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Útdráttur	

Er	kynlífsvinna	kvenna	val	eða	þvingun?	Sú	tvískipting	sem	felst	í	þessari	spurningu	hefur	

lengi	verið	uppspretta	rökræðna.	Skipting	á	milli	vændis	og	kynlífsiðnaðarins,	atbeina	og	

fórnarlamba	og	vals	og	þvingunar	einkenna	þessar	rökræður.	Líf	vændiskvenna,	það	er	

sá	hluti	lífs	þeirra	sem	tengist	vændinu,	er	litað	af	ójöfnum	valdastrúktúr	í	samfélaginu	

sem	endurspeglar	undirgefni	vændiskvenna	og	yfirráð	kúnnans.	Í	þessari	ritgerð	verður	

fjallað	um	tvískiptinguna	á	milli	vals	og	þvingunar	 í	 lífi	vændiskvenna.	Farið	verður	yfir	

kenningarramma	 tengdum	yfirráðum	og	undirgefni,	 líkama	 kvenna,	 valds	 og	 samfellu.	

Lagður	verður	grunnur	með	því	að	 fara	yfir	 sögu	vændis	og	 rökræðna	um	tvískiptingu	

innan	heims	vændis-	og	kynlífsiðnaðarins.	Þá	verður	 fjallað	um	hvernig	val	og	þvingun	

birtist	 í	 lífi	 vændiskvenna.	 Fjölmargar	 rannsóknir	 eru	 bornar	 saman	 sem	 varpa	 ljósi	 á	

hvernig	 upplifun	 vændiskvenna	 að	 vali	 og	 þvingun	 er	 mismunandi	 en	 þó	 tengd	 með	

ólíkum	 atburðum.	 Valdastrúktúr	 í	 lífi	 vændiskvenna	 bendir	 til	 þess	 að	 ólíkir,	 en	 þó	

tengdir	 atburðir,	 móti	 sýn	 vændiskvenna	 á	 vali	 og	 þvingun.	 Niðurstöður	 athugunar	

minnar	sýna	fram	á	að	líf	vændiskvenna	litast	af	ójöfnum	valdasamböndum	þar	sem	þær	

eru	 undirskipaðar.	 Þær	 hafa	 samt	 sem	 áður	 atbeina	 þar	 sem	 upplifun	 þeirra	 skiptir	

höfuðmáli.	Sýn	þeirra	á	því	hvort	þær	séu	í	vændi	fyrir	tilkomu	vals	eða	þvingunar	litast	

af	 ólíkum	 atburðum.	 Ekki	 er	 hægt	 að	 skipta	 vali	 og	 þvingun	 í	 tvo	 ólíka	 póla.	 Val	 og	

þvingun	mynda	samfellu	eða	flæði	sem	þarf	að	skilja	út	frá	upplifun	vændiskvennanna	

sjálfra.	 	
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Abstract	

The	 dichotomy	 between	 choice	 and	 force	 in	 the	 life	 of	 prostitutes	 has	 long	 been	 a	

subject	of	debate.	This	debate	is	characterised	by	the	division	between	prostitution	and	

sex	work,	agency	and	victims,	choice	and	force.	Prostitutes’	lives	are	marked	by	uneven	

power	 structures	 in	 the	 society,	which	 reflects	 the	 submission	of	women	 in	 sex	work	

and	 the	dominance	of	 the	 client.	 This	 thesis	discusses	 the	dichotomy	between	choice	

and	 force	 in	 the	 lives	 of	 prostitutes.	 Theories	 connected	 to	 subordination	 and	

dominance,	women’s	bodies,	power	and	continuum	will	be	discussed.	These	discussions	

are	grounded	in	a	review	of	the	history	of	prostitution	as	well	as	the	prostitution	versus	

sex	work	debate.	The	ways	which	choice	and	 force	appears	 in	 the	 lives	of	prostitutes	

will	 then	be	discussed.	Comparisons	of	existing	research	are	 intended	to	shed	light	on	

how	social	power	structures	and	personal	proximity	to	circumstances	such	as	poverty	or	

sexual	 abuse	 shape	 prostitutes’	 experiences	 of	 choice	 and	 force.	 To	 conclude	 I	 argue	

that	the	lives	of	prostitutes	are	shaped	by	their	subordination	within	uneven	structures	

of	 power.	 Nevertheless,	 prostitutes	 seem	 to	 retain	 a	 certain	 kind	 of	 agency	 as	 their	

experience	is	of	great	importance.	Their	view	of	whether	they	are	in	prostitution	or	sex	

work	 as	 a	 result	 of	 choice	 or	 force	 is	marked	 by	 different	 events.	 One	 cannot	 divide	

choice	and	force	into	two	separate	sectors.	Choice	and	force	form	a	continuum	or	flow	

that	needs	to	be	understood	in	terms	of	the	prostitutes’	own	experiences.	 	
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Formáli		

Þessi	ritgerð	er	skrifuð	til	BA	gráðu	í	mannfræði	og	er	hún	metin	12	einingar.	Ritgerðin	

er	skrifuð	undir	handleiðslu	Unnar	Dísar	Skaptadóttur.	Mig	 langar	að	þakka	henni	afar	

vel	fyrir	að	vera	mér	til	halds	og	traust.	Leiðsögn	og	athugasemdir	hennar	reyndust	mér	

afar	góðar	og	hjálpuðu	mér	að	gera	ritgerðina	mína	að	veruleika.	Móður	minni	Arndísi	

Bergsdóttur	langar	mig	að	þakka	einstaklega	vel.	Hún	studdi	mig	í	gegnum	ferlið,	las	yfir	

og	 leiðbeindi	 mér.	 Hún	 minnti	 mig	 á	 að	 BA	 ritgerðarskrif	 er	 langhlaup	 sem	 krefst	

þrautsegju	og	þols.	Án	hennar	hefði	 ég	ekki	 komist	 í	mark.	 Þar	 að	auki	 langar	mig	 að	

þakka	fósturföður	mínum	Birni	Þorlákssyni	fyrir	yfirlestur	og	góðar	ábendingar	varðandi	

málnotkun	 og	 stafsetningu.	 Að	 lokum	 langar	 mig	 að	 þakka	 kennurum	 og	 vinum	 fyrir	

þeirra	innblástur,	hvatningu	og	umhyggju.		
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1 Inngangur	
Í	 auknum	 mæli	 hefur	 athyglinni	 verið	 beint	 að	 valdeflingu	 kvenna	 sem	 einni	 helstu	

undirstöðu	fyrir	bættu	jafnrétti	kynjanna	í	heiminum.	Engu	að	síður	er	atbeini	kvenna	og	

vald	þeirra	yfir	líkama	sínum	oft	á	huldu	í	samfélaginu	í	dag.	Það	hefur	reynst	vandasamt	

að	 henda	 reiður	 á	 hvar	 atbeini	 liggur,	 við	 hvaða	 kringumstæður	 og	með	 hvaða	 hætti	

konur	 hafa	 vald	 yfir	 eigin	 gjörðum	 og	 hvenær	 þær	 eru	 fórnarlömb	 valdbeitingar	 og	

karllægra	yfirráða.	Meðal	slíkra	kringumstæðna	er	kynlífsvinna.	Þá	hafa	fyrirbæri	eins	og	

klámvæðingin	 átt	 þátt	 í	 því	 að	 líkamar	 kvenna	 eru	 flokkaðir	 sem	 söluvara.	

Alþjóðavæðing,	 hreyfanleiki,	 breyting	 í	 neysluvenjum	 og	 stefnur	 í	 anda	 nýfrjálshyggju	

hafa	 leitt	 til	 þess	 að	 kynlífsvinna	 er	 orðin	 æ	 sýnilegri	 (Brents	 og	 Sanders,	 2010).	 Á	

hverjum	degi	má	sjá	í	auglýsingum,	á	samfélagsmiðlum	og	sjónvarpinu	hvernig	konur	er	

kyngerðar;	 gerðar	 að	 hlutum	 sem	 karlar	 eiga	 aðgang	 að	 og	 eiga	 að	 geta	 notið.	

Kynlífsvinna	hefur	sífellt	orðið	að	háværara	umræðuefni	en	margir	femínistar	eru	þeirrar	

skoðunar	 að	 kynlífsvinna	 geri	 konur	 ekki	 einungis	 að	 fórnarlömbum	 heldur	 geti	 hún	

verið	valdeflandi	(O’Neill,	2001).	

Tvískiptingin	 á	 milli	 annarsvegar	 vals	 og	 þvingunar	 og	 hinsvegar	 kynlífsvinnu	 og	

vændis	 hefur	 verið	 umdeild	 (O’Neill,	 2001;	 Sanders,	 O’Neill	 og	 Pitcher,	 2009).	 Annars	

vegar	 eru	 vændiskonur	 álitnar	 fórnarlömb	 með	 engan	 atbeina	 og	 hins	 vegar	 sem	

einstaklingar	með	 kynferðislegt	 frjálsræði	 og	 vald	 í	 sínum	 höndum.	 Enn	 fremur	 hefur	

aukin	alþjóðavæðing	 leitt	 til	þess	að	mansal	og	vændi	séu	sett	undir	sama	hatt	 í	bæði	

pólitískri	 og	 lagalegri	 umræðu.	 Hefur	 þetta	 leitt	 til	 rökræðna	 um	 tvískiptingu	 milli	

atbeina	og	fórnarlambs	í	vændi	(Showden	og	Majic,	2014,	bls.	xiv),	það	er	hvort	konur	

hafa	atbeina	og	velji	eða	hvort	þær	séu	þvinguð	fórnarlömb.	Umræðan	er	flóknari	en	sú	

að	niðurstaðan	sé	afgerandi.	

Í	 þessari	 ritgerð	mun	 ég	 því	 skoða	 tvískiptinguna	 á	 milli	 vals	 og	 þvingunar	 innan	

vændisiðnaðarins	 út	 frá	 atbeina	 og	 valdi.	 Vald	 í	 kynlífsiðnaðinum	 getur	 verið	 flókið	

fyrirbæri	og	margar	hliðar	valds	í	lífi	kvenna	tvinnast	saman	á	flókinn	hátt.	Til	dæmis	er	

líkami	vændiskonu	viðamikill	þáttur	þar	sem	líkami	innan	vændis	er	mikilvægt	verkfæri.	Í	

ritgerðinni	mun	ég	varpa	ljósi	á	líf	kvennanna	sjálfra.	Mikilvægt	er	að	horfa	til	upplifana	
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og	reynslu	einstaklinganna	þar	sem	þeir	geta	upplifað	vald,	val	og	þvingun	á	mismunandi	

hátt.	Í	ritgerðinni	mun	ég	einblína	á	vændiskonur	og	karlkyns	kaupendur.	Karlkyns	sem	

og	 annars	 kyns	 einstaklingar	 sem	 vinna	 innan	 vændis	 gætu	 haft	 annað	 sjónarhorn	

(Jessen,	2004;	Sanders	o.fl.,	2009)	og	kýs	ég	því	að	einblína	einungis	á	eitt	kyn.	Jafnframt	

mun	ég	nota	orðin	vændi	og	kynlífsvinna	á	víxl	þar	sem	notkun	orðanna	fer	eftir	ritum,	

afstöðu	höfunda	og	samhengi	textans.	

Ákvörðun	mín	um	efni	ritgerðarinnar	samanstendur	af	áhuga	mínum	á	mannfræði,	

kynjafræði	og	málefnum	jaðarhópa.	Ég	fór	sem	skiptinemi	til	Englands	á	öðru	ári	mínu	í	

mannfræðináminu	og	tók	þar	áfanga	sem	kallaðist	Crime,	Justice	and	the	Sex	 Industry.	

Sá	áfangi	kveikti	áhuga	minn	á	málefnum	kvenna	 í	vændisiðnaðinum.	Hin	flókna	staða	

þeirra	 í	 samfélaginu	 og	 hvernig	 hún	 samtvinnast	 femínískum	 fræðum	 og	 mannfræði	

hefur	markað	djúp	spor	í	huga	mínum.	

Ritgerðinni	er	skipt	í	fimm	hluta.	Að	loknum	inngangi	verður	kenningarleg	umfjöllun	

tekin	fyrir	þar	sem	byrjað	verður	á		að	skoða	kenningar	tengdar	yfirráðum	og	undirgefni.	

Fjallað	verður	um	hugtökin	ráðandi	karlmennsku	 (e.	hegemonic	masculinity),	 styðjandi	

kvenleika	(e.	emphasized	femininity)	og	mengandi	kvenleika	(e.	pariah	femininity)	út	frá	

hugmyndum	Connell	(1987)	og	Schippers	(2007)	og	hvernig	það	mótar	valdasambandið	

á	milli	kynja.	Því	næst	verður	fjallað	um	vald	út	frá	kenningum	Foucault	(1995/1975).	 Í	

framhaldi	 af	 því	 verður	 fjallað	 um	 líkama	 kvenna	 í	 ljósi	 hugmynda	 Bartky	 (1988)	 og	

Bordo	(1988),	ögunarvaldið	(e.	disciplinary	power)	og	hvernig	ögunarvaldið	skapar	hina	

svokölluðu	„hlýðnu“	líkama	(e.	docile	bodies).	Í	lokin	verður	fjallað	um	samfellu-hugtakið	

en	það	kemur	úr	smiðju	Liz	Kelly	(1987).	Hefur	það	verið	notað	til	að	skilja	betur	hvernig	

innganga	 	 kvenna	 að	 vændi	 getur	 samanstaðið	 af	 tengdum	 en	 jafnframt	 aðskildum	

þáttum	(Kelly,	Coy	og	Davenport,	2008).	

Því	næst	er	stiklað	á	stóru	yfir	sögu	vændis	sem	og	skilgreiningu	til	að	búa	til	grunn	

fyrir	 komandi	 umfjöllun.	 Þá	 verður	 fjallað	 um	 skiptingu	 vændis	 og	 kynlífsvinnu.	 Farið	

verður	 yfir	 hugmyndir	 róttækra	 femínista	 og	 frjálshyggjumanna	 og	 kvenna	 þar	 sem	

rökræðunni	 eru	 gerð	 greinargóð	 skil.	 Þá	 verður	 fjallað	 um	 hina	 eiginlegu	 tvískiptingu	

sem	 varð	 fyrir	 tilstilli	 Carol	 Leigh	 (1997),	 þegar	 hún	 mótaði	 hugtakið	 og	 nýyrðið	

kynlífsvinna	 (e.	 sex	 work).	 Því	 næst	 verður	 fjallað	 um	 mýtuna	 um	 „hamingjusömu	

hóruna“	 (e.	happy	 hooker)	 en	 sú	 rómantíska	mynd	 sem	 hefur	 verið	 dregin	 upp	 af	 lífi	
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vændikvenna	 hefur	 haft	 áhrif	 á	 hvernig	 horft	 er	 á	 val	 og	 þvingun	 í	 lífi	 kvenna	 í	

kynlífsiðnaðinum.	

Þá	 verður	 fjallað	 um	 mismunandi	 nálganir	 á	 vali	 og	 þvingun	 og	 hvernig	 þær	

endurspeglast	 í	 umræðunni.	 Vegir	 kvenna	 í	 kynlífsvinnu	 og	 vændi	 verða	 skoðaðir	 en	

mismunandi	þættir	 geta	haldist	 í	 hendur	þegar	 leið	þeirra	 í	 vændi	eða	kynlífsvinnu	er	

skoðuð.	Teknar	verða	 fyrir	ólíkar	 rannsóknir	sem	snúa	að	 inngöngu	kvenna	 í	vændi	og	

upplifun	þeirra	 að	 vali	 og	þvingun.	 Rannsóknirnar	 eru	bornar	 saman	 til	 þess	 að	 varpa	

ljósi	 á	 hina	 eiginlegu	 upplifun	 kvenna.	 Í	 framhaldi	 af	 því	 verður	 fjallað	 um	 vald	 í	 lífi	

vændiskvenna,	það	er	sá	hluti	lífs	þeirra	sem	tengist	vændinu,	þar	sem	valdastrúktúr	í	lífi	

vændiskvenna	er	gerð	skil.	Í	seinasta	hluta	ritgerðarinnar	verða	lokaorð	og	umfjöllun	þar	

sem	niðurstöður	ritgerðarinnar	verða	ræddar.		
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2 Kenningarleg	umfjöllun	
Þessi	kafli	 fjallar	um	helstu	kenningarlegu	nálganir	á	 sviði	valds,	undirgefni	og	yfirráða	

auk	hugmynda	Liz	Kelly	um	samfellu	 (e.	continuum).	Valdastrúktúr	samfélagsins	mótar	

upplifun	kvenna	að	þvingun	og	vali	og	því	mun	ég	fjalla	um	kenningar	tengdar	kynjuðum	

valdasamböndum.	 Ég	byrja	 á	 hugmyndum	Connell	 (1987)	 um	yfirráð	og	undirgefni	 og	

skoða	 jafnframt	 hugtök	 hennar	 um	 ráðandi	 karlmennsku	 sem	 og	 hugtök	 Schippers	

(2007)	 um	 styðjandi	 og	 mengandi	 kvenleika.	 Því	 næst	 verður	 ögunarvald	 og	 hinn	

„hlýðni“	 líkami	 skoðað	út	 frá	hugmyndum	Foucault	 (1995/1975).	 Þá	 verður	 fjallað	um	

ögunarvaldið	út	frá	hugmyndum	Bordo	(1988)	og	Bartky	(1988).	Að	lokum	verður	fjallað	

um	kenningarramma	Kelly	(1987)	að	hugtakinu	samfella	til	að	varpa	enn	fremur	ljósi	á	

val	 og	 þvingun	 í	 lífi	 vændiskvenna	 og	 hvernig	 fyrri	 upplifanir	 geta	 mótað	 sýn	

vændiskvenna.	Hefur	samfellu-hugtakið	verið	notað	til	að	skilja	betur	hvernig	innganga		

kvenna	að	vændi	getur	samanstaðið	af	tengdum	en	jafnframt	aðskildum	þáttum.	

2.1 	Yfirráð	og	undirgefni	
Hinar	mörgu	hliðar	valds	í	lífi	kvenna	eru	samtvinnaðar	á	flókinn	hátt.	Val	kvenna,	og	þar	

með	 vald	 þeirra,	 er	 takmarkað	 með	 stigveldisformgerðum	 eins	 og	 til	 dæmis	 stétt,	

þjóðerni	 og	 kyni	 (Sandy,	 2007).	 Til	 að	 renna	 stoðum	 undir	 þessa	 umræðu	 tel	 ég	

nauðsynlegt	 að	 skoða	hvernig	 tengsl	 kynja	mótast.	 Kenningar	 sem	 snúa	 að	undirgefni	

kvenna	gætu	varpað	ljósi	á	tvískiptingu	valds	og	þvingunar	í	tengslum	við	kyn.	Kenningar	

Connell	 (1987)	um	ráðandi	karlmennsku	færa	rök	fyrir	því	að	ein	tegund	karlmennsku,	

eða	 karlkyns	 hegðun,	 njóti	 forréttinda	 í	 samfélaginu.	 Þessi	 kenning	 veitir	 víðtæka	

félagsfræðilega	innsýn	til	að	skilja	betur	kyn	og	vald	(McLaughlin,	Uggen	og	Blackstone,	

2012).	 Hugmyndir	 Connell	 (1987)	 sýna	 að	 í	 hlutverki	 karlmennsku	 koma	 í	 ljós	

einstaklingsbundin	 áhrif	 eins	 og	 hvernig	 einstaklingur	 upplifir	 líkama	 sinn,	 sjálfið	 og	

hvernig	hann	sýnir	öðrum	sjálfið	sitt.	Þannig	bendir	Connell	(1987)	á	að	karlmennska	er	

ekki	 einungis	persónuleg	 reynsla.	 Einstaklingar	hafa	ekki	 eða	 „eiga“	 karlmennsku,	þeir	

rækta	 hana	 fremur	 innra	 með	 sér	 með	 því	 að	 iðka	 karlmannlega	 hegðun	 og	 siði.	

Karlmennska	er	fyrir	vikið	félagsleg	staða,	samansafn	siða	sem	hópar	og	samfélög	iðka.	
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Skilgreining	 Connell	 (1987)	 um	 ráðandi	 karlmennsku,	 sem	 samansafn	 siða	 sem	

styðja	við	lögmæti	feðraveldisins,	tryggir	því	ráðandi	stöðu	karla	og	undirskipun	kvenna.	

Með	 tímanum	 staðfestir	 ráðandi	 karlmennska	 lögmæti	 yfirráða	 yfir	 konum	 (Connell,	

1987;	Schippers,	2007).	 Innan	ráðandi	karlmennsku	er	áhersla	 lögð	á	 líkamlegan	styrk,	

vald	og	getuna	til	að	beita	aðra	ofbeldi	ef	upp	koma	deilur.	Einungis	þegar	kvenleiki	er	

einnig	tengdur	við	fyrirfram	ákveðnar	hugmyndir	um	kvenleika,	svo	sem	að	vera	hlýðin	

og	viðkvæm,	getur	karlmennska	haft	lögmæt	yfirráð	yfir	konum.	Jafnvel	þótt	allar	konur	

og	 karlar	 búi	 ekki	 yfir	 þessum	 eiginleikum	 þá	 viðhalda	 þeir	 samt	 undirskipun	 kvenna	

með	þessu	táknræna	sambandi	(Connell,	1987;	Schippers,	2007).	

Connell	 (1987)	 segir	 jafnframt	 að	 engir	 ráðandi	 kvenleikar	 séu	 til,	 allir	 kvenleikar	

snúi	 á	 einn	 eða	 annan	 hátt	 að	 undirskipun	 kvenna	 gagnvart	 körlum.	 Eins	 og	 Connell	

segir:	„Enginn	kvenleiki	er	ráðandi	eins	og	ríkjandi	gerð	karlmennsku	er	ráðandi	meðal	

karla.“1	 (1987,	 bls.	 183).	 Samkvæmt	 Connell	 (1987)	 er	 ástæðan	 sú	 að	 ef	 horft	 er	 á	

samfélagið	 í	 heild	 sinni	 hafa	 konur	minni	 völd	 á	 flestum	 sviðum.	 Sú	 tegund	 kvenleika	

sem	styður	karlmennsku	kallast	einfaldlega	styðjandi	kvenleiki.	Hann	styður	við	ráðandi	

karlmennsku	 og	 viðheldur	 undirskipun	 kvenna	 gagnvart	 körlum	 með	 því	 að	 styðja	

athafnir	sem	styrkja	yfirráð	karla.	Hlýðni	er	undirstaða	styðjandi	kvenleika	og	er	einnig	

undirstaða	 félagslegra	 samskipta	 kvenna	 og	 karla.	 Hún	 styðst	 við	 feðraveldið	 og	 er	

meðal	 annars	 viðhaldið	 með	 áhrifum	 frá	 fjölmiðlum,	 kvikmyndum	 og	 annars	 konar	

miðlum.	 Samkvæmt	Connell	 (1987)	 er	 kvenpersónan	mótuð	 af	 hlýðni.	 Líkt	 og	 Connell	

(1987)	bendir	á	verður	hlýðnin	smátt	og	smátt	hluti	af	sjálfi	kvenna	sem	gerir	þeim	erfitt	

um	vik	að	koma	auga	á	og	brjótast	undan	oki	hennar.	

Áhugavert	 er	 að	 skoða	 hvers	 vegna	 þessi	 hegðun	 túlkast	 ekki	 sem	 undirgefni,	 en	

einmitt	 þegar	 karlmenn	 beita	 sig	 slíkri	 hlýðni	 er	 það	 túlkað	 sem	 undirgefni.	 Gyða	

Margrét	 Pétursdóttir	 (2012)	 skoðar	 birtingarmyndir	 kvenleika	 og	 karlmennsku	 í	

samhengi	 við	 niðurstöður	 rannsókna	 sem	 hún	 gerði	 á	 árunum	 2006-2012	 á	 kynjaðri	

menningu	 innan	 vinnunnar.	 Niðurstöður	 rannsóknanna	 varpa	 ljósi	 á	 að	 hvernig	

karlmennskan	 er	 við	 völd	 og	 kvenleiki,	 þá	 styðjandi	 kvenleiki,	 viðheldur	 þeirri	 stöðu.	

Styðjandi	kvenleiki	reynir	að	koma	í	veg	fyrir	að	aðrir	kvenleikar	fái	pláss	í	samfélaginu,	

																																																								
1	 Á	 frummáli:	 „There	 is	 no	 femininity	 that	 is	 hegemonic	 in	 the	 sense	 that	 the	 dominant	 form	 of	
masculinity	is	hegemonic	among	men.“	
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eins	og	til	dæmis	mengandi	kvenleiki	en	fjallað	verður	um	mengandi	kvenleika	hér	neðar	

(Gyða	Margrét	Pétursdóttir,	2012,	bls	2).	

Þessi	nálgun	hefur	verið	gagnrýnd,	meðal	annars	af	Sanders	o.fl.	(2009)	fyrir	að	setja	

allar	 konur	 undir	 sama	 hatt,	 án	 tillits	 til	 þjóðfélagsstöðu,	 þjóðernis	 eða	menningar.	 Á	

svipuðum	 nótum	 fullyrða	 Pyke	 og	 Johnson	 (2003)	 að	 kvenleikar	 séu	 ekki	 einungis	

undirskipaðir.	Sérstök	tegund	kvenleika	getur	verið	ráðandi	og	kúgandi	og	er	þá	átt	við	

þá	 tegund	 kvenleika	 sem	 tengist	 hvítum	 efristéttarkonum.	 Connell	 og	Messerschmidt	

(2005)	svöruðu	þessari	gagnrýni.	Þau	 færðu	rök	 fyrir	því	að	þó	hvítar	efristéttar	konur	

hagnist	 af	 ákveðnum	 forréttindum	 sem	aðrar	 konur	 og	 karlar	 í	 lægri	 stéttum	hagnast	

ekki	af	eru	þær	ávallt	undirskipaðar	þeim	hópi	ef	litið	er	til	karlmanna	í	sömu	stétt.	

Konur	 tileinka	 sér	 oft	 einkenni	 ráðandi	 karlmennsku	 sem	 mengar	 samband	

karlmennsku	 og	 kvenleika	 þegar	 kemur	 að	 undirgefni	 kvenna	 og	 yfirráðum	 karla.	 Því	

þegar	konur	tileinka	sér	þessi	einkenni	er	það	litið	hornauga.	Schippers	(2007)	leggur	þá	

til	 hugtakið	 mengandi	 kvenleiki	 sem	 lýsir	 annarri	 tegund	 kvenleika	 en	 þeim	 sem	 er	

undirgefinn	 styðjandi	 kvenleika.	Mengandi	 kvenleiki	 er	 andstæða	 styðjandi	 kvenleika.	

Hann	byggir	á	óhlýðni,	sýnir	vald	og	mótmælir	feðraveldinu.	Þær	konur	sem	tileinka	sér	

einkenni	 mengandi	 kvenleika	 eru	 álitnar	 mengaðar	 á	 einhvern	 hátt	 og	 eru	 þær	

stimplaðar	 sem	 „tussur“,	 „sköss“	 eða	 „hórur“	 (Schippers,	 2007,	 bls.	 95),	 tengdar	 við	

persónuleika	 sem	 almennt	 er	 álitið	 að	 eigi	 enga	 virðingu	 skilið.	 En	 jafnvel	 þótt	 konur	

tileinki	 sér	 öll	 einkenni	 ráðandi	 karlmennsku,	 eins	 og	 til	 dæmis	 að	 taka	 völd	 og	 hlýða	

ekki,	 er	hegðunin	 samt	 sem	áður	kvenleiki	og	ekki	 karlmennska	vegna	þess	að	það	er	

kona	 sem	 tileinkar	 sér	 þessa	 hegðun,	 en	 ekki	 karlmaður.	 Eins	 og	 Schippers	 bendir	 á:	

„Þegar	kona	er	valdsmannsleg	þá	er	hún	ekki	karlmannleg	heldur	tík	–	í	senn	kvenleg	og	

kona	sem	enginn	girnist.“2	 (Schippers,	2007,	bls.	95).	Mengandi	kvenleiki	og	femínismi	

eiga	náið	samband	en	þeir	einstaklingar	sem	kenna	sig	við	þá	stefnu,	beint	eða	óbeint,	

lenda	oft	 í	þeirri	 stöðu	að	vera	álitnir	ótrúverðugir	og	að	dregið	 sé	úr	 lögmæti	þeirra.	

Rétt	 eins	 og	 tekið	 er	 fram	 í	 grein	 Gyðu	 Margrétar	 Pétursdóttur	 (2012,	 bls.	 15)	

„[mengandi	 kvenleiki]	 holdgerist	 í	 femínistanum	 sem	 er	 ekki	 tilbúinn	 að	 þola	

undirskipun	.	.	.	heldur	sýnir	myndugleika	og	hefur	hátt.“		

																																																								
2	Á	frummáli:	„When	a	woman	is	authoritative,	she	is	not	masculine;	she	is	a	bitch	–	both	feminine	and	
undesirable.“	
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2.2 Vald	

Undirskipun	kvenna	og	yfirráð	karla	varpa	ljósi	á	feðraveldið:	samfélagslega	skipan	valds	

sem	vísar	ekki	 til	hegðunar	einstakra	einstaklinga	heldur	kerfislægrar	mismununar	þar	

sem	 karlar	 eru	 yfirskipaðir	 og	 konur	 undirskipaðar.	 Spyrja	 má	 hvort	 valdaformgerð	

einstaklinga	 sé	 undirstaða	 feðraveldisins	 og	 hvort	 valdið	 hafi	 því	 áhrif	 á	 hvaða	

ákvarðanir	við	tökum	og	upplifanir	okkar.	Gagnlegt	gæti	verið	að	skoða	vald	kvenna	til	

að	varpa	 ljósi	á	val	og	þvingun	 í	 lífi	 vændiskvenna.	Foucault	 (1995/1975)	hefur	mótað	

viðamiklar	 kenningar	 um	 völd	 og	 hafa	 hans	 hugmyndir	 haft	 mikil	 áhrif	 innan	

félagsvísinda.	Vald	er	umvafið	öllum	samfélagsfyrirbærum	og	er	altumlykjandi	í	lífi	fólks.	

Samkvæmt	 Foucault	 (1995/1975)	 felst	 vald	 í	 öllum	 félagslegum	 tengslum.	 Þegar	

einstaklingar	tala,	skrifa	eða	viðhalda	upplýsingum	um	ákveðið	fyrirbæri	eru	þeir	um	leið	

að	 skapa	 vald	 þess.	 Kallast	 það	 orðræða	 og	 hefur	 hún	 áhrif	 á	 hvernig	 valdastrúktúr	

samfélagsins	mótast.	Þá	hefur	Foucault	 (1995/1975)	bent	á	að	 fjölmiðlar	og	önnur	öfl	

hafi	mikil	ítök	að	skapa	orðræðuna	og	skapi	þar	með	vald	í	samfélaginu.	

Á	meðal	valdakenninga	Foucault	 (1995/1975)	er	kenningarrammi	um	ögunarvaldið	

sem	hann	lýsir	sem	stöðugu	eftirliti.	Hið	stranga	eftirlit	er	framkvæmt	af	samfélaginu	og	

nær	valdið	stjórn	yfir	 líkama	og	huga.	Ögunarvaldið	býr	til	bæði	skrifaðar	og	óskrifaðar	

reglur	 um	 hvernig	 einstaklingar	 skulu	 haga	 sér.	Með	 tímanum	 þurfa	 því	 einstaklingar	

eða	 hópar	 ekki	 að	 beita	 sjáanlegum	 refsingum	 heldur	 verður	 ögunarvaldið	 partur	 af	

sjálfinu.	Einstaklingar	beita	sig	sjálfir	ströngu	eftirliti	og	mætti	því	segja	að	ögunarvaldið	

verði	ósýnilegt.	Kenningar	Foucault	um	ögunarvald	hafa	verið	notaðar	sem	aðferð	til	að	

útskýra	 félagslega	 stjórn	 yfir	 konum.	 Samkvæmt	 Law	 (2000)	 er	 ögunarvaldi	 beint	 að	

líkama	vændiskvenna	sem	þær	beina	einnig	sjálfar	að	sér.	Þar	sem	stöðugt	er	verið	að	

hafa	 eftirlit	 með	 líkömum	 og	móta	 þá	 skapar	 ögunarvaldið	 hina	 svokölluðu	 „hlýðnu“	

líkama,	þ.e.	undirokaða	og	þjálfaða	 líkama	(Foucault,	1995/1975,	bls.	138).	Samkvæmt	

Foucault	 (1995/1975,	 bls.	 135-139)	 er	 hinn	 hlýðni	 líkami	 auðmótanlegur,	 hann	 er	

mótaður	líkt	og	úr	leir	og	er	þjálfaður	með	því	valdi	sem	beint	er	að	honum.		

2.3 Líkamar	kvenna	

Kenningar	Foucault	um	ögunarvald	og	hinn	hlýðna	líkama	hafa	verið	viðfangsefni	margs	

femínísks	 fræðafólks	 sem	 nálgun	 til	 að	 útskýra	 félagslegt	 vald	 yfir	 konum.	 Kenningar	

Bartky	(1988)	styðjast	til	að	mynda	við	Foucault	en	samkvæmt	henni	er	hinn	fullkomni	
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kvenkyns	líkami	mótaður	af	samfélaginu,	þ.e.	bæði	ímynd	hins	fullkomna	líkama	sem	og	

orðræða	hans.	Hún	tekur	í	sama	streng	og	Foucault	að	hinn	hlýðni	líkami	er	mótaður	af	

ströngu	eftirliti	en	hún	einblínir	í	hugmyndum	sínum	einkum	á	mótun	kvenkyns	líkama.	

Bartky	(1988,	bls.	72)	færir	rök	fyrir	því	að	kynbundnar	ögunaraðferðir,	eins	og	megrun,	

rakstur	og	það	almennt	að	hafa	áhyggjur	 af	 fegurð	og	útliti,	 sé	 formgerð	undirokunar	

líkama	 kvenna,	 haldi	 uppi	 óraunhæfri	 ímynd	 kvenna	 sem	 og	 reglum	 og	 viðmiðum	

fegurðar.	 Ögunarvaldið	 sé	 bæði	 alls	 staðar	 og	 hvergi,	 áhrif	 þess	 studd	 af	 mörgum	

mismunandi	hversdagslegum	athöfnum	og	jafnframt	markvisst	skipulagt	og	knúið	áfram	

af	engu.	Konur	bæði	verði	fyrir	barðinu	á	ögunarvaldi	og	beini	því	að	sér	sjálfum	(Bartky,	

1988;	Bordo,	1988).	Gildi	og	persónuleikar	kvenna	séu	dæmdir	og	metnir	út	frá	lögun	og	

stærð	líkama	þeirra.	Þar	af	leiðandi	sé	þess	krafist	af	konum	að	þær	taki	þátt	í	þessum	

ögunaraðferðum	svo	þær	verði	metnar	að	verðleikum	(Bartky,	1988,	bls.	77).	

Bordo	 (1988)	 tekur	 í	 svipaðan	 streng	 og	 Bartky.	 Hún	 heldur	 því	 einnig	 fram	 að	

líkamar	kvenna	hafi	lengi	verið	umfjöllunarefni	fólks	í	daglegu	tali.	Jafnframt	bendir	hún	

á	 að	 menningarfyrirbæri,	 allt	 frá	 auglýsingum,	 kvikmyndum,	 sjónvarpsþáttum,	

lagalegum	 ákvörðunum	 og	 læknisfræðilegum	 rannsóknum,	 haldi	 uppi	 og	 útbreiði	

hugmyndina	um	tvíhyggju	líkama	og	hugar,	sem	hafi	neikvæð	áhrif	á	viðhorf	bæði	karla	

og	 kvenna	 til	 kvenkyns	 líkama.	 Samkvæmt	 Bordo	 (1988,	 bls.	 90)	 dregur	 vestræn	

menning	 samsvörun	 á	 milli	 líkama	 kvenna	 og	 hins	 ótamda.	 Í	 því	 felst	 að	 temja	 þurfi	

ótamda	líkama	kvenna,	líkt	og	kenningar	Foucault	segja	til	um	hinu	hlýðnu	líkama	sem	

þurfi	 að	 temja	með	ögunarvaldi.	 Líkami	 kvenna	er	 í	 raun	ekki	 þeirra	eigin	eign	heldur	

eign	 karlmanna	og	barna.	 Einnig	bendir	 Bordo	 (1988,	 bls.	 91)	 á	 að	 konur	 eigi	 að	hafa	

hemil	 á	 líkama	 sínum:	 aga	 hann	 og	 þvinga	 með	 hinum	 ýmsu	 ögunaraðferðum.	

Samkvæmt	Bordo	(1988)	gæti	 lystarstol	verið	talin	sem	ögunaraðferð	og	færir	hún	rök	

fyrir	 því	 að	 sambandið	 á	 milli	 ögunarvalds	 og	 lystarstols,	 sem	 félagsleg	 stjórnun	 yfir	

konum,	 sé	 ljóst.	 Ögunaraðferðir	 ná	 tökum	 á	 einstaklingum	 og	 skapa	manneskjur	 sem	

hafa	ekki	grun	um	þeirra	eigin	undirskipun,	eða	með	öðrum	orðum	normalísera	og	hafa	

sjálfviljugar	eftirlit	með	sjálfum	sér	(Bordo,	1988).	

2.4 	Samfella	

Til	 að	 varpa	 skýrara	 ljósi	 á	 upplifun	 vændiskvenna	 tel	 ég	mikilvægt	 að	 skoða	 hvernig	

upplifun	 kvenna	 getur	 mótast	 af	 mörgum	 aðskildum	 þáttum.	 Undirgefni	 kvenna	 og	
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félagslegur	valdastrúktúr	varpar	að	hluta	til	ljós	á	val	og	þvingun	þeirra.	Til	þess	mun	ég	

nota	hugtakið	samfella,	eða	flæði,	úr	smiðju	Liz	Kelly	(1987).	Hún	þróaði	hugtakið	til	að	

rannsaka	hvernig	kynferðisofbeldi	og	samþykki	getur	verið	margslungið	og	hvernig	hinar	

mörgu	ólíku	 gerðir	 kynferðislegrar	 áreitni	 og	nauðgunar	 geta	 skarast.	 Kelly	 (1987,	 bls.	

48)	segir	að	tvær	meginskilgreiningar	megi	tengja	við	hugtakið.	Fyrst	að	samfella	merki	

rauðan	þráð	 sem	 finna	megi	 í	mismunandi	 atvikum,	það	megi	 tengja	því	 að	karlmenn	

noti	 ólíkar	 gerðir	 yfirráða,	 valds	 og	 þvingunar	 til	 þess	 að	 beita	 konur	 ofbeldi.	 Seinni	

skilgreiningunni	mætti	lýsa	sem	röð	þátta	eða	atburða	sem	skarast	og	erfitt	er	að	greina	

í	sundur,	en	sú	skilgreining	gefur	rúm	til	að	skilgreina	vettvang	ofbeldis	og	valdbeitingar	

sem	konur	verða	fyrir.	Þá	nefnir	Kelly	að	það	sé	misjafnt	hvernig	konur	sjálfar	skilgreini	

ofbeldi	 eða	 áreiti	 sem	 þær	 hafa	 verið	 fyrir,	 sem	 bendir	 jafnframt	 til	 að	 upplifunum	

kvenna	 sé	 ekki	 hægt	 að	 skipta	 niður	 í	 aðgreinda	 flokka.	Upplifanir	 kvenna	 og	 hvernig	

þær	 eru	 skilgreindar	 geta	 aftur	 á	 móti	 blandast	 öðrum	 skilgreiningum	 og	 myndað	

samfellu	eða	flæði.		

	 Kelly	(1987,	bls.	48-49)	leggur	einnig	áherslu	á	að	hugtakið	samfella	ætti	ekki	að	

túlka	 sem	 eina	 þráðbeina	 línu	 sem	 tengi	 ólíka	 atburði.	 Fjölmargir	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	

merkingu	 og	 upplifanir	 kvenna	 sem	 verða	 fyrir	 kynferðisofbeldi	 –	 annaðhvort	 á	 þeim	

tíma	 sem	 það	 gerist	 eða	 seinna	 meir.	 Þættir	 eins	 og	 hvernig	 ofbeldi	 átti	 sér	 stað,	

sambandið	á	milli	þolandans	og	gerandans,	hvernig	konan	upplifði	atburðinn	og	hvort	

og	þá	hvernig	ofbeldið	tengist	fyrri	upplifunum	eða	atburðum	geta	haft	áhrif	á	upplifanir	

kvenna.	Kelly	(1987)	leggur	til	að	ólíka	formbirtingu	atburða	og	gjörða	verði	að	staðsetja	

innan	 áru	 kynjaójafnréttis	 og	 yfirráða	 og	 verði	 jafnframt	 að	 skiljast	 sem	 viðheldni	

valdamisræmisins.	
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3 Vændi	
Í	þessum	kafla	verður	saga	vændis	og	rökræðna	um	tvískiptingu	innan	vændisiðnaðarins	

tekin	 fyrir.	 Fyrst	 verður	 vændi	 skilgreint	 og	 stiklað	 á	 stóru	 í	 sögu	 þess.	 Næst	 verður	

tvískiptingin	milli	vændis	og	kynlífsvinnu	tekin	fyrir	út	frá	sjónarhorni	róttækra	femínista	

og	 frjálshyggjumanna	 og	 kvenna,	 sem	 endurspeglar	 enn	 fremur	 tvískiptinguna	 á	milli	

vals	og	þvingunar.	Því	næst	verður	fjallað	um	mýtuna	um	hina	„hamingjusömu	hóru“.	

3.1 Skilgreining	og	saga	vændis	

Vændi	 eða	 kynlífsvinna	 er	 víða	 skilgreint	 sem	 sú	 athöfn	þegar	 einstaklingur,	 þá	oftast	

kona,	leigir	líkama	sinn	út	fyrir	athafnir,	þá	oftast	kynferðislegar	athafnir,	í	skiptum	fyrir	

pening	 eða	 annan	 varning	 eða	 fyrirbæri	 (Dewey	 og	 Zheng,	 2013,	 bls.	 33;	 Pheterson,	

1996,	bls.	37).	Eins	og	kemur	fram	í	bók	Sanders	o.fl.	(2009,	bls.	1):	„Vændi	var	ekki	alltaf	

álitið	afbrigðilegt	athæfi.“3	Mörg	elstu	gögn	um	vændi	segja	frá	því	að	aftur	í	fornöldum	

var	vændi	lengi	vel	stundað	í	musterum	og	var	þá	athöfnin	álitin	sem	lofsöngur	til	gyðja.	

En	ein	 fyrsta	 gyðja	 sem	vitað	er	 um	var	 einmitt	 vændiskona	 (Basserman,	 1993).	 Þrátt	

fyrir	vændi	hafi	verið	álitið	tilbeiðsla	til	gyðja	fór	andóf	gegn	vændi	að	gera	vart	við	sig	í	

kringum	 1.200	 fyrir	 Krist.	 Í	 kringum	 350	 eftir	 Krist	 tókst	 kristnum	 trúarmönnum	 að	

banna	vændi	 í	musterum.	Í	kjölfarið	byrjaði	kerfisbundin	smán	gagnvart	kynverund,	þá	

einkum	kynverund	kvenna,	sem	fól	 í	sér	algjört	óumburðarlyndi	gagnvart	vændi.	Síðan	

þessi	útskúfun	hófst	hafa	vændiskonur	barist	fyrir	réttindum	sínum,	einkum	rétti	sínum	

til	að	starfa	sem	konur	í	kynlífsvinnu,	en	fjallað	verður	nánar	um	muninn	á	kynlífsvinnu	

og	 vændi	 í	 næsta	 undirkafla.	 Á	 tímum	 stríða	 var	 vændiskonum	 sérstaklega	 kennt	 um	

úrbreiðslu	sjúkdóma	sem	ýtti	af	stað	enn	háværari	umræðu	um	réttindi	vændiskvenna	

um	hreint	og	öruggt	umhverfi	(Sanders	o.fl.,	2009).		

Á	 seinni	hluta	 síðustu	aldar	 varð	mikil	 breyting	á	 réttindum	vændiskvenna.	Meðal	

annars	 afglæpavæddi	 Holland	 vændi	 með	 því	 að	 koma	 fyrir	 reglugerðum	 í	

vændisiðnaðinum	 árið	 1999.	 Vændi	 varð	 að	 löggildri	 atvinnu	 og	 vændiskonur	 að	

starfsmönnum	 sem	 áttu	 rétt	 á	 félags-	 og	 lagalegum	 réttindum.	 Grundvallaratriði	

																																																								
3	Á	frummáli:	„Prostitution	was	not	always	seen	as	deviant	behavior.“	
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þessarar	 löggjafar	 var	 aðgreiningin	 milli	 vændis	 sem	 valinnar	 lögmætrar	 atvinnu	 og		

vændis	 sem	 ólögmæts	 þvingaðs	 ofbeldis.	 Það	 sem	 flokkast	 þá	 undir	 eina	

aðalbirtingarmynd	 ólögmæts	 þvingaðs	 vændis	 er	mansal.	Mansal	 er	 ávallt	 tilkomið	 af	

þvingun	 (Outshoorn,	 2014,	 bls.	 171).	 Hinsvegar	 veltir	 Kelly	 (2003)	 fyrir	 sér	 hvort	 gera	

þurfi	 greinarmun	 á	 þvinguðu	mansali	 í	 vændi	 og	 sjálfviljugum	 fólksflutningum	 á	 milli	

landa	til	að	stunda	vændi.	Sá	möguleiki	er	fyrir	hendi	að	sumar	konur	velji	að	flytjast	á	

milli	landa	til	að	starfa	í	vændisiðnaðinum.	En	samt	sem	áður	segir	Kelly	(2003,	bls.	140-

141)	að	einnig	sé	ólíklegt	að	svo	margar	konur	og	ungar	stúlku	frá	fátækum	svæðum	hafi	

efni	 á	 að	 flytjast	 á	 milli	 landa	 og	 öðlast	 inngöngu	 í	 vændisiðnaðinn	 án	 hjálpar	 eða	

fjármagns.		

3.2 Kynlífsvinna	eða	vændi?	

Hugtökin	kynlífsvinna	eða	vændi	tengjast	tvímælalaust	hugmyndinni	um	val	og	þvingun.	

Er	 það	 val	 kvenna	 að	 stunda	 kynlífsvinnu?	 Val	 sem	 tengist	 frelsi	 kvenna	 til	 að	 taka	

ábyrgð	á	og	stjórna	eigin	lífi?	Eða	eru	konur	sem	stunda	vændi	viljalausir	þátttakendur	í	

kerfi	 karllægrar	 undirskipunar?	 Samræður	 sem	 spanna	 fjóra	 áratugi	 innan	 femínískra	

fræða	varpa	ljósi	á	þessa	tvískiptingu	milli	vals	og	valdaleysis	(O’Connor,	2017,	bls.	8).	Á	

6.	 og	 7.	 áratug	 tuttugustu	 aldar	 mátti	 greina	 upprisu	 róttæks	 femínisma	 sem	 lagði	

áherslu	á	hugmyndafræðilega	skiptingu	milli	vændis	og	kynlífsvinnu,	glæpavæðingu	og	

afglæpavæðingu,	þvingunar	og	vals	(O’Connor,	2017;	Sanders	o.fl.,	2009).	

Róttækir	 femínistar	 töluðu	 fyrir	því	 að	þættir	 eins	og	kynjaójafnrétti,	 ofbeldi	 gegn	

konum,	 fátækt	 sem	 og	 aðrir	 félagslegir,	 pólitískir	 og/eða	 persónulegir	 þættir	

takmörkuðu	 möguleikana	 á	 því	 að	 val,	 frelsi	 og	 atbeini	 væru	 fyrir	 hendi	 í	 inngöngu	

kvenna	í	vændi	(O’Connor,	2017;	Sanders	o.fl.,	2009;	Sutherland,	2004).	Þegar	talað	er	

um	 atbeina	 kvenna	 í	 vændi	 er	 átt	 við	 frjálsan	 vilja	 þeirra	 og	 getu	 til	 þess	 að	 taka	

ákvarðanir	varðandi	aðstæður	sínar	og	 líkama	 (Jessen,	2004;	Sanders	o.fl.,	2009).	Þótt	

ofbeldi	 og	misnotkun	 séu	misráðandi	 þættir	 í	 lífi	 vændiskonu	 þá	 er	 vændi	 í	 eðli	 sínu	

byggt	upp	á	valdamisræmi	sem	leiðir	til	þess	að	vændi	er	í	grundvallaratriðum	skaðlegt	

(O’Connor,	2017,	bls.	8).	Rétt	eins	og	Pateman	(1988,	bls.	198)	varpar	ljósi	á	í	bók	sinni	

þá	 tíðkast	 það	 ekki	 í	 neinni	 annarri	 atvinnugrein	 að	 kaupandinn	 kaupi	 rétt	 á	 einhliða	

kynferðislegri	notkun	á	líkama	konu.	Valdamisræmið	sem	hér	er	talað	um	mætti	tengja	

við	umfjöllun	Connell	(1987)	um	yfirráð	karla	og	ráðandi	karlmennsku	sem	stýri	nútíma	
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feðraveldi	eins	og	við	þekkjum	það	og	ýti	undir	valdamisræmi	sem	má	sjá	endurspeglast	

í	valdasambandi	karlkyns	kaupanda	og	kvenskyns	seljanda	í	vændi.	Einnig	mætti	tengja	

þessa	 umræðu	 við	 hugmyndir	 Bordo	 (1988)	 og	 Bartky	 (1988)	 um	 þar	 sem	 ímynd	

kvenkyns	 líkamans	 er	 mótuð	 af	 samfélaginu,	 sem	 sagt	 samfélagi	 þar	 sem	 ráðandi	

karlmennska	ræður	för.	

Aftur	á	móti	hefur	fólk	sem	aðhyllist	hugmyndafræði	frjálshyggjunnar,	sem	og	þriðja	

bylgja	 femínisma,	 fært	 rök	gegn	hugmyndum	róttækra	 femínista	og	 stutt	 í	 staðinn	við	

hugmyndir	 um	 kynferðislegt	 frjálsræði	 og	 réttindi,	 málfrelsi	 og	 fjölbreyttar	 og	

margbreytilegar	 upplifanir	 (Bernstein,	 1999;	 O’Connor,	 2017;	 Sanders	 o.fl.,	 2009).	

Hugmyndir	nýfrjálshyggju	birtast	með	skýrum	hætti	í	skrifum	höfunda	á	borð	við	Brents,	

Sanders,	 O’Neill	 og	 Pitcher	 (Brents	 og	 Sanders,	 2010;	 Sanders,	 2008;	 Sanders,	 o.fl.,	

2009).	 Þar	 eru	 notuð	 hugtök	 á	 borð	 við	 kynferðisleg	 viðskipti	 (e.	 sexual	 commerce),	

kröfur	 og	 þarfir	 neytenda	 (e.	 consumer	 demand)	 og	 sú	 hugmynd	 að	 líkami,	 kynlíf	 og	

nánd	 sé	 söluvara.	 Þá	 er	 athyglisvert	 að	 skoða	 að	 samkvæmt	 hugmyndum	

frjálshyggjumanna	 og	 kvenna	 er	 það	 ekki	 vændið	 sjálft	 sem	 er	 skaðlegt	 heldur	 eru	

utankomandi	 þættir	 skilgreindir	 sem	 skaðlegir,	 eins	 og	 til	 dæmis	 eiturlyfjaneysla,	

valdbeiting,	félagsleg	útskúfun	sem	og	ólögmæti	(O’Connor,	2017,	bls.	8).	

Samhliða	hugmyndum	nýfrjálshyggjunnar	hafa	vændiskonurnar	sjálfar	staðið	upp	og	

barist	 fyrir	 því	 að	 vinna	 þeirra	 verði	 skilgreind	 sem	 lögmæt	 atvinna	 og	 að	 þær	 njóti	

ákveðinna	 réttinda	 jafnt	 í	 samfélaginu	 og	 á	 pólítískum	 vettvangi	 (Sandy,	 2006).	 Á	 8.	

áratugnum	 varð	 táknræn	 merking	 þessara	 rökræðu	 á	 tvískiptingu	 vals	 og	 þvingunar	

þegar	Carol	Leigh	(1997)	mótaði	hugtakið	og	nýyrðið	kynlífsvinna.	Orðið	„vændiskona“	

var	 talið	 lýsa	 ákveðnum	 persónueinkennum	 auk	 þess	 sem	 gríðarleg	 skömm	 umlauk	

orðið.	 Þá	 færði	 Leigh	 rök	 fyrir	 því	 að	 orðin	 kynlífsvinna	 og	 kynlífsiðnaður	 lýstu	 í	 raun	

starfstegundinni	 í	 stað	þess	 að	nota	 orð	 sem	væri	 gildishlaðið	 og	 tengt	 skömm.	 Leigh	

vildi	 færa	 skömmina	 frá	 orðinu	 og	 stuðla	 að	 því	 að	 kynferðisleg	 vinna	 yrði	 einnig	

viðurkennd	 sem	atvinna	 (Bernstein,	 1999;	 Leigh,	 1997).	Hugtakið	 ýtir	 undir	 þá	 sýn	 að	

kynlífsvinna	 flokkist	 undir	 atvinnugrein	 þar	 sem	 konan	 hjálpar	 kúnnanum	 að	 öðlast	

kynferðislega	 ánægju	 gegn	 gjaldi.	 Leggur	 þessi	 skilgreining	 áherslu	 á	 að	 konur	 í	

kynlífsiðnaðinum	séu	vinnandi	konur	og	að	kynlífsvinna	sé	einungis	starfstitill	og	form	af	
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vinnu	til	að	afla	tekna.	Hugtakið	afneitar	því	að	kynlífsvinna	sé	lýsandi	persónueinkenni	

eða	skilgreini	einstaklinginn	á	einhvern	hátt	(Jessen,	2004;	Leigh,	1997).	

Aftur	á	móti,	samkvæmt	Pattanaik	(2002,	bls	223),	hefur	reynst	erfitt	að	skilgreina	

vændi	sem	launaða	atvinnu	vegna	þess	að	kynlíf	er	tilfinningaleg	athöfn	á	milli	tveggja	

jafnra	einstaklinga	og	ekki	er	hægt	að	leggja	verðmat	á.	Sú	staðreynd	að	konur	geti	selt	

líkama	sinn	og	gefið	körlum	það	vald	að	kaupa	líkama	sinn	er	álitin	niðurlægjandi		fyrir	

konur	og	karla.	En	aftur	á	móti	leggja	konur	innan	kynlífsgeirans	áherslu	á	að	sú	krafa	að	

vændi	sé	flokkað	sem	atvinna	sé	viðbót	í	þá	femínísku	umræðu	að	flokka	eigi	öll	kynjuð	

heimilis-	og	ummönunarstörf	(e.	reproductive	 labour)	sem	atvinnu.	Þá	nefnir	Pattanaik	

(2002,	bls.	223)	að	með	því	að	viðurkenna	ekki	kynjuð	heimilis-	og	umönnunarstörf	sem	

atvinnu	skapist	forsendur	fyrir	misnotkun	(e.	exploitation).		

Ef	skoðað	er	hvernig	konur	í	kynlífsiðnaðinum	líta	á	eigin	kynlífsvinnu	tengja	sumar	

þeirra	 vinnuna	við	 starf	 listafólks	eða	 sérfræðinga	þar	 sem	ákveðin	þjónusta	er	 veitt	 í	

staðinn	fyrir	gjald.	Tengja	mætti	þá	samsvörun	við	hugmyndir	um	störf	gleðikvenna	eða	

japanskar	geisjur	 fyrir	árum	áður	þar	sem	skemmtun	og	þjónusta	 lá	 í	 fyrirrúmi.	Þá	eru	

einnig	 konur	 í	 kynlífsiðnaðinum	 á	 Indlandi	 sem	 líta	 á	 sjálfar	 sig	 sem	 viðskipta-	 eða	

verslunarkonur	(Pattanaik,	2002,	bls.	224).	Í	þessu	samhengi	er	vert	að	fjalla	um	mýtuna	

um	 hina	 „hamingjusömu	 hóru“	 sem	 er	 eins	 konar	 glansmynd	 af	 starfi	 konu	 í	

kynlífsiðnaðinum.	

3.3 „Hamingjusama	hóran“	

Samkvæmt	 Listerborn	 (2003)	 er	 vændi	 byggt	 á	 feðraveldi	 þar	 sem	 konur	 eru	 óæðri	

karlmönnum	en	enn	lifir	mýtan	um	hina	hamingjusömu	hóru.	Hin	hamingjusama	hóra	er	

rómantísk	 ímynd	af	 vændiskonu	 sem	brosandi	 frjálsri	 konu	 sem	óskar	 þess	 heitast	 að	

fullnægja	karlmönnum.	En	hamingjusama	hóran	endurspeglar	ekki	hið	raunverulega	 líf	

vændiskvenna.	Þessi	mýta	getur	verið	skaðleg	þar	sem	hún	býr	 til	vissa	staðalmynd	af	

vændiskonum	og	neitar	 fjölbreytileika	upplifana	þeirra	 (Listerborn,	2003;	Sanders	o.fl.,	

2009).	 Kvikmyndir	 eins	 og	 til	 dæmis	Moulin	 Rouge	 og	 Pretty	 Woman	 eiga	 þátt	 í	 að	

viðhalda	þessari	mýtu	(Listerborn,	2003).	Eins	vakti	sjónvarpsþátturinn	Secret	Diary	of	a	

Call	Girl	 töluverða	athygli	og	 skóp	deilur	um	 ímynd	vændiskonunnar	 sem	 fórnarlambs	

eða	valdamikillar	konu.	Róttækir	femínistar	færa	rök	fyrir	því	að	kynlífsvinna	geri	líkama	

kvenna	að	einskærri	söluvöru	og	ennfremur	að	með	kynlífsvinnu	verði	kynlíf	ofbeldi	og	
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tilfinningalaus	 verknaður	 (Kelly	 og	 Regan,	 2000).	 Ímynd	 hinnar	 hamingjusömu	 hóru	

hefur	áhrif	á	 sýn	einstaklinga	á	vændiskonum	og	einnig	hvernig	 líf	 vændiskvenna	geta	

einkennst	af	yfirráðum,	undigefni,	þvingunum	og	valdbeitingu.	

Í	 rannsókn	 Sanders	 (2004)	 varpar	 hún	 ljósi	 á	 hvernig	 vændiskonur	 tileinka	 sér	

staðalímynd	hinnar	hamingjusömu	hóru	og	fylgja	fyrirsettum	reglum	um	kvenleika	til	að	

laða	að	sér	og	viðhalda	kúnnafjölda.	Vanalega	felur	þetta	í	sér	að	aðlaga	sig	að	ákveðnu	

líkamlegu	 útliti,	 fatnaði,	 förðun,	 hárgreiðslu	 sem	 og	 eftirtektarverðum	 persónulegum	

eiginleikum	 til	 að	 standa	 undir	 væntingum	 karlmanna.	 Líkja	 mætti	 þessari	 ímynd	 til	

dæmis	við	þá	staðalímynd	sem	flugfreyjur	tileinka	sér.	Hinsvegar,	ólíkt	flugfreyjum,	voru	

vændiskonur	 í	rannsókn	Sanders	(2004)	meðvitaðar	um	að	þær	væru	að	 leika	hlutverk	

sem	væri	gjörólíkt	þeirra	eigin	sjálfi,	það	er	hlutverk	staðalímyndar	vændiskonu.	Þá	geta	

þessi	 hlutverk	 jafnframt	 hagnast	 vændiskonunum.	 Til	 dæmis	 fannst	 vændiskonum	 í	

rannsókn	Sanders	 (2004)	mikilvægt	að	geta	 falið	þeirra	eigin	persónu	og	búið	 til	 skil	á	

milli	 atvinnu	 og	 persónulegs	 lífs.	 Þeim	 fannst	 mikilvægt	 að	 geta	 aðlagað	 sig	 að	

gamansamri	ímynd	sem	samræmist	hinni	hamingjusömu	hóru	til	að	verja	eigið	sjálf.	
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4 Val	og	þvingun	innan	vændis	
Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	val	og	þvingun	innan	vændis	og	hvernig	sú	skipting	er	í	

raun	meira	 flæðandi	en	 skil	 á	milli	 tveggja	ósnertanlegra	póla.	 Fyrst	 verður	 fjallað	um	

tvær	 mismunandi	 nálganir	 sem	 snúa	 að	 því	 að	 útskýra	 hvort	 vændiskona	 er	 í	 vændi	

vegna	tilkomu	vals	eða	þvingunar.	Meginþorri	kaflans	er	síðan	helgaður	umfjöllun	sem	

styðst	við	mismunandi	 rannsóknir	um	hina	ólíku	vegi	 í	átt	að	vændi	sem	varpar	 ljósi	á	

hvernig	fyrri	upplifanir	og	atburðir	móta	sýn	vændiskvenna	á	vali	og	þvingun.	Að	lokum	

verður	fjallað	um	vald	í	lífi	vændiskvenna	sem	mótar	enn	fremur	upplifun	þeirra.	

4.1 Val	og/eða	þvingun?	
Tvær	 mismunandi	 nálganir	 tíðkast	 hvort	 vændiskonur	 byrja	 í	 vændi	 fyrir	 tilkomu	

þvingunar	 eða	 vals	 (Bernstein,	 1999;	 Høigård	 og	 Finstad,	 1992;	 Jessen	 2004;	 O’Neill,	

2001;	 Sander	 o.fl.,	 2009).	 Ein	 nálgun	 snýr	 að	 því	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 vændiskonur	 hafi	

takmarkaða	valkosti	þá	velji	þær	sjálfar	eigin	stefnu	(Jessen,	2004).	Hin	nálgunin	snýr	að	

því	að	vegna	takmarkaðra	valkosta	neyðist	vændiskona	til	að	byrja	í	vændi	(Høigård	og	

Finstad,	1992).	

Nálgunin	sem	snýr	að	því	að	konur	velji	í	raun	og	veru	sjálfar	vændi	styðst	við	þá	sýn	

að	 konurnar	 geri	 sér	 grein	 fyrir	 þeim	 þáttum	 í	 kringum	 sig	 sem	 stýri	 vali	 þeirra,	 sem	

dæmi	 fátækt	 og	 þjakandi	 aðstæður.	 Ekki	 er	 átt	 við	 að	 það	 sé	 eins	 og	 að	 velja	 starf	

barþjóns	eða	bífvélavirkja,	svo	einfalt	er	það	ekki.	Valið	er	háð	ákveðnum	þáttum	en	er	

samt	 sem	 áður,	 þrátt	 fyrir	 það,	 val.	 Samanber	 Chapkis	 (1997,	 bls.	 67)	 einkennir	

„skynsamlegt	val“		inngöngu	sumra	kvenna	í	vændi,	í	staðinn	fyrir	„frjálst	val“4.	Phoenix	

(2000,	bls.	 38)	bendir	 á	 í	 grein	 sinni	 að	 vissar	 kringumstæður	haldi	 konum	 í	 vændi	og	

virkar	 þess	 vegna	 sá	 kostur	 að	 velja	 vændi	 sem	 ágætur	 kostur	 miðað	 við	 þeirra	

efnahagslegu	 og	 félagslegu	 kringumstæður.	 Þá	 kemur	 einnig	 fram	 í	 grein	 Rosen	 og	

Venkatesh	 (2008)	að	einstaklingar	velji	 kynlífsvinnu	með	því	að	vega	og	meta	kosti	og	

galla	þeirrar	vinnu	í	samaburði	við	aðrar.	Í	samhengi	við	laun,	vinnutíma	og	sveigjanleika	

geti	kynlífsvinna	verið	ákjósanlegri	kostur	en	önnur	atvinna	í	augum	sumra	einstaklinga	

(Rosen	og	Venkatesh,	2008,	bls.	427-428).		
																																																								
4	Á	frummáli:	„rational	choice“	og	„free	choice“	
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Erfitt	 er	 að	 segja	 til	 um	 hvort	 þessi	 nálgun	 eða	 sú	 nálgun	 að	 vegna	 takmarkaðra	

valkosta	neyðist	vændiskona	til	að	byrja	í	vændi,	sé	raunsannari.	Lesefnið	stangast	á	og	

sömuleiðis	 stefnur.	 Eins	 og	 kom	 fram	 í	 kaflanum	 hér	 að	 ofan	 eru	 hugmyndir	 róttæks	

femínisma	og	þriðju	aldar	femínisma	ólíkar.	Nálgun	róttækra	femínista	endurspeglar	þá	

hugmynd	að	valdbeiting	og	undirgefni	kvenna	einkenni	kynlífsiðnaðinn	og	því	velji	konur	

í	raun	ekki	að	fara	í	vændi	heldur	séu	það	utanaðkomandi	þættir	sem	ýti	þeim	í	átt	að	

vændi	eða	neyði	þær	til	að	byrja	 í	vændi	vegna	 fárra	annarra	úrræða.	Konur	velji	ekki	

vændi	heldur	sé	vændi	„eitthvað	sem	kemur	fyrir	þær“5	(Rosen	og	Venkatesh,	2008,	bls.	

422).		

Hin	róttæka	femíníska	sýn	á	undirgefni,	yfirráð	og	vald	afneitar	á	vissu	stigi	atbeina	

vændiskvenna	 og	 dregur	 upp	mynd	 af	 þeim	 sem	 fórnarlömbum	 (Sanders	 o.fl.,	 2009;	

Scambler,	 2007;	 Scambler	 og	 Scambler,	 1997).	 Hinsvegar	 er	 sú	 almenna	 hugmynd	 að	

allar	 vændiskonur	 séu	 fórnarlömb	 ómarktæk	 vegna	 þess	 að	 kynlífsvinna	 felur	 í	 sér	

mismunandi	 þætti	 og	 mismunandi	 misbeitingar,	 ekki	 er	 hægt	 að	 alhæfa	 að	 allar	

vændiskonur	séu	fórnarlömb	(Jessen,	2004;	O’Neill,	2001;	Sanders	o.fl,	2009).	Með	því	

að	segja	að	allar	vændiskonur	séu	fórnarlömb	er	um	leið	atbeina	þeirra	allra	hafnað	að	

vissu	leyti.	Samkvæmt	Scambler	(2007)	hafa	vændiskonur	vissulega	atbeina,	jafnvel	þótt	

þær	 séu	 þvingaðar,	 því	 eins	 og	 Sandy	 (2007)	 bendir	 á	 þá	 er	 líf	 vændiskvenna	

samantvinnað	 á	 flókinn	 hátt	 af	 bæði	 þvingun	 og	 vali.	 Konur	 velja	 eða	 eru	 neyddar	 í	

vændi	 af	 ólíkum	 ástæðum	 og	 undir	 mismunandi	 kringumstæðum.	 Til	 þess	 að	 gefa	

umræðunni	 meira	 vægi	 verða	 rannsóknir	 sem	 snúa	 að	 inngöngu	 kvenna	 í	 vændi	

skoðaðar.	

4.2 Vegir	að	vændi	

Leiðir	 kvenna	 að	 kynlífsvinnu	 eru	 ólíkar	 (O’Neill,	 2001).	 Mismunandi	 þættir	 haldast	 í	

hendur	 þegar	 innkoma	 kvenna	 í	 vændi	 er	 skoðuð,	 til	 dæmis	 ólíkar	 upplifanir,	

mismunandi	 lífsskilyrði,	 fátækt	og/eða	örvæntingarfull	 þörf	 fyrir	pening	 (Jessen,	2004;	

O’Neill,	 2001;	 Sanders	 o.fl.,	 2009).	 Sumar	 vændiskonur	 upplifa	 lifnaðarhætti	 sína	 sem	

val,	atvinnu	sem	þeim	líður	vel	að	stunda	og	er	auðveld	miðað	við	fjáhæðina	sem	þær	

afla.	Á	meðan	aðrar	upplifa	kynlífsvinnu	sem	eina	valmöguleikann,	vinnu	sem	þær	verða	

																																																								
5	Á	frummáli:	„something	that	happens	to	them“	
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að	vinna	til	að	fá	pening,	eru	óhamingjusamar	og	finnst	þær	hafa	leiðst	út	á	þessa	braut.	

Rannsóknir	benda	á	að	mikilvægt	er	að	skoða	æsku	og	fyrri	upplifanir	kvenna	í	vændi	til	

að	átta	sig	enn	betur	á	mótun	inngöngu	þeirra	í	vændi,	og	þar	af	leiðandi	upplifun	þeirra	

af	 vali	 og	 þvingun.	 Þættir	 eins	 og	 kynferðisleg	 misnotkun,	 heimilsofbeldi,	 andlegt-	

og/eða	 líkamlegt	ofbeldi,	 fíkniefnanotkun	og/eða	þegar	 stelpur	 flytja	ungar	að	heimar	

eru	allt	þættir	sem	leiða	stelpur	og	ungar	konur	 í	vændi	eða	kynlífsiðnaðinn	(Aghatise,	

2004;	Kramer	og	Berg,	2003;	O’Neill,	2001;	O’Connor,	2017;	Roe-Sepowitz,	2012;	Rosen	

og	Venkatesh,	2008;	Sandy,	2006,	2007).	

Sumar	 vændiskonur	 hafa	 upplifað	 erfiða	 æsku,	 brotnar	 fjölskyldur,	 lent	 í	 umsjá	

yfirvalda,	hafa	þurft	að	glíma	við	vandamál	á	viðkvæmum	tíma	eða	aldri,	verið	í	röngum	

vinahópi	 eða	 þurft	 að	 fjármagna	 fíkniefnanotkun	 sína	 eða	 annarra	 (O’Neill,	 2001).	

O’Neill	(2001)	bendir	á	að	með	því	að	skoða	upplifun	kvenna	sé	hægt	að	beina	athygli	að	

því	 að	 fjárhagslegar	þarfir	 séu	ein	 stærsta	 ástæða	þess	 að	 konur	 stundi	 vændi.	 Konur	

hafa	 lengi	 unnið	 láglaunastörf.	 Kvenvæðing	 (e.	 feminization)	 fátæktar	 á	 við	 í	mörgum	

samfélögum	en	sífellt	er	verið	að	kvengera	fátækt	vegna	þess	að	konur	og	börn	þeirra	

tilheyra	fátækari	íbúum	heimsins	(Kodras	og	Jones,	1999;	McKnight,	2002).	Rétt	eins	og	

kemur	 fram	 í	 rannsókn	O’Neill	 (2001)	 sögðu	allar	 konurnar	 í	 rannsókninni	 að	ástæður	

fyrir	inngöngu	þeirra	í	vændi	væru	fjárhagslegar.	Er	það	í	takt	við	rannsókn	Oselin	(2010,	

bls.	 545)	 þar	 sem	 kemur	 fram	 að	 ein	 af	 aðalástæðum	þess	 að	 konur	 hverfa	 síður	 frá	

vændi	 eru	 fjárhagslegar	 ástæður.	 Samkvæmt	 O’Neill	 (2001)	 taka	 konur	 sjálfstæðar	

ákvarðanir	með	mið	af	fjárhagslegum	þörfum	í	aðstæðum	sem	einkennast	af	til	dæmis	

efnahagslegri	lægð,	atvinnuleysi,	ófullnægjandi	bótum	eða	hækkandi	skuld.		

Rannsókn	Rosen	og	Venkatesh	(2008)	varpar	ljósi	hvernig	innganga	kvenna	í	vændi	

getur	 samanstaðið	 af	 fleiri	 þáttum	 en	 einungis	 fjárhagsþörf.	 Einstaklingarnir	 sem	 þau	

rannsökuðu	voru	ekki	neyddir	í	vændi.	Þau	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	útskýrðu	að	þau	

kysu	 vændi	 vegna	 þess	 að	 það	 væri	 atvinna	 sem	byði	 uppá	 næg	 laun,	 stöðugleika	 og	

sjálfstæði.	Út	 frá	þáttum	eins	og	 launum,	vinnutímum	og	sveigjanleika	fannst	mörgum	

þátttakendum	í	rannsókninni	vændi	skásti	kosturinn.	Eins	og	einn	þátttakandi	í	rannsókn	
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Rosen	og	Venkatesh	 (2008,	bls.	430)	 sagði:	 „Mér	 líkar	það.	Ég	geri	það	vegna	þess	að	

mér	finnst	ég	vera	frjáls.	Það	fer	eftir	hvaða	dagur	er	og	hvað	mig	langar	að	gera.“6	

Rannsókn	 Rosen	 og	 Vankatesh	 (2008)	 einblínir	 sérstaklega	 á	 þann	 þátt	 að	

einstaklingur	getur	tekið	sjálfstæða	frjálsa	ákvörðun,	út	frá	vegnum	kostum	og	göllum.	

Þau	leggja	áherslu	á	að	ákvörðun	einstaklings	að	snúa	sér	að	vændi	þurfi	að	skoða	út	frá	

öðrum	 valmöguleikum.	 Ekki	 megi	 afneita	 atbeina	 einstaklinga	 og	 taka	 þar	 með	 rétt	

þeirra	 á	 að	 velja.	 Þrátt	 fyrir	 fáa	 valkosti	 geti	 einstaklingur	 samt	 valið	 að	 fara	 í	 vændi.	

Þrátt	 fyrir	þá	hættu	sem	fylgi	 vændi	geti	 valið	birst	þátttakendum	sem	skásti	 kostur.	 Í	

rannsókninni	 færa	 Rosen	 og	 Vankatesh	 (2008)	 rök	 fyrir	 því	 að	 í	 sérstöku	 félagslegu	

samhengi	þar	sem	atvinna	er	af	skornum	skammti,	geti	ákvarðanir	að	fara	í	vændi	verið	

skynsamlegar.	Miðað	við	aðra	valkosti	geti	vændi	talist	betri	kostur,	en	þó	ekki	endilega	

góður	 kostur	 (Rosen	 og	 Venkatesh,	 2008,	 bls.	 437).	 Vert	 er	 þó	 að	 taka	 fram	 að	 í	

rannsókninni	er	einnig	nefnt	að	þátttakendurnir	áttu	þónokkrir	það	sameiginlegt	að	hafa	

orðið	fyrir	kynferðislegri	misnotkun	eða	verið	í	fíkniefnanotkun.	Þá	kom	einnig	fram	að	

margir	 þátttakendur	 notuðu	 vímuefni	 á	 meðan	 þeir	 stunduðu	 vændi	 til	 að	 deyfa	

tilfinningar.	 Til	 að	 kaupa	 vímuefni	 þurfa	 einstaklingarnir	 að	 stunda	 vændi	 og	 til	 að	

stunda	 vændi	 þurfa	 þeir	 vímuefni.	 Samt	 sem	 áður	 velja	 einstaklingarnir	 vændi	 vegna	

þess	að	það	er	skásti	kosturinn.	En	vændi	er	mögulega	skásti	kosturinn	fyrir	einstaklinga	

sem	 lifa	 ákveðnum	 lífstíl,	 eins	 og	 að	 neyta	 vímuefna	 daglega.	 Þeir	 einstaklingar	 geta	

verið	í	neyslu	á	meðan	á	vinnutíma	stendur.	Vinnutíminn	er	sveigjanlegur,	launin	eru	há	

og	sjálfstæðið	er	meira	en	á	öðrum	vinnustöðum	(Rosen	og	Vankatesh,	2008).		

Rétt	eins	og	rannsókn	Rosen	og	Vankatesh	varpar	rannsókn	Sandy	(2006)	ljósi	á	að	

vændiskonur	 segja	 vændi	 vera	 besta	 valkostinn	 af	 takmörkuðum	 valkostum.	 Í	

rannsókninni	talar	Sandy	(2006)	við	konur	í	Kambódíu.	Ákvarðanir	sumra	kvennanna	að	

fara	 í	 vændi	 einkenndust	 af	 einbeittum	 vilja	 á	 sama	 tíma	 og	 ákvarðanir	 annarra	

einkenndust	af	flóknu	ferli.	Næstum	því	allar	konurnar	fóru	í	vændi	vegna	þess	að	þær	

þurftu	að	sjá	fyrir	fjölskyldu	sinni,	og	þá	sérstaklega	eldri	foreldrum,	en	hefð	er	fyrir	því	í	

Kambódíu	að	dætur	sjái	um	foreldra	sína	á	eldri	árum.	Sumum	konunum	fannst	þannig	

eins	 og	 þær	 væru	 að	 færa	 líkamlegar	 fórnir	 þegar	 þær	 unnu	 í	 vændi	 til	 að	 sjá	 um	

fjölskyldur	 sínar.	 Í	 Kambódíu	 eru	meðallaun	 í	 vændi	 um	 tvöfalt	 hærri	 en	meðalaun	 í	

																																																								
6	Á	frummáli:	„I	like	it.	I	do	it	because	I	feel	free.	It	depends	on	the	day	and	what	I	feel	like	doing.“	
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láglaunastarfi.	Hvatinn	 til	 að	 stunda	 vændi	 er	 því	 fyrst	 og	 fremst	meiri	 tekjur.	 Eins	 og	

tekið	er	 fram	hér	að	ofan,	eins	og	Chapkis	 (1997)	bendir	á,	einkennist	val	kvenna	ekki	

alltaf	einungis	af	frjálsu	vali	heldur	einnig	þvinguðu	vali,	ef	svo	má	að	orði	komast.	Segja	

mætti	 að	 jafnvel	 þótt	 konur	 velji	 vændi	 þá	 sé	 það	 vegna	 takmarkaðra	 valkosta	 í	 raun	

ekki	 frjálst	 val	 heldur	 þvingað.	 Sandy	 (2006)	 bendir	 í	 rannsókn	 sinni	 á	 hvernig	

formgerðarhömlur	eins	og	 fátækt	og	 feðraveldið	geta	 tvinnst	saman	á	 flókinn	hátt	við	

atbeina	og	ákvarðanir.	 Jafnvel	þótt	konur	hafi	atbeina	og	séu	ekki	 fórnarlömb	geti	 fáir	

valkostir	og	há	laun	í	raun	þvingað	konur	í	að	velja	vændi.		

Í	 rannsókn	O’Neill	 (2001)	kemur	 fram	að	einni	kvennanna	fannst	eins	og	 innganga	

hennar	í	vændi	hefði	ekki	verið	val.	Henni	fannst	eins	og	hún	hefði	leiðst	í	þá	átt	eftir	að	

hafa	orðið	fyrir	kynferðislegu	ofbeldi	af	hálfu	fjölskyldumeðlims.	Á	þeim	erfiða	tíma	sótti	

hún	 stuðning	 til	 vinkvenna	 sinna	 sem	 unnu	 sem	 vændiskonur	 og	 leiddist	 þannig	 í	

vændið.	Þegar	konan	yfirgaf	vændið	eftir	þrjú	og	hálft	ár	fannst	henni	eins	og	hún	hefði	

tekið	 sjálfstæða	 ákvörðun	 og	 að	 hún	 hefði	 loksins	 náð	 stjórn.	 Konan	 sagði	 einnig	 að	

henni	þætti	vændi	vera	skemmandi,	það	snerist	um	að	vera	notuð	og	að	peningar	gætu	

ekki	keypt	sjálfsvirðinguna	sem	hana	vantaði.	Roe-Sepowitz	(2012)	tekur	í	sama	streng	í	

rannsókn	sinni.	Þar	skoðar	hún	meðal	annars	hvernig	andleg	misnotkun	barna	geti	leitt	

til	 að	 ungar	 stúlkur	 leiðist	 snemma	 í	 vændi.	 Rannsóknin	 sýndi	 að	 misnotkun	 og	

fíkniefnaneysla	foreldra	leiddi	til	að	stúlkur	fóru	ungar	að	heiman.	Til	að	lifa	af	fóru	þær	

að	 stunda	 vændi.	 Sömuleiðis	 sýnir	 rannsókn	 Kramer	 og	 Berg	 (2003)	 að	 kynferðisleg	

misnotkun	barna	eykur	líkurnar	á	að	þau	leiðist	út	í	vændi.	Einstaklingar	sem	verða	fyrir	

kynferðislegri	 misnotkun	 eru	 gjarnari	 á	 að	 þróa	 með	 sér	 lægra	 sjálfsmat,	 erfiðleika	 í	

samböndum,	andlega	og	líkamlega	kvilla	sem	og	ranghugmyndir	gagnvart	líkama	þeirra	

og	kynlífi	(Kramer	og	Berg,	2003,	bls.	512).	Einnig	er	athyglisvert	að	líta	á	rannsókn	Coy	

(2009)	 þar	 sem	 kemur	 fram	 að	 konur	 sem	 hafa	 orðið	 fyrir	 kynferðislegu	 ofbeldi	 lýsa	

sömu	tilfinningum	tengdum	skömm	og	eftirsjá	og	þær	sem	stunda	kynlífsvinnu,	jafnvel	

þótt	þær	hafi	ekki	orðið	fyrir	ofbeldi	í	kynlífsvinnunni.	

Allar	konurnar	nema	ein,	sem	O’Neill	(2001)	tók	viðtal	við	í	rannsókn	sinni,	byrjuðu	

að	 vinna	 sem	 vændiskonur	 vegna	 tengsla	 við	 aðra	 einstaklinga	 sem	 unnu	 sem	

vændiskonur	 eða	 voru	 á	 einn	 eða	 annan	 hátt	 viðriðrin	 kynlífsiðnaðinn.	 Margar	

kvennanna	 höfðu	 byrjað	 að	 vinna	 sem	 vændiskonur	 á	 ungum	 og	 viðkvæmum	 aldri	 í	
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gegnum	 rómantísk	 sambönd	 þar	 sem	 kærastinn	 stjórnaði	 þeim	með	 ofbeldi	 og	 „ást“.	

Þessar	 leiðir	 inn	 í	 kynlífsiðnaðinn,	 þar	 sem	 kærastinn	 er	 í	 raun	melludólgur	 og	 notar	

ofbeldisfullar	aðferðir	til	að	stjórna	kærustu	sinni	sem	aflar	tekna	fyrir	kærastann	með	

því	 að	 selja	 líkama	 sinn,	 geta	 haft	 skaðleg	 áhrif	 (May,	 Harocopos	 og	 Hough,	 2000;	

McKeganey	 og	 Barndard,	 1996).	 Ennfremur	 er	 mikilvægur	 þáttur	 sambandsins	

fjárhagslegt	sjálfstæði	frá	kærastanum	eða	melludólgnum	(Day,	2007).	Þau	gagnkvæmu	

tengsl	 á	 milli	 melludólgs	 og	 vændiskonu	 geta	 oft	 verið	 flókin	 (O’Connell-Davidson,	

1998).		

Jafnframt	 kemur	 fram	 í	 rannsókn	 O’Connor	 (2017)	 að	 þættir	 eins	 og	 misnotkun,	

fátækt	 og	 heimilsofbeldi	 eru	 þættir	 sem	 auka	 líkurnar	 á	 að	 einstaklingur	 leiðist	 út	 í	

vændi.	Meirihluti	 kvennanna	 í	 rannsókninni	 sagðist	 hafa	 búið	 við	 bág	 kjör	 sem	 ungar	

stelpur	og	fannst	þær	þurfa	að	afla	fjár.	Eins	og	fjallað	hefur	verið	um	hér,	og	rétt	eins	og	

Chapkis	 (1997)	 bendir	 á,	 varpa	 þessar	 rannsóknir	 ljósi	 á	 hvernig	 konur	 velja	 innan	

ákveðinna	 takmarkaðra	 valkosta	 og	mætti	 því	 færa	 rök	 fyrir	 því	 að	 val	 þeirra	 sé	 ekki	

fullkomlega	frjálst	val.	Eins	og	ein	kvennanna	segir	í	rannsókn	O’Connor	(2017,	bls.	11):	

„[Á]	því	augnabliki	sem	ég	tók	ákvörðunina,	tók	ég	stjórn	á	eigin	lífi	.	.	.	mér	fannst	sem	

ég	 gerði	 það	 eina	 sem	 stæði	 mér	 til	 boða.“7	 Fram	 kemur	 í	 rannsókninni	 að	 ólíkir	

persónulegir	atburðir	geti	runnið	saman	á	ákveðnum	tímapunkti	í	lífi	einstaklings.	Gæti	

það	 leitt	 til	 að	 einstaklingurinn	 taki	 ákvörðun	 út	 frá	 afar	 fáum	 valkostum,	 eða	 veiti	

samþykki	 fyrir	 einhverju	 sem	 gæti	 seinna	 valdið	 skaða.	 Sumar	 kvennanna	 í	 rannsókn	

O’Connor	(2017)	fóru	í	vændi	í	von	um	betra	líf,	en	urðu	fyrir	vonbrigðum	vegna	þess	að	

vændið	 var	 ekki	 eins	 og	 þær	 höfðu	 ímyndað	 sér.	 Jafnvel	 þótt	 einstaklingur	 hafi	 valið	

vændi	þýðir	það	ekki	að	vændið	valdi	ekki	andlegum	eða	líkamlegum	skaða.	Lýsa	mætti	

ákvörðunum	 kvennanna	 í	 rannsókninni	 sem	 vissu	 að	 þær	 væru	 að	 fara	 í	 vændi	 sem	

rökréttum,	 hagsmunalegum	 og	 meðvituðum	 ákvörðunum	 miðað	 við	 líffskilyrði.	 Samt	

sem	áður,	miðað	við	frásagnir	kvennanna	í	rannsókninni,	má	ekki	líta	á	þá	ákvörðun	að	

fara	 í	vændi	sem	einn	stakan	atburð	heldur	afleiðingu	margra	fyrri	atburða,	og	þeirrar	

þrár	að	vilja	breyta	lífinu.	Þess	vegna	er	einnig	mikilvægt	að	gera	sér	grein	fyrir	að	þrátt	

fyrir	 að	 konurnar	 hafi	 atbeina	 eru	 hömlur	 á	 atbeina	 þeirra	 og	 vali	 (Kelly	 o.fl.,	 2008).	

																																																								
7	Á	frummáli:	„[I]n	that	moment	when	I	made	that	choice,	I	was	taking	control	of	my	life	.	 .	 .	 I	felt	 like	I	
was	doing	the	only	thing	available	to	me.“	
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Umhverfi	 þeirra	 og	 astæður	 rennir	 stoðum	 undir	 ákvarðanir	 þeirra.	 Meginpunktur	

rannsóknar	O’Connor	(2017)	er	að	ekki	sé	hægt	að	ramma	inn	valið	að	velja	vændi	sem	

einn	stakan	atburð	heldur	sé	það	frekar	afleiðing	margra	ólíkra	atburða	sem	einkennist	

af	áföllum.	Þannig	að	þegar	kona	velur	sjálf	vændi	er	mikilvægt	að	gera	sér	grein	fyrir	af	

hverju	hún	valdi	það	sem	hún	valdi.	

Allar	 rannsóknirnar	 sem	 fjallað	 er	 um	 hér	 að	 ofan	 leitast	 við	 að	 skoða	 upplifun	

kvenna	með	ítarlegum	viðtölum	við	vændiskonurnar	sjálfar.	Slík	aðferðarfræði	miðar	að	

því	 að	 skilja	 og	 túlka	 huglæga	 og	 einstaklingsbundna	 upplifun	 kvenna	 í	 vændi.	 Hún	

staðsetur	upplifunina	 í	 félagslegu	og	menningarlegu	samhengi	og	varpar	 ljósi	á	hversu	

mikilvægur	 líkaminn	er	 í	upplifuninni	 (O’Connor,	2017).	Ekki	ætti	að	 líta	á	mismunandi	

leiðir	kvenna	að	vændi	sem	óháðar	 leiðir	vegna	þess	að	raunveruleiki	kvenna	er	ólíkur	

og	tvinnast	saman	á	mismunandi	hátt;	sumar	leiðir	geta	verið	lengri	eða	styttri,	breiðari	

eða	grennri	og	geta	tengst	hver	annarri.	Einnig	gæti	kona,	að	henni	eigin	áliti,	kosið	að	

byrja	 í	 vændi	en	vald	gæti	haldið	henni	þar	 (O’Neill,	 2001).	 Skoða	verður	þessar	ólíku	

ástæður	 í	 samhengi	við	uppbyggingu	valds,	 fjárhaglegar	þarfir	og	atvinnuleysi	á	meðal	

varnalausra	og	ungra	einstaklinga.	Til	að	varpa	frekari	ljósi	á	þann	punkt	mun	umræðan	

nú	færast	yfir	í	vald	í	lífi	vændiskvenna.	

4.3 Vald	í	lífi	vændiskvenna	

Valdbeiting	og	þvingun	er	ríkjandi	þáttur	í	upplifun	vændiskvenna	(O’Connell-Davidsson,	

1998;	O’Neill,	 2001;	 Phoenix,	 1999).	 Formgerð	undiskipunar	 og	 yfirráða	 eru	 rótgróin	 í	

samfélagi	 okkar	 sem	 og	 innan	 félagsvísinda,	 eins	 og	 fjöldinn	 allur	 af	 greinum	 og	

bókmenntum	 um	 tengsl	 kynjanna	 einblína	 á.	 Þessi	 tengsl	 á	 milli	 kvenna	 eða	 ungra	

stúlkna,	sýna	greinilega	kynbundinn	og	kynferðislegan	ójöfnuð	þar	sem	miðpunkturinn	

er	yfirráð	karlmanna,	undirgefni	kvenna	og	hvernig	það	viðheldur	hefðbundu	karllægu	

atferli	(Listerborn,	2003).	Hægt	væri	að	líta	á	vændi	sem	athöfn	sem	snýst	um	völd	yfir	

konum,	með	undirskipun	kvenna,	hótunum	eða	ofbeldisverknaði,	efnahagslegri	stjórnun	

og	varðveitingu	staðalímynda.	Upplifun	kvenna	og	frásögn	þeirra	af	eigin	raunveruleika	

varpar	 ljósi	 á	 karlmennskur	 og	 yfirráð	 karla,	 sem	 ennfremur	 býr	 til	 dýpri	 skilning	 á	

félagslegum	ójöfnuði,	kynbundnum	tengslum	og	þá	einnig	valdi	og	vali	þegar	kemur	að	

lífi	vændiskvenna	(O’Neill,	2001).	
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Sumar	konur	upplifa	vald	og	stjórn	í	sinni	kynlífsvinnu.	Þær	upplifa	stjórnina	að	geta	

eignast	og	unnið	sér	inn	peninga	sem	ákveðið	vald	(O’Neill,	2001).	Eins	og	kemur	fram	í	

viðtali	 sem	 O’Neill	 (2001)	 tók	 við	 vændiskonu	 þá	 virðist	 sem	 konur	 upplifi	 vinnu	 í	

vændisiðnaðinum	 sem	 valdeflandi	 á	 þann	 hátt	 að	 þar	 skapist	 aðstæður	 þar	 sem	 þær	

öðlist	 vald	 yfir	 eigin	 líkama	 sem	 þær	 höfðu	 kannski	 ekki	 áður.	 Með	 því	 að	 aðskilja	

tilfinningar	sínar	og	huga	frá	líkama	verði	líkamar	þeirra	verkfæri	sem	þær	stjórni	sjálfar.	

Einnig	upplifa	sumar	vændiskonur	að	valdið	sé	í	þeirra	höndum	þegar	þær	setja	sér	sínar	

eigin	reglur	eins	og	til	dæmis	að	sofa	ekki	hjá	hverjum	sem	er	heldur	velja	kúnna	(Rosen	

og	Venkatesh,	2008).	Aftur	á	móti	á	þessi	valdstjórnun	ekki	við	um	allar	vændiskonur.	Líf	

kvenna	 í	 vændi	 er	 mismunandi	 og	 einnig	 upplifanir	 þeirra.	 Hvernig	 þær	 upplifa	 vald,	

stjórn	og	val	fer	eftir	þeim	huglægu	og	efnislegu	björgum	sem	þær	hafa,	eða	hafa	ekki,	

frá	fyrri	upplifunum,	atburðum	og	aðstæðum	(O’Neill,	2001).	

	 Valdbeiting	í	gegnum	kynferðislega	undirgefni	og	yfirráð	varpar	ljósi	á	táknræna	

merkingu	 valds	 karlmanns	 í	 gegnum	 lim	 hans,	 sem	 varpar	 ljósi	 á	 andstæðupörin:	

gerendamáttur	karla	og	hlutgerving	kvenna.	Það	stríðir	gegn	þeirri	hugmynd	að	konur	

og	karlar	eigi	eitthvað	sameiginlegt	sem	gæti	komið	 í	veg	 fyrir	valdbeitinguna	 (O’Neill,	

2001).	 Þetta	 veltur	 á	 undirgefni	 kvenna	 og	 yfirráðum	 karla;	 til	 að	 viðhalda	 karllægum	

eiginleikum,	 beiti	 þeir	 valdi	 yfir	 konum.	 Ofbeldið	 felur	 í	 sér	 jaðarsetningu	 (e.	

marganlization),	og	vegna	þeirrar	staðreyndar	að	í	mörgum	ríkjum	skortir	úrræði	til	að	

takast	 á	 við	 ofbeldi	 gegn	 konum	 (sem	 er	 eitt	 útbreiddasta	 mannréttindarbrot	 í	

heiminum	í	dag),	að	vændi	sé	víða	ólöglegt	og	að	gríðarleg	smán	fylgir	vændi,	má	spyrja	

hvort	vændiskonur	hafi	raun	nokkuð	val	í	tengslum	við	ofbeldi	og	öryggi.	

Gögn	í	rannsókn	Hart	og	Barnard	(2003)	sýna	hinsvegar	fram	á	að	kaupandinn	hefur	

ekki	alltaf	algert	vald	yfir	vændiskonunni	sem	hann	á	í	viðskiptum	við.	Vændiskonur	nýta	

sér	mismunandi	aðferðir	til	að	halda	í	stjórnartaumana	og	hafa	völdin	í	sínum	höndum.	

Til	dæmis	setja	sumar	reglur	um	hvaða	svæði	megi	snerta,	leika	annan	karakter	á	meðan	

þær	 vinna	 eða	 aftengja	 líkamann	 frá	 sjálfinu	 (Brewis	 og	 Linsted,	 2000;	 O’Neill,	 2001;	

Sanders,	2005).	Samkvæmt	Scoular	(2004)	hefur	hin	róttæka	femíníska	nálgun	varðandi	

undirgefni	kvenna	áhrif	á	að	smætta	athafnir	vændiskvenna	–	og	kvenna	yfir	höfuð	–	 í	

einungis	kynferðislegar	athafnir	þeirra.	
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Þegar	kemur	að	valdastrúktúr	í	kynlífi	vændiskvenna	hafa	rannsóknir	sýnt	fram	á	að	

minnihluti	 þeirra	 sem	kaupa	 vændi	beita	 líkamlegu	ofbeldi	 (Weitzer,	 2010).	Hinsvegar	

sýnir	rannsókn	O’Connor	(2017)	fram	á	að	jafnvel	þótt	líkamlegt	ofbeldi	sé	ekki	til	staðar	

útilokar	það	ekki	valdbeitingu	í	kynlífi	vændiskvenna.	Allir	konurnar	í	rannsókninni	sögðu	

að	þær	reyndu	eftir	mesta	megni	að	vera	við	völd	og	hafa	stjórn.	En	konurnar	voru	þó	

einnig	 meðvitaðar	 um	 að	 atvinna	 þeirra	 snýst	 um	 að	 kúnninn	 kaupi	 afnot	 af	 líkama	

vændiskonunnar	 og	 að	 þær	 samþykki	 að	 veita	 kúnnananum	 ánægju	 möglunarlaust.	

Undirliggjandi	er	því	ávallt	hættan	á	hótun	um	ofbeldi	ef	konan	neitar	að	gera	það	sem	

kúnninn	 vill.	 Eins	 og	 ein	 konan	 segir	 í	 rannsókn	 O’Connor	 (2017,	 bls.	 13):	 „[Þ]egar	

karlmaður	gengur	inn	í	herbergið,	lokast	hurðin	á	eftir	honum...þér	er	borgað	fyrir	afnot	

af	 líkama	 þínum	 í	 ákveðinn	 tíma.“8	O’Connor	 (2017)	 tengir	 þetta	 við	 það	 að	 í	málum	

tengdum	 heimilisofbeldi	 þarf	 ekki	 endilega	 líkamlegt	 ofbeldi	 svo	 að	 þolandi	 hlýði	

kynferðislegum	 kröfum	 gerandans.	 Það	 er	 valdastrúktúr	 sambandsins	 sem	 býr	 til	

formgerðina	sem	tryggir	að	þolandi	hlýðir	óvelkomnum	kynferðislegum	kröfum.	Mætti	

færa	 þetta	 yfir	 á	 samband	 vændiskonu	 og	 kúnna	 en	 valdastrúktúrinn	 einkennist	 af	

valdbeitingu	 þar	 sem	 rými	 eða	 vald	 vændiskonunnar	 til	 að	 neita	 ákveðnum	

kynferðislegum	kröfum	er	af	skornum	skammti.		Sambandið	einkennist	af	yfirráðum	og	

undirgefni	 þar	 sem	 báðir	 aðilar	 vita	 að	 kaupandinn	 hefur	 fullan	 aðgang	 að	 líkama	

vændiskonunnar	og	þarf	því	ekki	að	beita	ofbeldi	 til	að	kúnninn	geti	 fengið	sínu	 fram.	

Einnig	 tekur	 ein	 konan	 fram	 í	 rannsókn	 O’Connor	 (2017,	 bls.	 13)	 að	 því	 meira	 sem	

kúnninn	 borgaði	 henni	 því	meiri	 aðgang	 og	 stjórn	 fannst	 henni	 hann	 hafa	 yfir	 líkama	

hennar.	Því	hærri	sem	greiðslan	var	því	minni	varð	stjórn	hennar	yfir	eigin	líkama.	Eins	

og	 konurnar	 í	 rannsókn	O’Connor	 (2017)	 lýsa	byggist	 vinna	 vændiskvenna	á	 að	 kröfur	

karlmannsins	eru	æðri	þeirra	eigin	kröfum,	 löngunum	eða	þrám.	Þráin	 fyrir	yfirráðum,	

völdum	og	þegjandi	samþykki	rennir	stoðum	undir	nálgun	róttækra	femínista	á	vændi.	

	 	

																																																								
8	Á	frummáli:	„[W]hen	a	man	walks	into	the	room,	the	door	closes	behind	him...you’re	paid	for	the	use	of	
your	body	over	a	set	period	of	time.“	
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5 Niðurstöður	og	lokaorð	
Í	 þessari	 ritgerð	 hef	 ég	 skoðað	 tvískiptingu	 á	 milli	 vals	 og	 þvingunar	 meðal	 kvenna	 í	

vændis-	 og	 kynlífsiðnaðinum.	 Ég	 hef	 farið	 yfir	 kenningarlega	 umfjöllun	 sem	 sneri	 að	

yfirráðum	 karla	 og	 undirgefni	 kvenna.	 Hugtökin	 ráðandi	 karlmennska,	 styðjandi	 og	

mengandi	 kvenleiki	 út	 frá	 hugarsmíði	 Connell	 (1987)	 og	 Schippers	 (2007)	 voru	 tekin	

fyrir.	 	Ögunarvaldi	og	hinum	hlýðnu	 líkömum	út	 frá	hugmyndum	Fouacult	 (1977)	voru	

gerð	 skil.	 Hugmyndir	 Bordo	 (1988)	 og	 Bartky	 (1988)	 voru	 tengdar	 við	 valdakenningar	

Foucault	og	var	því	 lýst	hvernig	 samfélagið	mótar	 í	 raun	 líkama	kvenna.	Valdastrúktúr	

samfélagsins	 og	 kynjanna	 mótar	 líkama	 og	 upplifun	 kvenna.	 Þær	 hugmyndir	 voru	

tengdar	 við	 hugtakið	 samfella,	 eða	 flæði,	 sem	 lýsir	 hvernig	 ekki	 sé	 hægt	 að	 skipta	

upplifunum	 vændiskvenna	 niður	 í	 aðgreinda	 flokka	 heldur	 eru	 þær	 meira	 eins	 og	

samfella	eða	flæði.	Því	næst	var	farið	yfir	sögu	vændis	og	þá	sérstaklega	sögu	rökræðna	

um	 tvískiptingu	milli	 vændis	 og	 kynlífsvinnu	 út	 frá	 sjónarhorni	 róttækra	 femínista	 og	

frjálshyggjumanna	 og	 kvenna.	 Fjallað	 var	 um	mýtuna	 um	 hina	 „hamingjusömu	 hóru”	

sem	hefur	lifað	sem	ímynd	vændiskonunnar	sem	hamingjusöm	kona	sem	nýtur	þess	að	

fullnægja	karlmönnum.	Þá	var	farið	yfir	ólíkar	nálganir	sem	snúa	að	því	hvort	kona	byrjar	

í	vændi	vegna	tilkomu	vals	eða	þvingunar	og	hvernig	konur	velja	eða	eru	þvingaðar	til	að	

velja	vændi	vegna	fárra	annarra	valkosta.	Fjallað	var	um	ólíka	vegi	sem	vændiskonur	feta	

áður	 en	 þær	 fara	 í	 vændi	 og	 hvað	 er	 líkt	 með	 fyrri	 upplifunum	 og	 atburðum	 í	 lífi	

vændiskvenna.	Mismunandi	rannsóknir	voru	skoðaðar	og	þær	bornar	saman	til	að	varpa	

ljósi	 á	 fyrri	 upplifanir	 og	 stöðu	 kvenna	 þegar	 þær	 fara	 í	 vændi.	 Valdastrúktur	 í	 lífi	

vændiskvenna	 var	 einnig	 skoðaður	 sem	 rennir	 stoðum	 undir	 val	 og	 þvingun	 í	 lífi	

vændiskvenna.	

Samkvæmt	 hugmyndafræði	 róttækra	 femínista	 er	 vændi	 ávallt	 byggt	 á	 ójöfnum	

valdastrúktúr	 (O’Connor,	 2017,	 bls.	 8).	 Sú	 athöfn	 að	 einstaklingar	 hafi	 kost	 á	 því	 að	

kaupa	 rétt	 að	 líkama	 konu	 mætti	 flokka	 sem	 hið	 kapítalíska	 feðraveldi.	 Rétt	 eins	 og	

Pateman	 (1988)	 bendir	 á	 veitir	 vændi	 karlmönnum	 þann	 friðhelgaða	 rétt	 að	 kaupa	

líkama	 kvenna.	 Samkvæmt	Pateman	 (1988,	 bls.	 189)	 er	 vændi	 óaðskiljanlegur	 hluti	 af	

feðraveldinu	 þar	 sem	 karlar	 geta	 keypt	 afnot	 að	 líkama	 kvenna	 á	 hinum	 kapítalíska	

markaði.	 	 Fræðimenn	og	 konur	 hafa	 hinsvegar	 fært	móttrök	 gegn	því	 að	 vændi	 byggi	
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ávallt	á	ójöfnum	valdastrúktúr,	þar	sem	sú	hugmynd	afmarkar	persónueinkenni	kvenna	í	

aðeins	eitt	einkenni,	afneiti	atbeina	þeirra	og	stimpli	þær	sem	fórnarlömb	(Scoular	2004;	

Sanders	o.fl.,	2009).	

Ég	vil	hinsvegar	benda	á	að	ójafn	valdastrúktrúr	þarf	ekki	endilega	að	þýða	að	konur	

hafi	 ekki	 atbeina	 eða	 séu	 fórnarlömb.	 Eins	 og	 komið	 hefur	 fram	 í	 þessari	 ritgerð	

einkennist	 innri	 formgerð	 samfélagsins	 af	 ójöfnum	 valdastrúktúr	 sem	 kallast	

feðraveldið.	Valdamisræmið	mætti	tengja	við	umfjöllun	Connell	(1987)	um	yfirráð	karla	

og	 undirgefni	 kvenna	 sem	 stýra	 nútíma	 feðraveldinu	 eins	 og	 við	 þekkjum	 það	 og	 ýtir	

undir	 valdamisræmi	 sem	má	 sjá	 endurspeglast	 í	 valdasambandi	 karlkyns	 kaupanda	og	

kvenskyns	seljanda	 í	vændi.	Sú	hugmynd	að	karlar	eigi	rétt	á	að	kaupa	afnot	af	 líkama	

kvenna	 til	 að	 svala	þeirri	eigin	kynferðislegri	þörf	mætti	 tengja	við	hugtak	Connell	um	

ráðandi	 karlmennsku.	 Samkvæmt	 Connell	 (1987)	 er	 ráðandi	 karlmennska	 samansafn	

siða	sem	hópar	og	samfélög	iðka.	Í	hlutverki	karlmennsku	koma	í	ljós	einstaklingsbundin	

áhrif	eins	og	hvernig	einstaklingur	upplifir	sjálfið	og	líkama	sinn.	Þegar	samfélagið	sýnir	

fram	á	að	karlar	hafi	 rétt	á	að	kaupa	afnot	af	 líkama	kvenna	er	samfélagið	um	 leið	að	

staðfesta	 ráðandi	 karlmennsku	 sína.	 Ráðandi	 karlmennska	 tryggir	 valdastöðu	 karla	 og	

undirskipun	 kvenna.	 Eins	 og	 bent	 hefur	 verið	 á	 hér	 í	 þessari	 ritgerð	 eru	 samkvæmt	

Connell	 (1987)	 engir	 ráðandi	 kvenleikar	 til.	 Styðjandi	 kvenleiki	 er	 sú	 tegund	 kvenleika	

sem	styður	karlmennsku	og	viðheldur	um	leið	undirskipun	kvenna	með	því	að	styðja	við	

athafnir	 sem	 styrkja	 yfirráð	 karla.	 Hinsvegar	 er	 til	 kvenleiki	 sem	 tileinkar	 sér	 einkenni	

ráðandi	karlmennsku	sem	kallast	mengandi	kvenleiki.	Mengandi	kvenleiki	er	andstæða	

styðjandi	kvenleika	og	byggir	á	óhlýðni,	sýnir	vald	og	mótmælir	feðravaldinu.	Þegar	litið	

er	á	einkenni	styðjandi	og	mengandi	kvenleika	kemur	í	ljós	að	vændiskonur	fylgja	bæði	

reglum	styðjandi	og	mengandi	kvenleika.	Konur	í	vændis-	og	kynlífsiðnaðinum	fylgja	ekki	

stöðluðum	 viðmiðum	 styðjandi	 kvenleika,	 eins	 og	 til	 dæmis	 að	 konur	 eigi	 að	 bæla	

kynferðislegar	hliðar	sínar,	að	þær	eigi	að	tilheyra	kjarnafjölskyldu	og	beri	að	eiga	aðeins	

einn	maka	sem	þær	stunda	kynlíf	með.	Samt	sem	áður	tileinka	þær	sér	suma	eiginleika	

styðjandi	 kvenleika.	 Þær	 fylgja	 reglum	 styðjandi	 kvenleika	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	

framfylgja	 kynferðislegri	 þörf	 karlmanna	 en	 jafnframt	 fylgja	 þær	 reglum	 mengandi	

kvenleika	þar	sem	þær	menga	samband	kjarnafjölskyldunnar	og	þeirrar	hugmyndar	að	

kona	eigi	einungis	að	eiga	einn	maka	eða	eiga	ekki	að	stundi	kynlíf	með	mörgun.	Þannig	

færi	ég	rök	fyrir	því	að	vændi	byggist	á	ójöfnum	valdastrúktúr	þar	sem	enginn	kvenleiki	
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getur	verið	ráðandi	líkt	og	karlmennska	getur	verið.	En	samt	sem	áður	eru	vændiskonur	

ekki	hlutir	með	engan	atbeina.	Þær	eru	manneskjur	með	atbeina	og	vald	–	en	samt	sem	

áður	undirskipaðar	í	samfélaginu.	Rétt	eins	og	Schippers	(2007)	segir	eru	þær	konur	sem	

tileinka	sér	einkenni	ráðandi	karlmennsku	ekki	ráðandi	vegna	þess	að	þær	eru	konur	en	

ekki	 karlmenn.	 Þær	 konur	 sem	 tileinka	 sér	 einkenni	 mengandi	 kvenleika	 eru	 álitnar	

mengaðar.	 Þær	 eru	 tengdar	 við	 persónuleika	 sem	 eiga	 ekki	 virðingu	 skilið	 og	 eru	

stimplaðar	til	dæmis	sem	„hórur“.	

Nú	 hef	 ég	 rætt	 hvernig	 ójafn	 valdastrúktúr	 er	 ríkjandi	 í	 samfélaginu	 öllu	 og	 þar	 á	

meðal	 einnig	 í	 lífi	 vændiskvenna.	 Þær	 eru	 undirskipaðar	 á	 meðan	 kúnnarnir	 eru	

yfirskipaðir.	Þá	langar	mig	að	benda	á	hvernig	þessi	ójafni	valdastrúktúr	getur	mótað	líf	

vændiskvenna	og	þar	með	talið	upplifun	þeirra	af	vali	og	þvingun.	Samkvæmt	Foucault	

(1995/1975)	 er	 ögunarvaldið	 partur	 af	 þessum	 ójafna	 valdastrúktúr.	 Ögunarvaldið	 er	

eins	 og	 stöðugt	 eftirlit	 sem	 nær	 stjórn	 yfir	 líkama	 og	 huga.	 Ögunarvaldið	 skapar	

svokallaða	 hlýðna	 líkama	 en	 samkvæmt	 Foucault	 (1995/1975,	 bls.	 135-139)	 eru	 hinir	

hlýðnu	 líkamar	 auðmótanlegir	 og	 eru	 þjálfaðir	með	 því	 valdi	 sem	 beint	 er	 að	 þeim.	 Í	

rannsókn	 sinni	 um	 hvernig	 vændiskonur	 nota	 húmor	 sem	 bjargráð	 varpar	 Sanders	

(2004)	ljósi	á	hvernig	vændiskonur	tileinka	sér	staðalímynd	hinnar	hamingjusömu	hóru	

og	 fylgja	 settum	 reglum	 um	 kvenleika	 til	 að	 laða	 að	 sér	 og	 viðhalda	 kúnnafjölda.	

Vanalega	felur	þetta	 í	sér	að	aðlaga	sig	að	ákveðnu	 líkamlegu	útliti,	 fatnaði,	 förðun	og	

hárgreiðslu	 sem	 og	 eftirtektarverðum	 persónulegum	 eiginleikum	 til	 að	 standa	 undir	

væntingum	 karlmanna.	 Rétt	 eins	 og	 ögunarvaldið	 beinir	 samfélagið	 ögunarvaldinu	 að	

líkama	 vændiskvenna,	 en	 þær	 beina	 því	 einnig	 að	 sjálfum	 sér	 (Law,	 2000).	 Eins	 og	

Connell	(1987)	bendir	á	er	undirstaða	styðjandi	kvenleika	hlýðni	og	er	ekki	auðvelt	fyrir	

konur	að	brjótast	út	úr	mynstri	 hlýðninnar	 vegna	þess	 að	hún	verður	hluti	 af	 sjálfinu.	

Ögunarvaldið	 er	 ákveðið	 félagslegt	 vald	 yfir	 konum.	 Tvinna	 mætti	 hugmyndir	 Bordo	

(1988)	og	Bartky	(1988)	við	ögunarvaldið	og	þar	með	hvernig	félagslegt	vald	hefur	áhrif	

á	 líf	 vændiskvenna.	 Samkvæmt	 Bartky	 (1988)	 er	 ímynd	 hins	 fullkomna	 líkama	 og	

orðræða	 hans	 mótuð	 af	 samfélaginu.	 Tengja	 mætti	 það	 við	 rétt	 samfélagsins	 til	 að	

kaupa	afnot	af	líkama	konu.	Konur	eru	gerðar	að	kynferðislegum	verum	sem	aðrir	eiga	

rétt	á	að	„njóta“.	Gildi	og	persónuleiki	kvenna	eru	metin	út	 frá	 lögun	og	stærð	 líkama	

þeirra.	 Konur	 er	 þannig	 einskorðaðar	 við	 líkama	 sinn.	 Líkami	 kvenna	 er	 talinn	 þeirra	

mikilvægasti	þáttur	vegna	hins	ójafna	valdastrúktúrs	og	eru	þar	af	leiðandi	konur	krafðar	
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til	að	taka	þátt	í	þessum	ögunaraðferðum	svo	þær	verði	metnar	að	verðleikum	(Bartky,	

1988;	 Bordo,	 1988).	 Bordo	 (1988)	 bendir	 á	 að	 hinu	 ýmsu	 menningarfyrirbæri	 í	

samfélaginu	haldi	uppi	og	útbreiði	hugmyndina	um	tvíhyggju	líkama	og	hugar.	Ég	legg	til	

að	 sú	 tvíhyggja	 hlutgeri	 ennfremur	 líkama	 kvenna	 og	 eigi	 þátt	 í	 að	 gera	 hann	 að	

söluvöru.	

En	einkennist	innganga	kvenna	í	vændi	af	vali	eða	þvingun?	Ég	færi	rök	fyrir	því	að	

innganga	kvenna	í	vændi	einkennist	af	samfellu	eða	flæði.	Samfellu-hugtakið,	úr	smiðju	

Liz	 Kelly	 (1987),	 hefur	 verið	 notað	 til	 þess	 að	 skilja	 betur	 inngöngu	 kvenna	 að	 vændi	

(Kelly	o.fl.,	2008).	Misjafnt	er	hvernig	konur	sjálfar	skilgreina	 inngöngu	sína	 í	vændi	en	

upplifunum	kvenna	er	ekki	hægt	að	skipta	niður	 í	aðgreinda	 flokka.	Hvernig	upplifanir	

kvenna	eru	 skilgreindar	 getur	blandast	 saman	öðrum	 skilgreiningum	og	myndað	 flæði	

eða	samfellu	 (Kelly,	1987).	Það	sjónarhorn	að	konur	velji	af	 fúsum	og	 frjálsum	vilja	að	

fara	í	vændi	þrátt	fyrir	takmarkaða	valkosti	styðst	við	þá	sýn	að	konurnar	geri	sér	grein	

fyrir	þeim	þáttum	 í	kringum	sig	 sem	stýra	vali	þeirra.	Einstaklingar	geta	borið	kosti	og	

galla	kynlífsvinnu	saman	við	aðra	atvinnu	og	tekið	ákvörðun	um	að	kynlífsvinna	sé	skásti	

kosturinn	miðað	við	þeirra	þarfir	og	aðstæður.	Ekki	má	afneita	atbeina	einstaklinga	og	

hafna	þar	með	rétti	þeirra	á	vali.	En	þá	er	einnig	mikilvægt	að	gera	sér	grein	fyrir	að	það	

getur	verið	munur	á	frjálsu	vali	og	svokölluðu	þvinguðu	vali.	Eins	og	Chapkis	(1997,	bls.	

67)	útskýrir,	 einkennir	 „skynsamlegt	 val“	 	 inngöngu	 sumra	kvenna	að	vændi,	 í	 staðinn	

fyrir	 „frjálst	 val“.	 Sú	 nálgun	 að	 vegna	 takmarkaðra	 valkosta	 neyðist	 vændiskona	 til	 að	

byrja	 í	 vændi	 birtist	 í	 meiginþorra	 rannsóknanna	 sem	 fjallað	 var	 um	 hér	 að	 ofan.	

Sameiginlegir	 fyrri	 atburðir	 og	 upplifanir	 einkenndu	 inngöngu	 kvenna	 í	 vændi.	

Kynferðisleg	 misnotkun,	 andlegt	 eða	 líkamlegt	 ofbeldi,	 heimilsofbeldi,	 fátækt,	

fíkniefnanotkun	og	brottflutningar	af	heimili	á	unga	aldri	einkenndu	æsku	kvenna	sem	

höfðu	valið	eða	neyðst	til	að	fara	í	vændi.	Mismunandi	getur	verið	hvort	kona	skilgreinir	

sjálf	 inngöngu	sína	 í	vændi	sem	val	eða	neyð	en	ef	rannsóknir	eru	skoðaðar	má	sjá	að	

hvort	sem	konan	skilgreinir	vændið	sem	val	eða	þvingun	þá	eru	forsendurnar	þær	sömu.	

Gæti	 þetta	bent	 til	 þess	 að	 í	 fæstum	 tilvikum	velur	 kona	að	 fara	 í	 vændi	 af	 fúsum	og	

frjálsum	 vilja	 heldur	 einkennist	 valið	 af	 ákvörðunartöku	 út	 frá	 öðrum	 þáttum	 í	 lífi	

hennar.	En	þó	er	ekki	hægt	að	afneita	þeim	möguleika	að	einhverjar	konur	gætu	valið	

kynlífsvinnu	 af	 frjálsum	 vilja.	 Samt	 sem	 áður,	 þótt	 val	 konu	 sé	 „skynsamlegt	 val“,	 er	

samfella	 í	 atburðarásinni.	 Ástæða	 þess	 að	 konur	 fara	 í	 vændi	 er	 ekki	 hrein	 og	 bein	
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tvískipting	á	milli	þess	að	vera	val	og	þvingun	heldur	meira	eins	og	samfella	eða	flæði.	

Margir	ólíkir	atburðir	tvinnast	saman	og	móta	upplifun	kvenna	að	vali	og	þvingun.	

Sú	 hugmynd	 að	 til	 séu	 tveir	mismunandi	 pólar,	 þvingun	og	 val,	 getur	 ekki	 útskýrt	

hvernig	einstaklingsval	og	valdbeiting	samtvinnast	 í	upplifunum	vændiskvenna.	Eins	og	

Kelly,	Coy	og	Davenport	(2008,	bls.	58)	segja:	„Frekar	en	samstæða	tveggja	hluta	þurfum	

við	 að	 hugsa	 um	 stöðu	 kvenna	 sem	 samfellu;	 þar	 sem	 gert	 er	 ráð	 fyrir	 röð	 haftandi	

þátta.“9	 Líta	 þarf	 á	 val	 sumra	 vændiskvenna	 í	 gegnum	 margþætt	 gleraugu	

formgerðarlegrar	þvingunar,	 ríkjandi	 valdasambanda	og	atbeina	kvenna.	Hvorki	 ímynd	

fórnarlambsins	 né	 hinnar	 hamingjusömu	 hóru	 stendur	 fyrir	 hina	 dæmigerðu	

vændiskonu.	Þær	þurfa	ekki	að	vera	hamingjusamar,	valdefldar	eða	hafa	valið	vændi	til	

að	geta	krafist	virðingu.	Að	lokum	vil	ég	leggja	áherslu	á	að	á	meðan	kerfislæg	völd	eins	

og	 fátækt,	 eiturlyfjaneysla	 og	 efnahagslegar	 þarfir	 hafa	 áhrif	 á	 ákvarðanir	 okkar,	

tækifæri	og	upplifanir	hafa	einnig	aðrir	þættir	áhrif	á	val	okkar	og	tækifæri,	eins	og	til	

dæmis	 kyn,	 kynþáttur	 og	 stétt.	 Enn	 fremur	 tel	 ég	 mikilvægt	 að	 styðjast	 ávallt	 við	

upplifanir	og	tilfinningar	kvennanna	sjálfra	 í	vændis-	og	kynlífsiðnaðinum	þar	sem	þær	

gætu	upplifað	vald	og	val	á	mismunandi	vegu.	

	

	

	

	

	

____________________________________	

Karítas	Sigvaldadóttir

																																																								
9	Á	 frummáli:	 „Rather	 than	a	binary	we	need	 to	 think	about	women’s	positions	as	a	continuum;	with	a	
range	of	constraining	contexts	taken	into	account.“	
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