvaldinu. Hræðslan stuðlaði að því að fólk áleit yfirvaldið andstæðing 

borgaralegra hagsmuna. Almenningur greip því til sinna ráða og úr varð staðbundið 

löggæslukerfi sem almenningur sá um sjálfur, þar sem hagsmunir þeirra gengu fyrir. 

Zimring nefnir að sama ótta við yfirvaldið var ekki að finna í Evrópu og aftökur því ekki 

jafn hefðbundnar þar, sem gæti útskýrt hvers vegna dauðarefsingar hafi verið afnumdar 

þar en ekki í Bandaríkjunum (Zimring, 2003).  

Í báðum ríkjunum vinna stjórnvöld að því að koma á stuðningi almennings við notkun 

dauðarefsinga og ríkir mikill stuðningur meðal almennings á notkun dauðarefsinga í 

báðum ríkjunum. Stuðningurinn er þó minni í Bandaríkjunum og fer minnkandi, aðallega 

vegna áhyggja almennings um rangar dauðarefsingar þar sem saklausir einstaklingar eru 

teknir af lífi. Trú Bandaríkjamanna á hugmyndinni um að dauðarefsingar hafi fyrir-

byggjandi áhrif á aðra glæpa hefur einnig farið minnkandi og réttlæta þeir frekar 

dauðarefsinguna með því að segja hana makleg málagjöld fyrir afbrotamanninn. Kínverjar 

trúa á fyrirbyggjandi áhrif dauðarefsinga á aðra glæpi, mögulega vegna þess að þeir eru 
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ekki jafn upplýstir og Bandaríkjamenn um niðurstöður rannsókna sem benda til annars. 

Einnig er áhugavert að munur er á viðhorfum kynjanna til dauðarefsinga í Bandaríkjunum, 

þar sem konur er frekar mótfallnar dauðarefsingum heldur en karlmenn en í Kína mælist 

ekki marktækur munur á viðhorfum kynjanna (Jiang, Lambert, Wang, Saito og Pilot, 2010; 

Jiang og Wang, 2008).  

Í bók sinni, Discipline and punish: The birth of the prison, talar Michael Foucault um 

að þegar áherslur á líkamlegar pyntingar hurfu af sjónarsviðinu fór nýtt siðferði að 

einkenna aftökuaðferðir. Skýr merki þess má sjá í lögum sem komið var á í Frakklandi árið 

1791 sem kváðu á um að allir aftökufangar skyldu hálshöggvnir. Ástæðan fyrir laga-

setningunni var þríþætt. Með því að deyða alla afbrotamenn á sama hátt var komið í veg 

fyrir að glæpurinn sjálfur eða félagsleg staða afbrotamannsins hefði áhrif á refsinguna. 

Hálshöggvun taldist sem fljótlegur dauðdagi án langvarandi pyntingar og þótti aðferðin 

vera sú aftökuaðferð sem olli fjölskyldu afbrotamannsins sem minnstri niðurlægingu. 

Afstaðan til aftakanna breyttist og áttu aftökur að taka skjótt af og var ill meðferð á líkum 

bönnuð, enda áttu refsingar að taka til sálarinnar en ekki líkamans. Nýju áherslunar voru 

með mörgu frábrugðnar aftökum fyrri tíma þar sem afbrotamenn voru teknir af lífi með 

svokallaðri „þúsund dauðdaga“-aðferð, sem fól í sér að afbrotamennirnir voru 

beinbrotnir, ristir á hol og pyntaðir á margsvíslegan hátt áður en þeir voru að lokum 

drepnir. Í bókinni talar Foucault um að ávallt sé læknir sem vakir yfir þeim sem dæmdir 

hafa verið til dauða og sé hlutverk læknisins að stuðla að velferð og sársaukaleysi 

aftökufanganna. Lækninum er þannig stillt upp sem fulltrúa velferðar og á að lina eða 

eyða sársauka hjá þeim einstaklingi sem hann á seinna að deyða. Aftökunni er þannig 

háttað að aftökufangarnir fá lyf í æð sem gera það að verkum að þeir sofna og vakna 

aldrei aftur. Foucault segir þessa aftökuaðferð vera útópíu hins réttfarslega tepruskapar 

þar sem bundinn er endi á tilveru einstaklings án þess að veita illvirkinu eftirtekt, refsing 

framkvæmd án kvala. Dæmin sem Foucault talar um í bókinni eiga vel við um bæði ríkin, 

þar sem Kína hefur nú hafið notkun á banvænni sprautu sem aftökuaðferð. Erfitt er þó að 

segja með vissu hver framkvæmir aftökurnar í Kína en í Bandaríkjunum er það læknir eins 

og Foucault talar um. Þetta nýja siðferði sést glögglega í báðum ríkjunum, þau notast enn 

við aftökur sem refsingar en vinna að því að hafa aftökurnar sem mannúðlegastar og 

siðferðislega réttar eins og best er á kosið (Foucault, 1975/1995).  
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Í fjölmörgum rannsóknum sem gerðar hafa verið á dauðarefsingum í Bandaríkjunum 

hefur komið í ljós að þar hafa þættir eins og tengsl fórnalambs og geranda, kyn geranda, 

sem og þjóðerni mikil áhrif á útkomu dóms. Niðurstöður rannsókna á dauðarefsingum í 

Kína sýndu einnig fram á mun á dæmdum einstaklingum en þó gagnstætt við niðurstöður 

rannsókna í Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum eru einstaklingar af minnihlutahópum 

líklegri til að verða dæmdir til dauða sem og þeir sem þekktu ekki fórnalömb sín. 

Líklegastir til að vera dæmdir til dauða í Bandaríkjunum eru afrískir-amerískir karlmenn 

sem brjóta á ókunnugum fórnalömbum. Í Kína hins vegar sýndu niðurstöðurnar að 

einstaklingar af minnihlutahópum eru ólíklegri til að vera dæmdir til dauða en 

einstaklingar af Han eterni, sem yfir 90% Kínverja teljast til. Einstaklingar sem þekktu 

fórnalömb sín voru einnig líklegri til að vera dæmdir til dauða en þeir sem gerðu það ekki. 

Ástæðan fyrir þessum mun gæti verið sú að í Kína er passað vel upp á að gera ekki upp á 

milli þjóðernis- og eternishópa. Etnískir minnihlutahópar njóta sérstakrar þjónustu í Kína, 

einstaklingar sem tilheyra slíkum hópum ganga til að mynda fyrir í háskólaumsóknum og 

starfsumsóknum hjá ríkisreknum stofnunum. Þeir einstaklingar fá einnig forgangs-

meðferð í réttarfarskerfinu og fjárhagsaðstoð frá ríkinu (Li, Longmire og Lu, 2016).  

Á undanförnum árum hafa bæði ríkin staðið frammi fyrir uppgötvunum á röngum 

sakagiftum og hafa sum tilfellin leitt af sér aftöku saklausra einstaklinga. Bæði ríkin hafa 

tekið til sinna ráða til að sporna gegn vandanum en Bandaríkin hafa staðið sig mun betur 

hvað það varðar. Helstu ástæðurnar fyrir röngum sakargiftum sem gætu leitt af sér aftöku 

saklausra einstaklinga í Kína er eins og áður segir notkun yfirvalda á pyntingum til að ná 

fram játningu en slík aðferð felur í sér miklar líkur á lygum þar sem einstaklingar eru flestir 

hverjir tilbúnir að játa á sig glæpinn til þess eins að sleppa undan pyntingunum. Í 

Bandaríkjunum eru helstu ástæðurnar taldar vera rangar sakbendingar af hálfu vitna og 

rangar játningar, mögulega sem afleiðing mútanna eða hótanna. Óviðeigandi úrvinnsla 

sönnunargagna er einnig algeng ástæða sem gæti leitt til rangra sakargiftar í báðum 

ríkjum. Eina leiðin sem bæði ríkin geta tekið upp til að koma í veg fyrir aftökur saklausra 

einstaklinga er að afnema dauðarefsinguna fyrir fullt og allt (Jiang, 2013). 

Í gegnum tíðina hefur oft sprottið upp sú saga að í Kína tíðkist að nota líffæri aftöku-

fanga í líffæragjafir og meðal þeirra sem hafa haldið slíku fram eru Amnesty International 

samtökin og aktívistinn David Kilgour. Líklegt þykir að sögusagnirnar séu sannar, eða hafi 



32 

að minnsta kosti viðgengist á árum áður. Yfirlýsing kínversku læknasamtakanna árið 2007 

staðfestir sögusagnirnar. Samtökin lýstu því yfir að þau væru á móti notkun líffæra úr 

aftökuföngum í almennar líffæragjafir, nema ef um náinn ættingja fangans væri að ræða. 

Samtökin sögðust ætla að nota áhrifavald sitt til að ýta undir ný lög sem bönnuðu þessa 

iðju. Yfirlýsingin fékk þó misgóðar móttökur, þar sem margir fræðimenn sögðu að grípa 

þyrfti til áhrifameiri aðgerða til að koma í veg fyrir þessa iðju. Kilgour segir að alþjóða-

samfélagið eigi ekki að láta platast af þessari yfirlýsingu kínversku læknasamtakanna og 

segir hann að nauðsynlegt sé að horfa á staðreyndir þrátt fyrir að yfirlýsingin feli vissulega 

í sér þróun í betri átt (O‘Neil, 2007). Þróunin hefur þó ekki verið betri en svo að rannsókn 

Kilgour, David Matas og Ethan Gutman, leiddi í ljós að Kínverjar eru enn að notast við 

líffæri aftökufanga í almennar líffæragjafir árið 2016 (Kilgour, Matas og Gutman, 2016). 

Alþjóðasamfélagið virðist fyrirlíta dauðarefsingar í Bandaríkjunum meira en í Kína. Ein 

ástæðan fyrir því gæti meðal annars verið sú að Bandaríkin teljast til Vesturlandanna, sem 

eru helstu forsvarsmenn mannréttinda heimsins. Þrátt fyrir það eru Bandaríkin og Hvíta-

Rússland einu tvö Vesturlöndin sem notast við dauðarefsingar og aftökur enn þann dag í 

dag. Önnur ástæðan gæti verið að þar sem Kína er sósíalískt ríki er erfitt að yfirfæra 

hugmyndir um mannréttindi og almenna velferð einstaklinga yfir á hugmyndir Kínverja 

þar sem hugmyndir um mannréttindi og velferð búa yfir einkennum stéttarskiptingar. 

Dauðarefsingar í Kína þurfa þar af leiðandi enga réttlætingu og virðast fá meira samþykki 

en dauðarefsingar annarra landa enda teljast þær sem hluti af menningu landsins 

(Noakes, 2014). 
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Umræður og lokaorð

Í þessari ritgerð hef ég beint sjónum að ástæðum sem liggja að baki notkun dauðarefsinga 

og aftaka í Bandaríkjunum og Kína. Ég hef komist að þeirri niðurstöður það er ekki nein 

ein afmörkuð ástæða fyrir notkun ríkjanna á dauðarefsingum. Vissulega spilar hræðsla 

stjórnvalda á öllum mögulegum byltingum og glæpum sem upp gætu komið inn í og þörf 

þeirra til að koma í veg fyrir slíkt stóran þátt. Einnig réttlæta bæði ríkin noktun sína á 

dauðarefsingum með því að segja hana í þágu almennings, til að bjarga þeim saklausu frá 

þeim dæmdu með því að koma í veg fyrir fleiri glæpi.  

Þrátt fyrir að rannsóknir á fyrirbyggjandi áhrifum glæpa hafi leitt í ljós að aftökur hafi 

engin marktæk áhrif á afbrot má vel vera að yfirvöldin sjálf trúi því samt sem áður. Trúin 

á fyrirbyggjandi áhrif dauðarefsingar er sterkari í Kína, enda hafa dauðarefsingar og af-

tökur viðgengist þar í meira en 4.000 ár og því óhætt að segja að réttmæting aftaka hljóti 

að rista djúpt í hugsunarhátt Kínverja. Einnig er óhætt að segja að kínversk stjórnvöld 

hræðist frekar mótmæli og byltingar heldur en bandarísk stjórnvöld. Bandarísk stjórnvöld 

reyna að skýla sér bakvið þær hugmyndir að réttlæti þurfi að nást fyrir fórnalömb afbrota 

og fjölskyldur þeirra en sú réttlæting dugar skammt að mínu mati. Eins og komið hefur 

fram hafa Bandaríkin áður afnumið dauðarefsingar fyrir fullt og allt sem sýnir að þau eru 

fær um slíkt og því ætti ekkert að standa í vegi fyrir að það verði gert í framtíðinni.  

Svo virðist sem ríkið sé að nota valdið sem það býr yfir vegna þess að það getur það. 

Valdið sem ríkið býr yfir gerir því kleift að gera það sem því sýnist, allt í nafni hagsmuna 

almennings. Valdið reynist ekki aðeins skaðlegt þeim sem eru dæmdir til dauða og aflífaðir 

heldur einnig þeim sem dæmdir eru til að framkvæma aftökurnar. Vegna mikilla umræða 

vestanhafs um fjöldaaftökurnar í Arkansas birtist viðtal við lækninn Allen Adult sem 

starfaði á árum áður við að taka dæmda fanga af lífi. Adult framkvæmdi fimm aftökur á 

föngum í rafmangsstól á árunum 1994-1995. Fimmta aftakan varð ákveðinn vendipunktur 

og ákvað Adult eftir hana að segja upp starfi sínu. Þrátt fyrir að meira en 20 ár eru liðin 

síðan Adult framkvæmdi aftöku á fanga segist hann enn finna fyrir miklu samviskubiti. 

Hann man ekki nöfn fanganna sem hann tók af lífi en segir þá enn ásækja sig í martröðum 

sínum (Pilkington, 2017-b).  

Áhugavert er að skoða umfang valdsins sem ríkið býr yfir í samhengi við helstu mótrök 

líknadrápa en þau fela í sér að einstaklingar hafa hvorki rétt né vald til að biðja annan 



34 

einstakling um að taka sig af lífi þar sem sú bón gengur gegn mannréttindum einstaklings 

sem er spurður um slíkt. Heimspekingurinn og læknirinn, Ólafur Árni Sveinsson, segir eftir-

farandi í grein sinni sem birtist í Læknablaðinu:  

Ekki er siðferðilega réttmætt að fara fram á við eina manneskju að hún deyði aðra. 

Það er óréttmæt beiðni sem gæti haft slæm sálræn áhrif á þann sem beðinn er [...] 

Ein viðurkenndasta regla heimspeki Vesturlanda er Frelsisregla breska heim-

spekingsins Johns Stuarts Mill. Hún kveður á um að réttmætt sé að gera það sem 

maður vill svo lengi sem maður skaðar ekki aðra. Það að vera krafinn um og að taka 

aðra manneskju af lífi tel ég geta verið skaðlegt fyrir lækninn og hans sálarheill 

(Ólafur Árni Sveinsson, 2007). 

Rökin eru vel skiljanleg og erfitt að gera sér í hugalund að verða við slíkri bón. Hins vegar 

er áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna slík bón um líknardráp frá einstaklingi sjálfum 

er talin óréttlát og í mótsögn gegn mannréttindum annarra einstaklinga en komin frá 

yfirvaldi ríkis er hún réttmæt og samþykkt. Ástæðan fyrir því gæti falist í viðhorfi fólks til 

afbrotamanna almennt en eins og áður segir eru þeir í flestum tilfellum stimplaðir öðruvísi 

og utangarðs og líflát þeirra því ekki jafn átakanlegt og saklausra einstaklinga. 

Það felst mikið vald í öðrun. Hópar gefa öðrum hópum ekki sama vald og sjálfum sér, 

heldur líta á sig sem æðri í flestum tilfellum. Verstu afbrotin geta leitt af sér þá sýn að 

gerendurnir eru álitnir sem óæðri, skrímsli og afmennskir hlutir. Sú ásýnd getur réttlætt 

dráp á þeim, þeir eru ekki lífsins virði þar sem þeir framkvæmdu verknað sem 

almenningur telur sig aldrei geta framkvæmt. Hins vegar eru allir einstaklingar mennskir 

og því færir um að gera sömu hlutina. Öll mannleg hegðun er óútreiknanleg og allir eru 

færir um að brjóta af sér (Eriksen, 2010). Það er hins vegar mun auðveldara að loka 

augunum fyrir þeirri staðreynd heldur en að sætta sig við að hver og einn er fær um fremja 

alvarlegt afbrot.  

Á Íslandi hefur sprottið upp umræða um svokallaða skrímslavæðingu í tengslum við 

kynferðisbrot. Skrímslavæðingin felur í sér að menn sem beitt hafa ofbeldi eru oft birtir 

sem skrímsli. Skrímslavæðingin einstaklingsgerir vandann og gefur til kynna að það sé 

ekkert að samfélaginu, heldur sé vandinn bundinn við þennan einstakling sem sé vondur 

og þurfi að taka úr umferð. Skrímslavæðingin er þannig best til þess fallin að draga úr 

samfélagslegri ábyrgð. Það er ekki gert ráð fyrir að „venjulegir menn“ geti beitt ofbeldi og 

hinn jafnréttissinnaði meðalmaður, með sína jafnréttissinnuðu sjálfsmynd, er aftengdur 

skilgreiningum og hugmyndum um ofbeldismenn. Skrímslavæðingin vinnur bara öfgana á 
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milli svo kynferðisafbrotamaður verður lítið annað en skrímsli meðan aðrir þættir persónu 

hans eru útilokaðir sem yfirskin (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2017). Sá veruleiki að menn 

sem beita ofbeldi og framkvæma hluti sem stór partur samfélagsins telur sig óhæfan um 

að framkvæma geti allt eins tilheyrt „okkur“, að þeir séu ekki svo skýrt aðgreindir sem 

„hinir“ er verulega ógeðfelldur sannleikur fyrir samfélagið að takast á við (McAlinden, 

2014).  

Í sama samhengi er hægt að tala um hugtakið afmennskun (e. dehumanization). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að reyna að skilja til fullnustu hvað felst í 

hugtakinu og hvers vegna einstaklingar afmennska aðra hópa. Vald hefur verið talið sem 

einn þáttur afmennskunar, einstaklingar afmennska hóp fólks sem býr yfir minna valdi en 

þeir (Gwinn, Judd og Park, 2013). Gott dæmi um slíkt er hin fræga Stanford-fangelsis 

tilraun sem Philip Zimbardo stóð fyrir árið 1971. Í tilrauninni var 24 einstaklingum komið 

saman á stað sem átti að líkja eftir fangelsi og áttu helmingur þátttakenda að leika 

hlutverk fangavarða og hinn helmingurinn fanga. Tilraunin átti að standa yfir í allt að 14 

daga en hætta þurfti við eftir einungis sex daga þar sem ástandið hafði farið verulega illa 

úr böndunum. Þrátt fyrir að líkamlegt ofbeldi væri bannað var mikið um andlegt ofbeldi 

af hálfu fangavarðanna í garð fanganna. Fangaverðirnir og fangarnir máttu eiga í 

eðlilegum jákvæðum samskiptum en fljótlega eftir að tilraunin hófst voru slík samskipti 

sjaldséð sjón. Fangaverðirnir ofmetnuðust við aukna valdið sem þeir höfðu og nýttu hvert 

tækifæri til að setja út á fanganna eða refsa þeim á einn eða annan hátt mögulega vegna 

þess að þeir höfðu afmennskað þá og töldu sig mannlegri. Fimm einstaklingar sem léku 

hlutverk fanga hættu í tilrauninni vegna aukinna áhrifa af þunglyndi, kvíða, reiði og 

stöðugs gráturs. Einn fanganna fékk útbrot sem þöktu stóran hluta líkama hans. Útbrotin 

voru til komin vegna sálrænnar vanlíðan. Þegar tilrauninni lauk meira en viku fyrir tilsettan 

dag sögðust allir fangarnir sem eftir voru vera ánægðir en fangaverðirnir voru ósáttir við 

þá niðurstöðu. Þeim hafði líkað valdið sem þeir bjuggu yfir og voru ekki tilbúnir til að missa 

það (Haney, Banks og Zimbardo, 1973). Oft hefur einnig verið talað um afmennskun í 

sambandi við stríð og þjóðarmorð og spilar afmennskun þar stóran þátt þar sem hún 

virkar sem eins konar réttlæting á drápunum sem þar eru framin. Afmennskun felur í sér 

að einstaklingar svipta aðra einstaklinga öllum þeirra mannlegu eiginleikum og telja þá 

minna mannlega en sig sjálfa. Einstaklingurinn sem er afmennskaður er þá séður sem dýr 

eða vélmenni sem á ekki sama rétt til lífsins og hinir (Leyens et al., 2001).  
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Að mínu mati eru dauðarefsingar og aftökur auðveld undankomuleið. Samfélagið fyrir-

gerir sér ábyrgð sinni á afbrotum, sem eru samt sem áður samfélagslegt vandamál og 

kemur ábyrgðinni yfir á afbrotamanninn. Hann er tekinn af lífi því það er auðveldara fyrir 

alla. Mahatma Ghandi sagði eitt sinn „an eye for an eye makes the whole world blind“. 

Þau orð hans eiga vel við um dauðarefsingar og aftökur að mínu mati, þær leiða ekki af 

sér neinn ávinning. Eina sem þær hafa leitt af sér eru aftökur á meðal annars saklausum 

einstaklingum og réttmætingu á ofbeldi sem hefur í för með sér að einstaklingar verða 

ofbeldisfullir og ónæmir fyrir sársauka eða þjáningu annarra. Mín skoðun er sú að 

dauðarefsingar og aftökur eru rangar í öllum tilvikum, þrátt fyrir að ég skilji að vissu leyti 

hugmyndina á bakvið makleg málagjöld. Ég skil að einstaklingar reiðist og upplifi þörf við 

að fá hefnd á þeim einstaklingi sem braut gegn þeim eða aðstandendum þeirra. Lífstíðar-

fangelsi án reynslulausnar lít ég hins vegar á sem næga refsingu, jafnvel meiri refsingu en 

líflát þar sem einstaklingur þarf að lifa innan veggja fangelsis ævilangt mögulega þjakaður 

af samviskubiti. Ósk mín er sú að dauðarefsingin verði afnumin í öllum ríkjum heims en 

enn sem komið er virðist sú ósk heldur útópísk.   
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