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Ágrip 

 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna staðalímyndir asískra kvenna á Íslandi og 

endurspeglun þeirra í kvikmynd og bókmenntum. Einnig eru skoðaðar fræðilegar rannsóknir 

og umfjöllun um asískar konur eins og hún birtist í íslenskum fjölmiðlum. Til að lesendur geti 

betur áttað sig á þeim, er fjallað um  alþjóðalega búferlaflutninga kvenna frá Austurlöndum til 

Vesturlanda og skilgreiningar á fordómum og staðalímyndum.  

Konum er ávallt ætlað að framfylgja margþættum skyldum sínum sem eiginkonur og 

mæður og haga sér samkvæmt væntingum samfélagsins. Þess vegna er nauðsynlegt að fjalla í 

upphafi ritgerðar um eðli kvenna, kynhlutverk, kenningar og hugmyndir um konur í 

karlaveldissamfélögum. Þar er stuðst við kenningar frá Aristótelesi, John Stuart Mill, Hariett 

Taylor Mill og Simone de Beauvoir. Einnig er hugað að sköpunarsögu kvenna úr Biblíunni og 

væntingum samfélagsins til kvenna í fornum samfélögum, t.d. í gamla assýríska ríkinu, 

íslömskum samfélögum, fornum taílenskum bókmenntaritum og evrópskum samfélögum 

miðalda. 

Í lokin eru greindar asískar kvennalýsingar og staðalímyndir þeirra í skáldsögunni Annað 

líf (2000) eftir Auði Jónsdóttur, smásögunni „Sagan af Svarra víkingi og Song Yong― (1992) 

eftir Böðvar Guðmundsson og kvikmyndinni Maður eins og ég (2002) í leikstjórn Róberts 

Inga Douglas. Svo virðist sem staðalímyndir asískra kvenna séu fastmótaðar í íslensku 

samfélagi, hvort sem er í raunveruleikanum, fjölmiðlum, bókmenntum og kvikmyndum og 

hafa þær áhrif á daglegt líf asískra kvenna sem hér búa.  
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Inngangur 

 

Á síðustu árum hefur þeim útlendingum fjölgað sem flytja til Íslands og hafa búsetu á landinu. 

Samkvæmt hagtölum Hagstofu Íslands var fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi miðað við 1. 

janúar 2009 24.379 eða 7,6% af skráðum íbúum á Íslandi. Þar af eru 1.943 konur frá 

Suðaustur-Asíu. 893 konur koma frá Filippseyjum, 57 frá Indónesíu, 11 frá Malasíu, 12 frá 

Singapúr, 733 frá Tælandi og 237 frá Víetnam (Hagstofa Íslands, 2009). Sumar þeirra eiga 

íslenskan maka og hafa jafnvel fengið íslenskan ríkisborgararétt.  

Unnur Dís Skaptadóttir (2004) mannfræðingur hefur bent á að auknir búferlaflutningar 

tengjast ekki aðeins innflytjendum og hælisleitendum, heldur einnig ferðamönnum og 

viðskiptum. Margar ástæður eru fyrir fólksflutningum til Íslands; þar á meðal má nefna að 

fólk kemur til að vinna, dvelja með maka eða til að stunda nám, sem hefur aukist mikið 

undanfarin ár. Ólíkt öðrum Norðurlöndum eru ekki margir flóttamenn á Íslandi, og vaxandi 

fjölda innflytjenda má að mestu skýra með þörfum iðnaðarins fyrir fleiri starfsmenn. 

Frá því að Ísland staðfesti EES-samninginn, með því að samþykkja lög um evrópska 

efnahagssvæðið nr. 2/1993, hefur þjóðin opnað dyrnar fyrir erlendum einstaklingum og orðið 

fjölmenningarþjóð. Í kjölfarið hafa skapast umræður um hvernig þessir útlendingar eigi að 

laga sig að samfélaginu og fjölmenningu á Íslandi. Íslendingar hafa brugðist misvel við 

auknum fjölda innflytjenda. Það samræmist þeirri greiningu Van Hear (1995: 59–60) að mörg 

einsleit lönd séu tregari en önnur til að heimila aðflutning nýrra þegna frá öðrum 

menningarheimum, því er haldið fram að annaðhvort sé efnahagslíf viðkomandi landa ekki 

nægilega sterkt til að taka við nýjum erlendum starfsmönnum eða að koma of margra 

innflytjenda geti ýtt undir félagslegan óróa.  

Fordómar gegn innflytjendakonum hafa komið upp á yfirborðið í auknum mæli á síðustu 

árum. Fyrri rannsóknir, til dæmis MA-ritgerð eftir Sigurlaugu Hrund Svavarsdóttur (2000) og 

BA-ritgerð Sigríðar Maríu Tómasdóttur (2001), auk rannsókna á fordómum Íslendinga hafa 

glögglega sýnt kynþáttafordóma í garð útlendinga. Fram kemur í þessum rannsóknum að 

aðlögun kvenna að samfélaginu hefur verið erfið og hefur það haft áhrif á samskipti og 

sambönd kvennanna við maka sína. Þeim finnst þær hjálparlausar því að félagslegur 

stuðningur er lítill hér á landi við konur af erlendum uppruna. Þær eru einangraðar, einar án 

fjölskyldu og stundum einnig án vina. Til að gera illt verra eru þær dæmdar af þjóðerni sínu.  

Það er áhugavert að nokkrir íslenskir höfundar hafa reynt að fanga þessa tilhneigingu í 

samfélaginu og lýsa henni í skáldverkum og kvikmyndum. Ekki hefur verið lögð sérstök 

áhersla á rannsóknir á staðalímyndum asískra kvenna í bókmenntum eða dægurmenningu á 
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Íslandi. Vegna þessa hef ég mikinn áhuga á að kanna afstöðu íslenskra höfunda til asískra 

kvenna. Ég hyggst greina kvenlýsingarnar í skáldsögunni Annað líf (2000) eftir Auði 

Jónsdóttur, smásögunni „Sagan af Svarra víkingi og Song Yong― (1992) eftir Böðvar 

Guðmundsson og kvikmyndinni Maður eins og ég (2002) í leikstjórn Róberts Inga Douglas. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla og nokkra undirkafla. Í fyrsta kafla er fjallað um fræðilegar 

rannsóknir á alþjóðalegum búferlaflutningum og flutningum kvenna frá Austurlöndum til 

Vesturlanda. Í öðrum kafla er rætt um kenningar og hugmyndir um mótun og félagslega stöðu 

kvenna. Þar verður einnig fjallað um kvennakúgun og karlaveldi. Þar sem ég lærði 

fjölmiðlafræði í Indónesíu eru mér ljós þau miklu áhrif sem fjölmiðlar hafa á mótun 

almenningsálits. Mig langaði því til að kanna sérstaklega stöðu asískra kvenna í 

fjölmiðlaumræðunni á Íslandi. Viðhorf Íslendinga hafa að miklu leyti verið mótuð af fréttum 

um útlendinga í fjölmiðlum. Þess vegna finnst mér nauðsynlegt að taka nokkur dæmi úr 

fjölmiðlum um staðalímyndir og almenn viðhorf til innflytjenda. Einnig skoða ég hugtakið 

„óríentalisma― (Said, 1979) til þess að sýna fram á hvernig staðalímyndir hafa mótast á 

Vesturlöndum. Um þessi efni er fjallað í þriðja kafla auk þess sem rætt er um fyrri rannsóknir 

á aðstæðum asískra kvenna á Íslandi. Í fjórða kafla er greining á asísku kvenlýsingunum í 

áðurnefndum sögum og kvikmynd. Að lokum eru niðurstöðurnar teknar saman og ályktun 

dregin. Ég vonast til að ritgerðin hjálpi lesendum að skilja betur konur frá hinum ýmsu asísku 

menningarheimum en ástæðan fyrir vali mínu á þessu verkefni er sú að mig langar að brjóta 

upp staðalímyndina og draga upp annars konar mynd af asískum konum.  
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

1.1. Alþjóðlegir búferlaflutningar kvenna 

 

Búferlaflutningar eru skilgreindir bæði sem flótti (sjálfviljugur eða vegna nauðungar
1
) frá 

upprunalegu heimalandi og leit að betra lífi og einhvers konar nýju heimili, eða jafnvel nýju 

heimalandi (Anthias, 2000: 15). Í mörg ár var talið að búferlaflutningar milli landa væru 

aðallega að frumkvæði karlmanna en að konur einungis fylgdu maka sínum. De Laet (1999: 

3) útskýrir að þrátt fyrir að svipaður fjöldi kvenna og karla ferðist milli alþjóðlegra 

landamæra, byggi margar alþjóðlegar rannsóknir á þessu efni á þeirri kenningu að alþjóðlegir 

innflytjendur séu í flestum tilfellum karlkyns verkamenn. Samkvæmt hefðbundnum 

kenningum flytjast konur einungis til þess að fylgja eiginmönnum sínum og er jafnan gert ráð 

fyrir að efnahagslegur ávinningur sé aðalhvati búferlaflutninganna.  

Stærstur hluti búferlaflutninga felur í sér að fólk fer frá vanþróaðri ríkjum til þróaðri ríkja. 

Margar ástæður eru að baki fólksflutningum, þar á meðal þjóðernisátök, fátækt og 

atvinnuleysi, efnahagsleg endurskipulagning, pólitísk spenna og erfiðar umhverfisaðstæður 

(Anthias og Lazaridis, 2000: 3). 

Þó að flutningar kvenna séu enn ósýnilegir í alþjóðlegum rannsóknum og flestar þessar 

rannsóknir líti ekki á konur sem sjálfstæða gerendur, er staðreyndin þó sú að konur flytjast 

búferlum um alþjóðleg landamæri nánast jafnmikið og karlmenn (DeLaet, 1999: 3). Van Hear 

(1995: 64) sannreyndi þetta, meðal annars með athugun á skýrslum frá viðkomandi löndum, 

og nefndi kvenvæðingu búferlaflutninga. Innflytjendur voru áður mun frekar karlmenn en 

konur en nú orðið er meira jafnvægi á þessum tölum. Greining De Laet (1999: 3–9) á fjórum 

helstu flokkum búferlaflutninga sýnir hve ólíkan bakgrunn konur, sem flytja milli landa, hafa: 

 

A. Löglegir búferlaflutningar sem sameina fjölskyldumeðlimi: Flestar konur sem 

flytjast löglega til frambúðar hafa gert það vegna laga sem auðvelda sameiningu 

fjölskyldumeðlima. Innflytjendareglur taka mið af því að sameining fjölskyldu ýtir 

undir búferlaflutninga kvenna. Þótt sameining fjölskyldu sé meginástæða fyrir 

flutningum kvenna er ekki þar með sagt að konur séu almennt svo ósjálfstæðar að þær 

flytjist einungis búferlaflutningum af fjölskylduástæðum.  

                                                 
1
 „While most migrants have some choice over when and how to leave, millions of others become refugees – 

driven from their homes and countries by famine, drought, flood, war, civil conflict, mass persecution, 

enviromental degradation or misguided development programmes― (Van Hear, 1995: 61). 
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B. Löglegir atvinnutengdir búferlaflutningar: Konur flytjast aðallega af 

fjölskylduástæðum til þróaðra landa og mun óalgengara er að þær flytjist til að ná sér í 

atvinnu. Það er engu að síður athyglisvert að margar konur sem flytjast ekki vegna 

atvinnu koma samt sem áður inn á vinnumarkaðinn í viðkomandi landi. 

C. Ólöglegir og óskráðir búferlaflutningar: Konur eru einnig stór hluti þeirra sem 

flytjast ólöglega til annarra landa. Ólöglegir innflytjendur eru oft taldir vera nær 

eingöngu karlkyns verkamenn sem síðar fái til sín alla fjölskylduna. Staðreyndin er 

hins vegar sú að einstæðar konur eru verulegur hluti ólöglegra innflytjenda. 

Takmörkuð vitneskja um óskráða kvenkyns innflytjendur gefur til kynna að konur 

flytjist til af ólíkum ástæðum en algengast er að þær geri það af efnahagslegum 

ástæðum. 

D. Búferlaflutningar flóttamanna: Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 1951 um 

málefni flóttamanna (bókun nr. 1967) voru flóttamenn skilgreindir sem sérhver 

einstaklingur staddur utan lands sem hann er ófús að snúa aftur til af ótta við ofsóknir 

vegna kynþáttar, trúar, þjóðernis, aðild að sérstökum félagslegum hópi eða vegna 

stjórnmálaskoðana. Athuga skal að þessi skilgreining nær ekki til kynjamisréttis og 

getur þar af leiðandi ekki verið grundvöllur fyrir því að fá stöðu flóttamanns. Þess 

vegna geta konur sem reyna að flýja ofbeldi eða ofsóknir sem þær verða fyrir vegna 

kynferðis ekki fengið stöðu flóttamanns. Slíkt ofbeldi og ofsóknir geta verið 

heimilisofbeldi, kynfæralöskun eða nauðgun (Slack, 1988; Thomas og Beasley, 1993; 

Cook, 1993; tekið frá DeLaet 1990: 9). Hins vegar er ljóst að margar konur flytja milli 

landa af þessum ástæðum. 

1.2. Flutningar kvenna frá Austurlöndum til Vesturlanda 

Mynstur alþjóðlegra búferlaflutninga eru flutningar fólks frá fátækum ríkjum til þróaðra  

iðnríkja í hinum vestræna heimi, í þeim tilgangi að finna betra lífsviðurværi. Konur flytjast  

aðallega búferlum frá þriðja heiminum í leit að efnahagslegum gæðum eða flýja land sitt 

vegna stríðsástands. Mörg dæmi eru um venjulega búferlaflutninga og í sumum tilvikum eru 

konurnar að flytjast til þess að sameina fjölskyldu sína (Anthias og Lazaridis, 2000: 5).  

Kvenkyns innflytjendur hafa þann sveigjanleika sem alþjóðlegt atvinnulíf þarfnast. Konur 

eru ódýrt og sveigjanlegt vinnuafl sem nýtist í þjónustustörf og í sumum löndum í léttum 

iðnaði. Sumar konur frá þriðja heiminum finna fyrir einhvers konar frelsun þegar þær fá 

tækifæri til þess að framfleyta sér og börnum sínum sjálfstætt og bæta efnahagslega stöðu 
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sína. Margar innflytjendaverkakonur, þó hvergi nærri allar, eru litaðar konur sem verða fyrir 

kynþáttafordómum, eins og alsírskar konur í Frakklandi, mexíkóskar konur í Bandaríkjunum 

og asískar konur í Bretlandi (Ehrenreich og Hockschild, 2003: 3).   

Anthias (2000: 26–28) rannsakar búferlaflutninga í Suður-Evrópu eftir kyni og kemst að 

eftirfarandi niðurstöðum: 

 

A. Heimilishjálp/húshjálp: Notkun erlends þjónustufólks á einkaheimilum sem margt 

býr á heimili vinnuveitanda, er vaxandi í Evrópu, ekki síst í Suður-Evrópu. Skortur á 

opinberum úrræðum í umönnun mjög ungra barna og eldra fólks hefur valdið 

sprengingu í eftirspurn eftir heimilishjálp. Konur frá Sri Lanka, Filippseyjum, Albaníu 

og Rómönsku Ameríku eru eftirsóttastar til þessara starfa. Eins kaldhæðnislegt og það 

hljómar, kvarta vinnuveitendur þeirra oft hátt yfir of miklum fjölda útlendinga í landi 

sínu en ráða engu að síður útlending á eigið heimili vegna þess hversu ódýrt og 

hentugt það er (Anderson and Phizacklea, 1997; tekið frá Anthias, 2000: 26).  

B. Búferlisflutningar tengdir kynlífi: Vöxtur hefur einnig verið í þjónustu- og 

skemmtanaiðnaði sem tengdur er kynlífi, eins og á nektardansstöðum og nuddstofum. 

Venjulega koma konur sem vinna á þessum stöðum frá Suðaustur-Asíu og Afríku, en 

nú orðið eru einnig konur frá Austur-Evrópu og fyrrum Sovétríkjunum notaðar á 

þennan hátt. Annar vaxandi iðnaður er brúðarverslun gegnum pöntunarlista (Anderson 

og Phizacklea, 1997; tekið frá Anthias, 2000: 28). Áður fyrr voru konur frá Suðaustur-

Asíu eftirsóttastar vegna meintrar undirgefni sinnar og góðra húsmóðureiginleika. 

Konur frá Austur-Evrópu eru sífellt eftirsóttari á þeim forsendum að þær geti aðlagast 

vel og eru ekki ólíkar íbúum Vestur-Evrópu í útliti. Sumar þessara kvenna eru 

menntaðar konur sem eru að flýja lönd þar sem pólitísk óreiða ríkir eða slæman 

efnahag í leit að betri aðstæðum í hinum vestræna heimi.  

1.3. Skilgreiningar á fordómum og staðalímyndum 

Flest ríki Vesturlanda eru fjölmenningarsamfélög og að lifa í slíku samfélagi getur vafalaust 

valdið félagslegum og sálfræðilegum vandamálum og áhyggjum. Hærri fæðingar- og 

innflytjendatíðni meðal kynþátta annarra en hvítra er eitt af helstu áhyggjuefnum í 

fjölþjóðlegu samfélagi. Þetta lýðfræðilega fyrirbæri er stundum nefnt „brúnkun― (e. 

browning) (Summerfield, 1997: 13). Þær breytingar sem eru að eiga sér stað í flestum 

samfélögum valda ákveðinni spennu vegna ólíks þjóðernis eða kynþáttar íbúanna. Mig langar 
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að líta á nokkrar helstu skilgreiningar á fordómum og stöðluðum ímyndum sem fræðimenn 

hafa fjallað um á seinni árum. 

 

Fordómar 

Fordómar eru víða skilgreindir sem neikvætt viðhorf. Sumir rannsakendur skilgreina sérhvert 

neikvætt viðhorf sem fordóma. Allport (1958) skrifaði eina áhrifamestu bók allra tíma um 

fordóma, Eðli fordóma. Hann skilgreindi fordóma sem fjandsamlegt viðhorf til einstaklings 

sem tilheyrir sérstökum hópi, einungis vegna þess að einstaklingurinn tilheyrir hópnum. Gert 

er ráð fyrir að viðkomandi hafi andstyggilega eiginleika sem einkenni hópinn allan.  

Samkvæmt Allport vísa fordómar sem tengjast þjóðerni til eiginleika hóps sem geta verið 

líkamlegir eða menningarlegir vegna ríkisfangs, tungumáls, trúar eða hugmyndafræði. Hann 

skilgreinir þjóðernislega fordóma þannig að þeir séu byggðir á andúð og ósveigjanlegum 

alhæfingum. Fordómar geta verið bæði tilfinning og tjáning þeirra (Allport, 1958: 10).  

Fordómar birtast í samskiptum fólks, því hvernig fólk hagar sér gagnvart öðru fólki. Fólk er 

fordómafullt gagnvart þeim sem því líkar illa við af einhverri ástæðu, finnst hópurinn óæðri 

eða heldur að hópurinn hafi óæskilega eiginleika (Jones, 1997: 8). Einstaklingur tjáir fordóma 

ósjálfrátt vegna þess að hann finnur fyrir þeim á ákveðinn hátt, aðallega vegna eigin 

persónuleika sem mótast að mörgu leyti vegna þess hvernig einstaklingurinn var alinn upp 

félagslega (Lippmann, 1998: 81). 

 

Staðalímyndir 

Staðalímyndir eiga það til að vera neikvæðar, vekja ótta og skapa hindranir. Staðalímyndir  

eru ekki aðeins ósanngjarnar gagnvart einstaklingum heldur einnig gagnvart hópum innan 

stærri hópa. Hugtakinu ‗staðalímynd‘ var fyrst lýst af félagsrýninum Walter Lippmann árið 

1922 sem eins konar mynd í huganum sem hjálpaði manni við að skilja margbreytileika 

umhverfisins með því að einfalda hinn félagslega heim. Lippmann staðhæfði að staðalímyndir 

væru afleiðing gallaðrar hugsunar sem leiddi til mjög hæpinna skoðana (Brigham, Dovidio, 

Gaertner, Johnson, 1996: 277–279). Staðalímyndir eru til í huga einstaklinga sem skoðanir 

eða væntingar, þær geta einnig endurspeglað lífsviðhorf svipaðra einstaklinga (Jones, 1997: 

167) 

Mynstur staðalímynda er ekki hlutlaust. Þær tryggja okkur sjálfsvirðingu, staðfesta 

gildismat okkar, stöðu okkar og réttindi. Staðalímyndir eru þess vegna hlaðnar tilfinningum. 

Að einhverju leyti eru þær örvaðar af ytri þáttum, sérstaklega af prentuðum og töluðum 

orðum sem mynda einhvers konar kerfi staðalímynda (Lippmann, 1998: 96, 99). 
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Staðalímyndir geta afhjúpað skoðun einstaklings eða skoðun hóps um annan hóp. Jones 

(1997: 170) skilgreindi staðalímyndir sem jákvæðar eða neikvæðar skoðanir einstaklinga um 

einkenni hópa fólks. Nákvæmnin er breytileg eftir því hversu vel þessar skoðanir eiga við þá 

hópa sem um ræðir og hversu útbreiddar þessar skoðanir eru. Staðalímyndir leika mikilvægt 

hlutverk í daglegu lífi okkar. Sýnt hefur verið fram á að þær hafa áhrif á hverju við tökum 

eftir og leggjum á minnið, hvernig við túlkum þessar upplýsingar og hvernig við notum þær 

til þess að fella dóma. 
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2. Staða og mótun kvenna 

 

Til að varpa skýrara ljósi á staðalímyndir asískra kvenna tel ég nauðsynlegt að fjalla um eðli 

kvenna, kynhlutverk, kenningar og hugmyndir um konur í karlaveldissamfélögum. 

2.1. Hugmyndir um eðli kvenna 

Í margar aldir hafa konur verið flokkaðar sem óæðri og ósjálfstæðari verur en karlmenn. Guð 

skapaði ekki konuna ósjálfrátt. Hlutverk hennar var einungis að bjarga karlmanninum frá 

einmanaleika. Í sköpunarsögu Biblíunnar er þetta gert ljóst: „Og Drottinn Guð sagði: Eigi er 

það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi― (1. Mós. 2: 18). 

Sköpun og upphaf konunnar var ekki eingöngu háð karlmanninum, heldur varð hún eign 

hans, samkvæmt Biblíunni: „Þá sagði maðurinn: Loks er hér bein af mínum beinum og hold 

af mínu holdi. Hún skal kvenmaður kallast af því að hún er af karlmanni tekin― (1. Mós. 2: 

23). 

Konan er ekki álitin vera eins og hún sjálf lítur á sig heldur eins og karlmaðurinn lítur á 

hana. Hún er alltaf skilgreind sem „hin―, hún er hlutgerð í huga karlsins, sem „en soi― 

(Beauvoir, 1989: 142-143). 

Kenningar síðari alda manna um konur má rekja til forngríska heimspekingsins 

Aristótelesar, sem setti fram svonefnda „eðlishyggjukenningu―.  

 

Aristóteles rekur karleðlið og kveneðlið til líffræðilegs mismunar kynjanna og því er 

kynjakenning hans líffræðileg eðlishyggja. Sundurgreining kynjanna gerir að verkum 

að þau mynda andstæður sem geta af sér hugtakapör. Dæmigerð hugtakapör eru: 

menning og náttúra, skynsemi og tilfinningar, sál eða hugur og líkami. Karlinn er 

fulltrúi skynsemi, menningar og hugar, og konan tengist náttúrunni gegnum líkamann 

og er tilfinningavera. (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001: 20–21)  

 

Umfjöllun Aristótelesar um kyn og kynhlutverk má skipta í tvo þætti: annars vegar umfjöllun 

um líffræðilegan kynjamismun sem hefur verið skilgreind sem„eins-kyns kenning―og hins 

vegar í samfélagsfræðilega greiningu á mismunandi hlutverkum kynjanna. Sigríður 

Þorgeirsdóttir tekur saman kenningu Aristótelesar: 

 

Aristóteles gengur út frá einu kyni, karlkyni og leiðir kvenkyn af því (á svipaðan hátt 

og Guð skapaði Adam og bjó síðan til Evu úr rifinu). Samkvæmt kenningu 

Aristótelsar, er konan frávik frá hinu eina og upprunalega karlkyni. Karlkyn er 

staðallinn eða viðmiðið og kvenkyn er frávik frá því. Aristóteles skrifar: „Okkur ber að 

líta á konuna sem væri hún vanskapnaður sem kemur þó engu að síður upp við 



12 

 

náttúrulegar aðstæður.―
2
 Þessi vanskapnaður er náttúrulegur vegna þess að náttúran 

krefst hans til viðhalds mannkyns. Eina (skynsamlega) ástæðan fyrir tilvist konunnar 

er sem sé að hún er ill nauðsyn til viðhalds mannkyni. Karlinn er hinn virki aðili, en 

konan óvirk og tekur við því sem karlinn gefur frá sér. Konan er „ófrjór karl―. Konuna 

skortir eitthvað sem karlinn hefur, karlinn er heill, konan hálfgildingur. (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001: 22–23) 

 

Parshley (1989: xxi) segir að í samtímanum standi karlmaðurinn fyrir hið jákvæða og hið 

hlutlausa og bendir á að orðið „maður― er notað fyrir manneskjur, jafnt konur sem karla. 

Konur hins vegar tákni aðeins hið neikvæða. 

2.2. Kynhlutverk kvenna 

Konum eru ávallt ætlað að rækja skyldur sínar sem eiginkonur og mæður og haga sér 

samkvæmt væntingum samfélagsins. Að mati Aristótelesar er líffræðilegt og samfélagslegt 

hlutverk kvenna fyrst og fremst að ganga með og ala börn og hugsa um fjölskylduna og 

heimilið. Allt tal um eðli konunnar miðast við þetta hlutverk og einskorðar hana við það. 

Konan hefur að mati Aristótelesar ekki eðli sem nægir henni til að taka að sér hlutverk utan 

heimilis (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001: 23). 

Í fornu tælensku bókmenntariti Sri Ariya Matriya Öld
3
 er ímynd hinnar fullkomnu 

eiginkonu lýst: 

 

Hennar fyrri líf og verðleikar munu ýta undir velmegun eiginmanns hennar eða bæta 

líf hans. Hún mun öðlast virðingu fólks og þar með virðingu eiginmanns síns, umbun 

fyrir góðsemi sína. Hún mun verða vígð sem Nang Kaeo (dýrmætur hlutur, hin 

fullkomna eiginkona). Fyrir utan verðleika og dýrð er hún hin fullkomna eiginkona 

sem sinnir eiginmanni sínum og þóknast honum. Hún er undirgefin, hlýðin og trú 

honum. Hún skemmtir honum hvenær sem honum þóknast. (Kriengkraipetch, 1993: 

32) 

 

Í öðru bókmenntaverki, sem er ritað undir áhrifum indversku þjóðsagnapersónunnar Maha 

Bharata, Krisna Son Nong
4
, kennir Krisna systur sinni að þjóna sínum eina eiginmanni en 

Krisna gat sjálf sinnt sínum fimm eiginmönnum. Krisna kenndi systur sinni að:  

eiginkona eigi að vakna á undan eiginmanni sínum á morgnana, leggjast til hvílu á 

eftir honum á kvöldin, tala alltaf blíðlega til hans, virða alla þá sem hann virðir og 

hlýða honum alltaf. (Kriengkraipetch, 1993: 32) 

                                                 
2
 Sigríður vitnar hér í Aristóteles, De Generatione Animalum, IV. bók, 767b.  

3
 Hluti af bókinni Trai Phum Phra Ruang (Þrír heimar Ruangs konungs) sem var skrifuð af Luthai konungi í 

Sukhothai-konungsdæminu (Mahathammaracha I, 1346–47 – 1368–74?). 
4
 Krisna Son Nong (Ráðleggingar Krisna til systur sinnar) sem var skrifuð af  Paramanuchitchinoros prinsi 

(1790–1853).  
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Uppeldi kvenna hefur löngum verið á einn veg, það miðar að því að þær sjái fyrir sér með því 

að giftast. Að giftast er tilgangur tilveru þeirra og þegar tilgangnum er náð hætta þær að vissu 

marki að lifa ákjósanlegu lífi með einhverjum tilgangi (Harriet Taylor Mill, 1970: 85). John 

Stuart Mill (1970: 157, 179) segir að hjónaband sé það takmark sem samfélagið setji konum, 

sú framtíð sem hæfir þeim, fyrir utan þær konur sem eru ekki nægum kostum búnar til þess að 

einhver vilji giftast þeim. Hann telur að á sama hátt og karlmaður velur sér starf velji konan 

við giftingu að stjórna heimilinu og ala upp börn. Það verður hennar einkastarf, köllun sem 

hún mun gegna eins lengi og þörf er á.  

Beauvoir (1989: 427) staðhæfir sjálf að hlutverk kvenna í hjónabandi sé að uppfylla 

kynferðislegar þarfir manna sinna og stjórna heimilishaldinu. Þau skyldustörf sem samfélagið 

ætlast til af konum eru þjónusta við maka. Í staðinn á eiginmaðurinn að gefa konunni gjafir og 

halda henni uppi fjárhagslega. 

Mill (1970: 74) heldur því fram að forsenda fyrir frelsun konunnar felist í því að fræða 

hana þannig að viðurværi hennar sé ekki háð föður hennar eða eiginmanni. Sú staða gerir 

hana í langflestum tilvikum að leikfangi eða þræl þess manns sem fæðir hana. Í  

undantekningartilvikum gerir það hana að auðmjúkum vini hans. Að mínu áliti er menntun 

það mikilvægasta fyrir konur. Með menntun geta konur stjórnað sínu eigin lífi sem leiðir til 

sjálfstæðis og gefur þeim sjálfsvirðingu í heimi sem karlmenn ríkja yfir.  

2.3. Konur í karlaveldissamfélögum 

Konur þurfa að fylgja reglum sem settar eru af samfélaginu (karlmönnum), annars geta þær 

hlotið refsingu fyrir. Karlaveldi og kúgun kvenna hefur fyrirfundist frá fornum samfélögum, í 

gegnum tímabil hinna þriggja helstu vestrænu trúarbragða, og allt til dagsins í dag.   

Í lögum Assýríu var mönnum leyfilegt að slá konur sínar, rífa í hár þeirra, særa þær og 

gata eyru þeirra án nokkurrar ábyrgðar (Ahmed, 1992: 13). Um leið og faðir gaf dóttur sína í 

hjónaband var hún orðin eign nýja eiginmannsins og ábyrg fyrir öllum hans gjörðum: 

 

Ef kona dvelur í húsi föður síns en hefur verið gefin eiginmanni sínum, hvort sem hún 

hefur verið flutt í hús eiginmannsins eða ekki, skulu allar skuldir, misgjörðir og glæpir 

eiginmanns hennar verða hennar eins og hún hefði einnig framið verknaðina. 

Einnig gildir að ef kona dvelur í húsi eiginmanns síns skulu allir hans glæpir einnig 

verða hennar. (Lagasafn Assura, um 1075 fyrir Krist: 1.32.) 

 

Í samfélagi Sassanía, sem réðu á Írak-Íransvæðinu á fyrstu öld fyrir Krist, var Zaraþústratrú 

mjög áhrifamikil og endaði sem ríkistrú. Feðraveldið sem kirkjan stóð vörð um gerði 

eiginkonur skyldugar til algerrar hlýðni við eiginmenn sína. Karlmaður mátti lána öðrum 
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manni konu sína án hennar samþykkis ef samningur var gerður um skilyrði lánsins. Þessi iðja 

var einkum stunduð af ekklum sem höfðu ekki efni á að giftast aftur en þurftu á konu að halda 

til að ala upp börnin og sinna kynferðislegum þörfum sínum (Ahmed, 1992: 19–20).  

Í Kóraninum eru konur settar skör neðar en karlmenn og sagt er að Guð hafi skapað 

karlmenn æðri en konur. Konur eiga því að hlýða eiginmönnum sínum sem mega beita þær 

líkamlegum barsmíðum geri þær það ekki
5
. Yfirráð karlmanna yfir konum eiga sér langa 

sögu. Í fyrsta borgarsamfélaginu í Mesópótamíu var feðraveldi mikið og fjölskyldunni var 

ætlað að varðveita rétt karlmanna til lögerfða og til yfirráða yfir kynverund kvenna. 

Samkvæmt lögum var kynverund kvenna eign karlmanna, fyrst föður konunnar en síðar 

eiginmanns hennar. Kynferðislegur hreinleiki konunnar, aðallega meydómur, var 

umsemjanleg og efnahagslega mikilvæg eign (Ahmed, 1992: 12). Aisha, eftirlætiseiginkona 

Múhameðs spámanns, var til dæmis sex ára gömul þegar faðir hennar, Abu Bakr, gifti hana 

spámanninum sem þá var fimmtugur að aldri. Abu Bakr var helsti vinur og stuðningsmaður 

Múhameðs. 

Kóraninn leyfir mönnum einnig að eiga fjórar löglegar eiginkonur og óskilgreindan fjölda 

kvenna. Fyrir karlmenn var konan í hagnýtum skilningi þræll sem hægt var að versla með og 

hafa til kynferðislegra nota. Konur höfðu lítið að segja um eigið kynlíf, sálarástand sitt og 

tilfinningalíf (Ahmed, 1992: 85). 

Í Íslam er hlýðni og undirgefni kvenna skilgreind sem hluti af eðli þeirra og tákn um 

yfirburði karlmanna og kraft þeirra til þess að stjórna konum og kúga þær. Eiginkonum 

Múhameðs spámanns voru gefnir tveir kostir, skilnaður eða að halda áfram hjónabandinu og 

samþykkja þar með þá sérmeðferð sem ætlast var til að þær sættu sig við (Ahmed, 1992: 56). 

Algjör hlýðni er þekkt úr forngrískri menningu. Aristóteles skrifaði: „Hógvær þögn er 

höfuðdjásn konunnar.―
6
 Hann leit svo á að það samræmdist náttúrulegri skipan að konan 

hlýddi karli sínum (Sigríði Þorgeirsdóttur, 2001: 23).  

Karlaveldi kemur sterkt í ljós í evrópskum samfélögum miðalda, til að mynda í Englandi. 

Í verki sínu Kúgun kvenna, útskýrir John Stuart Mill (1970: 159–160) að upphaflega hafi 

maðurinn tekið konuna með valdi eða faðirinn selt honum hana. Í Norðurálfu höfðu feður 

lengst af allt vald yfir dætrum sínum, svo að þeir gátu gift þær burt eftir því sem þeim líkaði 

best, án tillits til tilfinninga dætranna. Í fornkristnum samfélögum hafði maðurinn vald yfir lífi 

                                                 
5
„Körlum ber að annast og vernda konur, því Allah hefur gert einn öðrum fremri, og þeir sjá þeim farborða af 

eigum sínum. Þess vegna eru réttlátar konur hlýðnar og gæta þess á laun sem Allah ætlar þeim að gæta. En þær 

sem þér óttizt að fremji hjúskaparbrot gegn yður skuluð þér ávíta, síðan láta einar í bóli sínu, og loks refsa. Ef 

þær snúa til hlýðni þá gerið ekkert að yfirvarpi gegn þeim. Sjá, Allah er mikill og dýrlegur― (Kóran, 4. Súra: 34). 
6
Sigríður vitnar hér í Aristóteles, Stjórnskipunin, I. bók, 1260a.  
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og dauða eiginkonu sinnar eftir að hann kvongaðist. Hún gat ekki beitt fyrir sig lögum á móti 

honum, hann var dómari hennar og lög. Í gömlum Englandslögum er maðurinn kallaður 

höfðingi eiginkonu sinnar, hann var bókstaflega einvaldur yfir henni. Konan var í rauninni 

ambátt mannsins, hún hét honum ævilangri hlýðni og var með lögum skylduð til þess að vera 

honum undirgefin. Konan gat ekkert gert nema maðurinn leyfði henni það, að minnsta kosti 

með þögninni. Hún gat ekki aflað sér fjár fyrir sjálfa sig; undir eins og hún eignaðist eitthvað, 

þótt það væri  bara arfur, varð sú eign sjálfkrafa eign mannsins. Mill fannst að almennt fengju 

konur ekki betri meðferð en þrælar. Samkvæmt gömlum Englandslögum getur konan ekki 

haft neitt með sér ef hún skilur við mann sinn, hvorki börn sín né neitt af því sem er hennar 

löglega eign. Eiginmaðurinn einn hefur lögmætan rétt yfir börnunum og eignunum. Hún getur 

ekkert gert fyrir börn sín nema því aðeins að hún fái umboð til þess frá manni sínum. Jafnvel 

eftir dauða eiginmannsins hefur hún ekki forræði yfir börnum sínum nema því aðeins að hann 

hafi tekið sérstaka ákvörðun um það.  

Simone de Beauvoir (1989: 137–138), sem var franskur kvenrithöfundur, heimspekingur 

og einn helsti hugmyndafræðingur femínista, skrifaði í bók sinni Hitt kynið að forréttindi 

karlmanna í efnahagslífinu, félagsleg staða þeirra, virðing vegna hjónabands og gildi 

stuðnings frá karlmanni geri það að verkum að konur reyna ákaft að þóknast karlmönnum. Að 

mörgu leyti eru konur ennþá kúgaðar. Þannig sjá konur sig og taka ákvarðanir sem byggjast á 

því hvernig karlmenn skilgreina þær en ekki hvernig þær líta á sig og skilgreina sig sjálfar. 

 

Þó að jafnrétti kynjanna og kvennabarátta séu viðurkennd og ýmislegt hafi þróast í rétta átt 

lifa konur í mörgum löndum í Asíu, Afríku og Evrópu ennþá í karlaveldi:  

 

Konur eru kúgaðar sem kyn. Um það er tæpast deilt lengur. Þessi kvennakúgun er á 

heimsmælikvarða, hún viðgengst meðal allra þjóða og kynþátta og í öllum stéttum. 

Það er óhugnanlegt en satt samt að karlar hafa um heim allan vald yfir konum. Þetta 

vald er óháð stétt og stöðu og birtist alls staðar á svipaðan hátt. Í fjárhagslegri, 

félagslegri, andlegri og líkamlegri kúgun kvenna. (Helga Sigurjónsdóttir, 1988: 29) 

 

Í flestum löndum Asíu og öðrum Austurlöndum er konum enn mismunað og þær kúgaðar 

vegna líffræðilegra þátta. Það eru nokkur atriði í trúar- og helgisiðum sem konum er bannað 

að taka þátt í þegar þær sinna skyldum sínum tengdum barneignum. Þetta getur verið þegar 

þær hafa tíðir, ganga með börn eða hafa börn á brjósti. Í Kóraninum eru konur sagðar  
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„óhreinar― þegar þær hafa tíðir og á þeim tíma forðast karlmenn þær gjarnan
7
.  Konum er ekki 

leyft að fasta á ramadhan né fara í mosku þegar þær hafa tíðir.  

Í mörgum asískum og vestrænum ríkjum þarf konan að taka sér eftirnafn eiginmanns 

síns við giftingu. Þannig missir konan að einhverju leyti einkenni sín sem einstaklingur, það 

er eins og tilvera hennar sé einungis staðfest af eiginmanni hennar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 „Þeir spyrja um klæðföll kvenna. Seg þú: Þau eru sjúkleg. Látið því konur einar meðan á tíðum stendur, og 

snertið þær ekki fyrr en þær eru hreinar aftur. En þegar þær hafa hreinsað sig, megið þér nálgast þær svo sem 

Allah hefur fyrir yður lagt. Allah ann þeim sem til Hans leita og þeim sem gæta hreinleiks― (Kóran, 2. Súra: 

222).  
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3. Aðstæður og staðalímyndir asískra kvenna á Íslandi  

 

Í þessum kafla ætla ég að kanna félagslega stöðu asískra kvenna á Íslandi. Fyrst mun ég taka 

saman fyrri rannsóknir sem hafa verið gerðar um aðstæður asískra kvenna og síðan mun ég 

kanna fréttir í fjölmiðlum varðandi asískar konur sem mótast af staðalímyndum og móta þær. 

3.1. Óríentalismi og vestræn túlkun 

Þegar talað er um konur frá Asíu og einkenni þeirra þarf að hafa í huga hvernig staðalímyndir 

hafa mótast á Vesturlöndum undir áhrifum af óríentalisma. Í riti sínu Óríentalismi rannsakar 

Said (1979) hvernig Vesturlönd, þar á meðal Bretland, Frakkland og Bandaríkin, líta á 

Austurlönd. Vesturlöndin hafa notað völd sín til þess að ráðskast með nýlendur sínar. 

Hugtakið „óríentalismi― gerir einnig greinarmun á austri og vestri (á Vesturlöndum er hefð 

fyrir því að gera slíkan greinarmun), það er að segja á hinu þekkta (Evrópu, Vesturlöndum, 

okkur) og hinu óþekkta (Austurlöndum, Austrinu, þeim). Austrið er útlagt sem evrópsk 

sköpun, framandi og rómantískar slóðir þar sem ögrandi og spennandi atburðir gerast. 

Vesturlönd skilgreina sig og menningu sína sem æðri en fólk og menningu sem hefur annan 

uppruna. Enn fremur telja Vesturlönd það vera á sína ábyrgð að endurmóta Austurlönd. Said 

útskýrir hvernig Vesturlönd mótuðu staðalímynd Austurlanda með því að gefa út yfirlýsingar 

um þau, ýta undir allskyns fordóma um þau, lýsa þeim í bókmenntum og fræðibókum, taka 

ákvarðanir fyrir þau og stjórna þeim. Þannig er óríentalismi leið Vesturlanda til að ríkja yfir 

Austurlöndum. Said telur í bók sinni að óríentalismi sé í raun kerfi sem fólk á Vesturlöndum 

notar til að beita nýlenduvaldi sínu. Vestrænt fólk getur skilgreint eða haldið fram hvaða 

bábiljum sem er um Asíu og fólk þaðan í gegn um óríentalisma.   

Hægt er að líta á heimsvaldastefnu sem hugaróra evrópsks manns um sjálfan sig sem 

leiðtoga og hugsuð. Evrópski riddarinn veður um í leit að villimennsku og öðrum framandi 

fyrirbærum, sannfærður um að harðstjórn sé björgunin. Spivak segir að þetta sé ætlun hvítra 

manna sem vilja bjarga dökkum konum frá dökkum mönnum (Puwar, 2004: 23).  

Erótískt ímyndunarafl Vesturlandabúa um Austrið hefur örvast af hugmyndinni um 

kvennabúr keisara í ríki Ottómana á 17. og 18. öld. Hugmynd um kvennabúr töfrar fram 

ímynd glæsilegra heimkynna sem eru full af fögrum og ástríðufullum eiginkonum og 

hjákonum sem hafa það eina hlutverk að skemmta og svala nautnum gamals en lostafulls 

sjeiks eða soldáns. Vestrænir ferðalangar áttu sinn þátt í að skapa þessa framandi sýn á 

Austurlönd. Einn þeirra var Sir Richard F. Burton sem þýddi Þúsund og eina nótt á ensku árið 

1884, en það verk er safn goðsagna, ævintýra, rómantískra sagna og sögulegra gamansagna 
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ýmissa ólíkra þjóða. Þar á meðal eru indverskar, persneskar og arabískar munnmælasögur sem 

eru uppfullar af lýsingum á holdlegum nautnum karla sem er svalað af undirgefnum konum 

frá Austurlöndum fjær. 

Asísk frásagnarhefð á sinn þátt í að móta asískar staðalímyndir, sérstaklega staðalímyndir 

asískra kvenna. Dæmigerðar dyggðir asískra kvenna eru taldar vera undirgefni og 

undanlátssemi; þær eru taldar taka þarfir annarra fram yfir sínar eigin, þær láta aldrei 

athyglina beinast að sér, þekkja sín takmörk og átta sig á því að sá sem mótmælir ástandi mála 

eyðileggur samhljóminn. Dyggðir eru fyrirfram skilgreindar, svo sem skylda konu til að þjóna 

manni sínum eða skylda barna til að hlýða foreldrum sínum. Krafan um hlýðni, virðingu og 

aga fléttast saman við aldagamla hefð og stuðlar að staðalímynd hinnar asísku konu sem talin 

er vera auðsveip, hlýðin, huglaus, hljóðlát og gædd innsæi (Arisaka, 2000: 215). 

3.2. Fyrri rannsóknir  

Margs konar rannsóknir hafa verið gerðar á aðstæðum innflytjendakvenna á Íslandi, 

sérstaklega kvenna frá Asíu. Margar þeirra hafa komið til landsins vegna atvinnu, 

fjölskyldutengsla eða hjúskapar. Fyrsta rannsóknin var MA-ritgerð Sigurlaugar Hrundar 

Svavarsdóttur árið 2000. Niðurstaðan hennar var sú að samfélagið hefur neikvætt viðhorf til 

asískra kvenna og maka þeirra. Staðalímyndin er á þá lund að þær séu ómenntaðar, af fátæku 

fólki komnar, þjófar og vændiskonur. Sigurlaug kannaði hvaða hugmyndir íslenskir 

háskólanemar hefðu um asískar konur og kom í ljós að konurnar voru hlutgerðar, líkt og í 

fjölmiðlaumfjölluninni (sjá kafla 3.3. um póstkröfubrúðir). Nemendurnir töldu að konurnar 

væru góðir kokkar (elduðu góðan mat) og álitu þær bæði kúgaðar og undirgefnar, auk þess 

sem þær sættu ofbeldi af hendi maka sinna (Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, 2000). 

Valgerður Katrín Jónsdóttir rannsakaði árið 2003 heilsufar og félagslegar aðstæður asískra 

innflytjendakvenna á Íslandi og barna þeirra. Jafnframt skoðaði hún hvernig 

heilbrigðisþjónustan sinnti þörfum þessa hóps og úr hverju þyrfti að bæta ef þjónustu væri 

ábótavant. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að margar innflytjendakonur frá Asíu byggju 

við erfiðar félagslegar aðstæður og þyrftu oft að berjast fyrir því að njóta heilbrigðisþjónustu 

og annarra félagslegra réttinda (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2003; tekið frá Rögnu Láru 

Jakobsdóttur, 2007: 190–191). 

Aðra rannsókn gerði Andrea Sompit Siengboon sem sneri að taílenskum ungmennum sem 

flust höfðu til Íslands eftir 10 ára aldur. Athugað var gengi þeirra í íslenskum skólum en þar 

að auki var fjallað um fjölskyldur þeirra, ástæður fyrir komu mæðra þeirra til landsins og 

aðlögun þeirra að íslensku samfélagi. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 
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taílensku ungmennin og mæður þeirra voru ánægð á Íslandi. Mæðurnar komu hingað í fyrstu í 

leit að vinnu og var næg atvinna ein ástæðan fyrir ánægju þeirra hér á landi, auk þess sem þær 

gátu styrkt fjölskyldur sínar í Tælandi (Andrea Sompit Siengboon, 2005 tekið frá Rögnu Láru 

Jakobsdóttur, 2007: 191–192). 

MA-ritgerð Sóleyjar Grétu Sveinsdóttur Morthens í mannfræði beindist að reynslu og 

upplifun asískra kvenna sem flust hafa til Íslands. Niðurstöður leiddu í ljós að konurnar hefðu 

styrk til að takast á við þá erfiðleika sem fylgdu lífi í nýju landi og mynduðu fjölbreytileg 

félagstengsl, bæði á Íslandi og í heimalandi sínu með aðstoð tækninnar. Koman til Íslands 

reyndist öllum konunum erfið, meðal annars vegna þess að þær þurftu að glíma við 

þverþjóðlegt líf og íslenskt tungumál (Sóley Gréta Sveinsdóttir Morthens, 2006; tekið frá 

Rögnu Láru Jakobsdóttur, 2007: 192).  

Margir útlendingar sem tala ekki íslensku eru oft einmana og einangraðir. Þeim finnst þeir 

ekki tilheyra íslensku samfélagi af því að þeir geta ekki tjáð sig almennt á íslensku í 

samfélaginu. Þess vegna eiga erlendar konur oft í nánum samskiptum við aðrar konur frá 

heimalandi sínu og sækja þangað félagslegan stuðning.  

3.3. Fjölmiðlar 

Í fjölmenningarsamfélagi þróar hver kynþáttur með sér ákveðna meðvitund í samskiptum við  

fólk af öðrum kynþætti. Litaðar konur þróa einnig með sér sína kynmeðvitund og tengja við 

stöðu sína í samfélaginu (Chow, 1987; tekið frá Andersen 2006: 36). Kynferði, kynþáttur og 

stéttarstaða hafa í sameiningu áhrif á hvernig fólk skynjar og þróar kynmeðvitund sína. Þetta 

má einnig finna hjá hvítu fólki (Andersen, 2006: 14–15).   

Fjölmiðlar hafa margvísleg áhrif á almenningsálitið og móta að miklu leyti valdahlutföllin 

á öðrum sviðum. Miðlun upplýsinga í miðlum sem ná til fjölda fólks hefur bein áhrif á hugsun 

og hegðun þess fólks (sjá Lippmann, 1998; Briñol, Petty og Priester, 2002: 156). Uppruna-, 

kynþátta- og kynjastaðalímyndum er miðlað til fólks í fjölmiðlum, fréttum, kennslubókum og 

samtölum (Arcuri og Maass, 1996: 195).  

Eins og Lippmann (1998: 81) bendir á, leika upplýsingar sem birtast í fjölmiðlum, 

lykilhlutverk við mótun raunveruleikaskynjunar okkar. Við veljum það sem menning okkar 

hefur innprentað okkur og við skiljum það í ljósi staðalímynda sem eru ríkjandi í kringum 

okkur. Okkur er sagt frá heiminum áður en við sjáum hann í raun. Við ímyndum okkur flesta 

hluti áður en við upplifum þá. Það er erfitt að forðast fjölmiðla í vestrænum iðnríkjum 

samtímans. Fólk neytir daglega afurða fjölmiðla, en þeir leika lykilhlutverk í að skapa 

hugarfar og gildi í samfélaginu (Davies, Dickey og Stratford, 1987: 2). Sú mynd sem 
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fjölmiðlar gefa getur haft úrslitaáhrif á skoðanir almennings á tilteknum kynþáttum 

(Hamilton, Mackie, Susskind, Rosselli, 1996: 62). 

Maður getur búist við því að rekast á fólk sem er frábrugðið manni sjálfum hvað kynþátt, 

trúarbrögð, kynferði, og þjóðerni varðar. Jafnvel einstaklingar sem búa í frekar einsleitu 

félagslegu umhverfi eru líklegir til að móta sér skoðanir á öðrum þjóðfélagshópum í gegnum 

fjölmiðla (sjá Greenberg og Brand, 1994; Harris, 1994; tekið frá Bodenhausen og Macrae, 

1996: 228–229). 

Í þessum kafla verður hugað að umfjöllun um asískar konur í íslenskum fjölmiðlum. 

Hugmyndir Íslendingar um asískar konur byggja að stórum hluta á umfjöllun fjölmiðla um 

þær en rannsóknir hafa leitt í ljós að fjölmiðlaumfjöllun um innflytjendur á Íslandi er oft 

neikvæð (Kristín Njálsdóttir, 1998; Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997; tekið frá Sigurlaugu 

Hrund Svavarsdóttur, 2000: 78). 

 

Vændiskonur 

Hvítir menn hafa í mörgum tilvikum átt sín fyrstu kynni af asískum konum í stríði þegar 

deildir þeirra hafa verið staðsettar í Kóreu, á Filippseyjum eða öðrum löndum í Suðaustur-

Asíu. Á meðan á þeirri dvöl stóð hafa þeir kynnst asískum konum í hlutverkum vændiskonu, 

barþjóns eða geisju. Þar af leiðandi er viðhaldið staðalímynd hinnar asísku konu sem 

auðmjúkrar þjónustukonu karlmannsins (Villapando, 1989: 324–325).  

Kynferðislegar staðalímyndir loða við litaðar konur. Staðalímynd asískra kvenna er að 

þær séu hljóðlátar, viðkvæmar og undirgefnar og svali löngunum karlmanna. Í samanburði við 

aðra kynþætti eru asískar konur taldar vera líkastar staðalímyndum kveneðlisins en að auki 

eru þær óverðskuldað taldar vera tilkippilegar kynferðislega. Staðalímynd hinnar tilkippilegu 

asísku konu spannar allt frá geisju til kvenna sem keyptar eru úr brúðarbæklingum. 

Samkvæmt þessu er asísk kona hin fullkomna eiginkona vegna þess að hún gerir engar kröfur, 

kvartar ekki og hefur þann tilgang í lífinu að þjóna (Frantz, 1999: 571). 

Þessi kynferðislega staðalímynd hefur því miður ekki einungis áhrif á nokkra einstaklinga 

heldur heilan kynþátt kvenna. Þegar hópur einstaklinga hefur verið flokkaður og samfélagið 

lítur á hópinn í ljósi vissra staðalímynda, eru allir einstaklingarnir innan hópsins álitnir hegða 

sér á svipaðan hátt. Afleiðingar axarskafta sem einstaklingar innan hópsins gera sig seka um 

verða skaðlegar vegna þess að þær hafa áhrif á álit samfélagsins á allan hópinn (Stangor og 

Schaller, 1996: 10-13; Wilder, 1978a, 1978b; tekið frá Hamilton, Mackie, Susskind, Rosselli, 

1996: 45). 

Fyrr á þessu ári var í íslenskum fjölmiðlum greint frá um þrítugri konu frá Miðbaugs-
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Gíneu, Catalinu Mikue Cnogo, sem er þekkt fyrir að hafa rekið vændishús á Hverfisgötu í 

Reykjavík. Í viðtali við Vikuna sagði hún að hún færi til Brasilíu til þess að finna konur til að 

stunda vændi hér á landi. Hún er í farbanni vegna gruns um fíkniefnamisferli og fyrir að hafa 

haft tekjur af vændi ungra kvenna, sem hún flutti hingað til lands (Vísir, 6. maí 2009).  

Því miður eru þessar fréttir ekki þær fyrstu sem birtast í fjölmiðlum í tengslum við vændi 

erlenda kvenna á Íslandi. Árið 1995 greindi Stöð 2 frá því að asískar konur á Íslandi stunduðu 

vændi og fjárhættuspil til að fjármagna eiturlyfjaneyslu (DV, 11. desember 1995). Þessar 

fréttir og aðrar slíkar styrkja þá staðalímynd sem tengir asískar konur við kynlífsunað, og ýta 

undir þá hugmynd að þær séu óheiðarlegar og siðlausar (Arisaka, 2000: 212). Þess háttar 

fréttir hafa að sjálfsögðu mikil áhrif á viðhorf Íslendinga og hegðun þeirra gagnvart erlendum 

konum á Íslandi. Fréttin skapar neikvæð viðhorf til erlendra kvenna. Margar asískar konur 

hafa óskemmtilega reynslu sem stafar af sorglegum fordómum í þeirra garð á Íslandi. Oftar en 

ekki eru þær litnar hornauga. Í augum íslenskra karlmanna eru þær bara kyntákn og margar 

þeirra hafa orðið fyrir barðinu á staðalímyndum sem gefa til kynna að asískar konur séu upp 

til hópa vændiskonur. Asískar konur verða ítrekað fyrir kynferðislegri áreitni hér á landi og 

geta átt von á að vera neitað um inngöngu á öldurhús vegna hræðslu eigenda um að þær kunni 

að eyðileggja orðspor staðarins.  

 

Kúgaðar og undirgefnar 

Feðraveldi er ríkjandi í hefðbundinni Austurlenskri menningu (Lum, 1998; tekið frá Mo Yee 

Lee, 2002: 474). Asískar konur eru ólíklegar til að ögra karlmönnum, þar sem menn eru betur 

settir og njóta virðingar í samræmi við það. Asískar konur sem eru mótaðar af hefðbundnum 

gildum, kalla skömm yfir fjölskylduna og grafa undan valdi karlsins með því að mótmæla 

heimilisofbeldi (Mo Yee Lee, 2002: 474).  

Vissir fordómar gagnvart asískum konum stafa af því að þær ákveða að halda áfram í 

slæmu sambandi í stað þess að skilja. Hefðbundin gildi í asískri menningu setja þrýsting á 

konur og eins og Rimonte (1989: 328, 332) bendir á, þá kjósa kyrrahafs-asískar konur oft að 

breiða yfir og afneita vandamálum sem særa stolt hópsins eða geta valdið skömm og 

niðurlægingu fjölskyldunnar. Þær sem rísa upp gegn óréttlætinu fá gjarna samviskubit yfir að 

hafa tekið sjálfa sig og sín markmið fram yfir velferð fjölskyldu sinnar. Þeim finnst þær hafa 

svikið þau gildi sem þær voru aldar upp við. Þær finna einnig fyrir skömm yfir því að hafa 

mistekist í því hlutverki sem samfélagið ætlast til að þær sinni. Það skiptir þær miklu máli 

hvað samfélagið heldur um þær. Aldur barna þeirra og samband þeirra við föður sinn gegna 

einnig töluverðu hlutverki í ákvarðanatöku kvennanna um hvort þær eigi að halda áfram í 
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sambandinu eða hverfa á brott.  

Önnur greining var gerð í Bandaríkjunum á kvenkyns innflytjendum frá Suður-Asíu og 

leiddi hún í ljós að þær halda oft áfram í sambandi þar sem þær eru beittar ofbeldi vegna þess 

að þær eru háðar fjárhagslegum stuðningi karlmannsins og þurfa á honum að halda til að glata 

ekki landvistarleyfi sínu. Þessi staða gefur karlmanninum tækifæri til að beita misnotkun því 

að hann veit að án hans uppfyllir konan ekki skilyrði til dvalar í Bandaríkjunum 

(Bhattacharjee, 1997: 314). Í daglegu lífi geta tungumálaörðugleikar, mismunandi 

menningarheimar og ólíkar væntingar skapað átök (Breger og Hill, 1998: 19-22), sem í 

sumum tilvikum leiða til heimilisofbeldis. 

Samkvæmt viðhorfum íslenskra nemenda til asískra kvenna eru þær kúgaðar og 

undirgefnar og sæta ofbeldi af hendi maka sinna (sjá Sigurlaugu Hrund Svavarsdóttur, 2000: 

79). Þessi staðalímynd er því miður byggð að einhverju leyti á raunverulegum atburðum í 

sambandi asískra kvenna og vestrænna maka þeirra. Samband pars þar sem karlmaðurinn 

hefur pantað konuna í brúðarbæklingi er oft markað miklum vandræðum og árekstrum 

(Villapando, 1989: 325–326). 

Lýsandi grein birtist í DV. Hún var skrifuð af nafnlausum lesanda um nágranna sína, ung 

hjón, tælenska konu og íslenskan eiginmann hennar: 

 

Hún var t.d. lokuð inni allan sólarhringinn og fékk í mesta lagi að fara fram á stigapall þar 

sem ég hitti hana svo oft. Maðurinn var mjög drykkfelldur og kom því oft drukkinn heim 

eða var pirraður eftir drykkjuna. Mátti þá konan þola mikið ofbeldi frá hans hendi, bæði 

líkamlegt og andlegt. Þetta er aðeins eitt dæmið um hvernig hefur verið farið með þessar 

konur sem margar hverjar hafa verið „keyptar― inn í landið. (DV, 12. ágúst 1993)  

 

Þekktasta dæmið um makaofbeldi gegn asískum konum hér á landi tengist Sri Rahmawati, 

ungri konu frá Indónesíu sem var myrt af Hákoni barnsföður sínum 4. júlí 2004 en mál hennar 

var mikið til umfjöllunar í fjölmiðlum (sjá m.a. Fréttablaðið, 29. júlí 2004). Wati kom til 

Íslands til að leita að betra lífi handa sér og börnum sínum. Í stað þess að láta draum sinn 

rætast lauk lífi hennar með harmleik. Sagan hennar vakti ekki aðeins athygli vegna þess að 

hún var fyrsta asíska konan sem var myrt af íslenskum eiginmanni sínum, heldur vegna þess 

að sagan opnaði augu almennings fyrir veruleika heimilisofbeldisins, sérstaklega þess ofbeldis 

sem viðgengst gegn erlendum konum. Um leið styrkti hún í sessi ríkjandi hugmyndir 

Íslendinga um asískar konur, sem kúgaðar og undirgefnar. Ragnhildur Sverrisdóttir ritaði árið 

2008 bók um sögu Wati, Velkomin til Íslands, Sagan af Sri Rahmawati. 

Margar ástæður eru fyrir því hvers vegna konur halda kyrru fyrir í ofbeldissambandi. 

Mestu ráða fjárhagslegar ástæður og börnin. Margar þessara kvenna þekkja ekki réttindi sín. 
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Lágt sjálfsmat, og andleg og tilfinningaleg tengsl við eiginmanninn gera það að verkum að 

þær slíta ekki sambandinu. Aðrar ástæður tengjast minnimáttarkennd og ótta gagnvart því 

hvernig hið asíska samfélag gæti brugðist við og óöryggi við að vera aleinar án stuðnings 

fjölskyldu sinnar. 

 

Póstkröfubrúðir  

Staðalímynd asískra kvenna á Vesturlöndum varð fyrir miklum áhrifum af 

„ljósmyndabrúðunum― í Bandaríkjunum í upphafi 20. aldarinnar. Þetta voru kóreskar og 

japanskar konur sem fluttust til eiginmanna sinna í Bandaríkjunum. Hvati þessara kvenna var 

að flýja fátækt eða að afla sér menntunar og frelsis. Venjan var að tilvonandi eiginmaður 

sendi mynd af sér til vinar, ættingja eða nágranna konunnar og varð viðkomandi nokkurs 

konar milliliður í ferlinu. Milliliðurinn sendi svo mynd af konunni til mannsins (Sun Bin Yim, 

1989: 52; Shah, 1997: xv).   

Það hefur færst í vöxt á seinni árum að karlmenn panti brúðir úr bæklingum frá 

Asíulöndum, og hefur sú þróun verið rakin til óánægju og gremju karlmanna gagnvart 

bandarískum konum og femínistahreyfingum (Simons, 1999: 129; Villapando, 1989: 319). 

Gladys L. Symons frá Calgary-háskólanum segir að þessir menn vilji konur sem verði 

algjörlega háðar þeim. Þeir vilji konur sem séu undirgefnar og ögri þeim ekki (Alberta Report, 

18. desember 1981; tekið frá Villapando, 1989: 319). Í rannsókn frá 1983 kemur fram að 

þessir karlmenn trúi staðalímyndum um asískar konur, að þær séu hlýðnar, eftirlátar og 

undirgefnar (Chicago Sun Times, 12. ágúst 1984; tekið frá Villapando, 1989: 319). Félag 

japansk-bandarískra borgara, sem eru mannréttindasamtök, staðfesta að þessir karlmenn hafi 

minnimáttarkennd og finnist hin hefðbundnu asísku gildi um virðingu kvenna fyrir 

karlmönnum hughreystandi (Japanese American Citizens League, vor 1985; tekið frá 

Villapando, 1989: 319). 

Þessar staðalímyndir birtast einnig í fjölmiðlaumræðunni hér á landi. Sumarið 2004 var 

grein í Fréttablaðinu um póstkröfubrúðir. Þar var fjallað um vefsíður sem hjónabandsmiðlanir 

nota til að koma vestrænum karlmönnum í samband við austur-evrópskar og asískar konur. 

Heimilisföng og netföng stúlknanna eru fáanleg gegn gjaldi. Guðrún Jónsdóttir hjá 

Stígamótum segir í greininni að áhyggjuefnið sé að íslenskir karlmenn séu á hæpnum 

forsendum að sækjast eftir konum í erfiðum aðstæðum (Fréttablaðið, 20. júní 2004). Í 

rannsókn á viðhorfum íslenskra háskólanema kom fram að þessi veruleiki hefur haft áhrif á 

staðalímynd asískra kvenna. Dæmi voru um að litið væri á konurnar sem eins konar hluti: 
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Orð eins og vörulistar, kaup á konum og keyptar af íslenskum karlmönnum voru 

gjarnan notuð af háskólanemunum til að lýsa hugsunum þeirra um konurnar. Þeim var 

líkt við hluti sem fluttir voru inn af körlum og efasemdir voru um gæði íslenskra maka 

asískra innflytjendakvenna. (Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, 2000: 79) 

 

Þetta félagslega fyrirbæri er vissulega við lýði á Íslandi. Það fyrirfinnast asískar konur frá 

Filippseyjum, Indónesíu, Malasíu og Singapúr sem kynnast eiginmönnum sínum í gegnum 

bréfaskriftir og stefnumótasíður á veraldarvefnum. Fæstar þeirra eiga tilhugalíf með þessum 

mönnum. Þeim er boðið til Íslands af verðandi eiginmönnum sínum og kvænast strax og þær 

koma til landsins. Þetta tengist því að ferðamannadvalarleyfi er að hámarki þrír mánuðir og er 

ekki hægt að endurnýja það án þess að fara utan í að minnsta kosti sex mánuði í millitíðinni 

(Útlendingastofnun, án árs). 

 

Fátækar og ómenntaðar 

Asískar konur hafa verið flokkaðar sem þriðja heims konur (fáfróðar, fátækar, ómenntaðar, 

hefðbundnar, sinna heimilisstörfum, o.s.frv.). Þetta er í andstöðu við lýsingar á hvítum konum 

sem menntuðum, nútímalegum, stjórnsömum og frjálsum til að taka eigin ákvarðanir 

(Mohanty, 2003: 22). Þessi staðalímynd ýtir undir erfiða stöðu þessara kvenna í 

Bandaríkjunum þar sem margir innflytjendur af asísku bergi brotnir hafa lág laun og margir 

flóttamenn frá Suðaustur-Asíu eru fátækir og ómenntaðir (U.S. Department of Commerce, 

2000; tekið frá Turner, 2002: 27). 

Sumir Íslendingar líta svo á að oft séu asískar konur að flýja úr erfiðum persónulegum 

aðstæðum í heimalöndum sínum (Fréttablaðið, 20. júní 2004). Mjög algengt er að þeim sé 

lýst sem ómenntuðum og fátækum. Þessar staðalímyndir endurspeglast í fréttum um konur af 

asískum uppruna sem hafa farið vítt og breitt um íbúðahverfi í miðborg Reykjavíkur og leitað 

í öskutunnum að flöskum og dósum sem bera skilagjald (Fréttablaðið, 3. september 2002). 

Slík umræða og umfjöllun ýtir undir neikvæð viðhorf Íslendinga í garð asískra kvenna á 

Íslandi auk þess sem hún viðheldur staðalímyndum. 

Áhrif þessarar staðalímyndar má meðal annars greina í frásögn Sigurlaugar Hrundar 

Svavarsdóttur (2000: 57) um óskemmtilega reynslu konu einnar frá Filippseyjum. Linda, sem 

er viðskiptafræðingur og hafði lokið námi í viðskipta- og tölvuskóla hér á landi, vann í 

verksmiðju. Hún vildi skipta um vinnu og leitaði upplýsinga um skrifstofustarf sem auglýst 

var í dagblaði. Þegar Linda spurðist fyrir um starfið var henni sagt að hún gæti sótt um starf 

við ræstingar á skrifstofunni. Önnur saga er um Elizabeth Fullon, filippseysk-bandarískan 

doktorsnema sem vann að doktorsverkefni við Massachusetts-háskóla um samfélag 
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filippseyskra kvenna á Íslandi. Til þess hafði hún hlotið styrk frá Fulbright-stofnuninni, en 

hún dvaldi hér á landi frá því í september árið 1997 þangað til í ágúst árið 1998. Í viðtali við 

Morgunblaðið sagði hún frá því að einu sinni hafi kona ætlað að vísa henni út úr tölvuveri í 

Háskóla Íslands af því að hún hélt að hún væri ræstingakona. Nokkrum sinnum hafi henni 

ekki verið vísað til borðs á veitingahúsi heldur var hún spurð hvort að hún væri komin til að 

vinna (Morgunblaðið, 22. október 2000). 

Í þessum sögum kemur fram að ríkjandi viðhorf til asískra kvenna á Íslandi eru yfirleitt 

neikvæð og byggð á staðalímyndum. Anthias (2000: 33) bendir á að kvenkyns innflytjendur 

eigi sérstaklega á hættu að verða fyrir kynbundnu ofbeldi og misnotkun. Þær finna fyrir því 

þrefalda álagi að vera konur, útlendingar og oftar en ekki í hættulegum störfum. Þar að auki er 

mikilvægt að hafa í huga að fyrir utan kyn geta kynþáttur, uppruni og trúarbrögð gert það að 

verkum að konur fá ólík tækifæri. Þar sem flestir kvenkyns innflytjendur eru af öðrum 

kynþætti, uppruna og trú en algengast er í viðkomandi landi eru þær enn líklegri en ella að 

verða fyrir fordómum. Almennt njóta asískir innflytjendur ekki þeirrar góðu efnahagslegu og 

félagslegu stöðu sem fyrirmyndar minnihlutahópurinn er talinn hafa (Bradshaw, 1994; Fong, 

1997; tekið frá Sigurlaugu Hrund Svavarsdóttur, 2000: 26). 

Asískar konur þurfa enn sem fyrr að berjast við staðalímyndir af þeim sem kynlífsþrælum 

og leikföngum fyrir karlmenn. Þær eru taldar vera undirgefnar og skorta sjálfstæðan 

persónuleika. Ímynd hlýðni, virðingar og snyrtimennsku í bland við almenna jaðarstöðu 

kvenna getur af sér þá staðalímynd að asískar konur séu undirgefnar, rólegar og feimnar. 

Staðalímynd asískra kvenna er ýmist ímynd hinnar undirgefnu eða kynferðislega framandi 

konu, í raun er enginn millivegur (Arisaka, 2000: 215). 

Félagsleg reynsla þessara kvenna markast ekki af því einu að vera konur, heldur einnig af 

því að vera asískar. Til þess að lifa af í nýju landi verða þær að sætta sig við breytingar á stað 

sem er fullur af nýjum og óvenjulegum aðstæðum og væntingum. Óöryggi og höfnun í nýju 

samfélagi veldur því að þessar konur finna fyrir félagslegri vanhæfni, ringulreið, einangrun og 

menningarlegri útskúfun (Totman, 1979; tekið frá Rimonte, 1989: 334).  
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4. Asískar kvenlýsingar og staðalímyndir í íslenskum sögum og kvikmynd  

 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um afstöðu þriggja íslenskra höfunda til asískra 

kvenna. Ég hyggst greina kvenlýsingarnar í tveimur bókmenntaverkum og einni kvikmynd, 

kanna hvernig asískum kvenpersónum er lýst og ræða túlkun höfundanna á þeim. Að auki 

hyggst ég kanna hvernig staðalímyndir og túlkun íslensks samfélags á asískum konum birtist í 

viðkomandi verkum en þau eru skáldsagan Annað líf eftir Auði Jónsdóttur (2000), smásagan 

„Sagan af Svarra víkingi og Song Yong― eftir Böðvar Guðmundsson (1992), og kvikmyndin 

Maður eins og ég í leikstjórn Róberts Inga Douglas (2002).  

Fjölmiðlar eru líklega valdamestu miðlarar staðalímynda, að minnsta kosti á 

Vesturlöndum. Tjáning á hópum í formi lista, bókmennta og kvikmynda útbreiða rótgrónar 

menningarlegar staðalímyndir (Hamilton, Mackie, Susskind, Rosselli, 1996: 61). Þetta getur 

leitt til rangtúlkunar því að eins og Parmar (2003: 290) skýrir þá er í kvikmyndum og 

sjónvarpi, bókmenntum og dagblöðum notaðar ákveðnar skilgreiningar á asískum konum til 

að lita ímynd þeirra. Parmar segir að hugmyndir um kynlíf og kveneðli asískra kvenna séu 

byggðar á og ákvarðast af rasískri feðraveldishugmyndafræði. Konur eru skilgreindar á 

mismunandi hátt eftir kynþætti.  

4.1. „Sagan af Svarra víkingi og Song Yong“ eftir Böðvar Guðmundsson 

Böðvar Guðmundsson (f. 9. janúar 1939) er íslenskur rithöfundur, ljóðskáld og leikskáld. 

Skáldsögur hans um ferðir Íslendinga til Vesturheims, Híbýli vindanna (1995) og Lífsins tré 

(1996), vöktu mikla athygli og hlaut Böðvar Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir þá síðari 

(Bókmenntavefurinn, 2001). „Sagan af Svarra víkingi og Song Yong― er hluti af 

smásagnasafni Böðvars, Kynjasögur (1992). Í ritdómi um bókina segir Örn Ólafsson að 

aðalpersónan í sögunni, Svarri Víkingur Þorbrandsson, sé dæmigerður fyrir fólk sem alltaf 

verður undir og alltaf er troðið á (Örn Ólafsson, 1992). Hann er vissulega misheppnaður 

maður. Fram kemur að hann hafi frá fæðingu verið erfiður foreldrum sínum. Hann var mikið 

veikur sem ungabarn og byrjaði ekki að tala neitt fyrr en hann var fimm ára. Foreldrar hans, 

Þorbrandur Jónsson og Hólmfríður, voru afar áhyggjufull þegar Svarra gekk illa í skóla. 

Tilraun þeirra til að gera eitthvað úr honum með því að láta hann ganga í skátana, mistókst 

einnig. Þegar hann var tvítugur var hann orðinn nauðasköllóttur. Hann er mjög feitur og 

tannlaus þar sem hann treður í sig sælgæti dag og nótt, nærsýnn með ilsig og vantar framan á 

þrjá fingur vinstri handar.  

Eftir röð af mistökum í lífi hans, þar á meðal í tengslum við konur, ákveður þessi einfaldi 
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og einmana leigubílstjóri að „kaupa― konu sem förunaut.  Eftir að hafa unnið stóra fjárhæð í 

happadrætti tekur Svarri mark á uppástungu vinar og leitar til ferðaskrifstofunnar Thai Mai, 

sem einnig býður upp á póstkröfubrúðir, og „kaupir― sér tælenska konu.  

Furðulegir atburðir gerast þegar Song Yong, tælenska konan sem Svarri „kaupir―, kemur 

til Íslands. Með töfraþekkingu Austurlanda tekst henni á skömmum tíma að breyta honum úr 

tannlausum, feitum, ilsignum og sköllóttum manni í hávaxinn, grannan mann með kolsvart 

hár, eðlilega sjón og dökk augu. Tennurnar byrja að stingast upp og niður úr gómunum og tíu 

heilir fingur spretta á höndum hans. Ekki eru þó allir ánægðir þar sem Svarri líkist æ meira 

asískum manni en Vesturlandabúa. Samtök augnlækna og bæklunarskurðlækna (ortópeda) og 

önnur samtök boða til útifundar um verndun norrænna líkamseinkenna og menningar á 

Íslandi. Fundarmenn mótmæla og krefjast þess að Song Yong verði send heim. Svarri 

Víkingur mótmælir en enginn hlustar á hann. Eftir að Song Yong hverfur af landi brott giftist 

Svarri íslenskri konu og fljótlega breytist hann í gamla Svarra aftur; hann verður sköllóttur, 

nærsýnn, ilsiginn og tannlaus með þrjá stýfða fingur. 

4.2. Annað líf eftir Auði Jónsdóttur 

Auður Jónsdóttir (f. 30. mars 1973) er rithöfundur og sjálfstætt starfandi blaðamaður. Hún 

hefur skrifað nokkrar skáldsögur, smásögur og barnabækur. Skáldsaga Auðar, Fólkið í 

kjallaranum (2004), hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin 2004. Hún var líka tilnefnd  til 

Íslensku bókmenntaverðlaunanna fyrir skáldsögur sínar, Stjórnlaus lukka (1998) og 

Tryggðarpantur (2006). Einnig skrifar hún greinar og viðtöl fyrir ýmis tímarit og dagblöð 

(Bókmenntavefurinn, 2001). Annað líf eftir Auði vakti mun meiri athygli en smásaga Böðvars 

Guðmundssonar. Ástæðan gæti verið sú að saga Böðvars er ein af mörgum sögum í 

smásagnasafni en að auki má nefna að árið 1992, þegar Böðvar skrifaði sögu sína, voru fáir 

útlendingar á Íslandi og viðhorf Íslendinga til útlendinga lítt farin að mótast. Þegar Annað líf 

kom út árið 2000 voru erlendir ríkisborgarar á Íslandi orðnir nokkuð margir og félagslegar 

aðstæður þeirra höfðu fengið meiri athygli. Auður fangar þessar breytingar í verki sínu og 

reyndir að varpa ljósi á þær. 

Tvær tælenskar konur eru nefndar í sögunni, Napassorn og Sinjai. Þær eru báðar á 

þrítugsaldri. Líkt og Song Yong koma þær úr mikilli fátækt og höfðu starfað sem 

vændiskonur í Tælandi. Sinjai seldi sig til þess að sjá fyrir fjölskyldu sinni, foreldrum og 

systkinum. Hennar starf var með fullri meðvitund og samþykki foreldranna. Í fátækum 

fjölskyldum á dreifbýlum svæðum, sérstaklega í norðurhluta landsins, er mjög algengt að 

dóttir þurfi að sjá fyrir fjölskyldunni með því að flytjast til stórborgar og stunda vændi 



28 

 

(Kriengkraipetch, 1993: 40–41). Ólíkt Sinjai kom Napassorn frá góðri, trúaðri og vinnusamri 

fjölskyldu en vegna drauma um menntun og undir áhrifum frá Sinjai, vinkonu sinnar, fór 

Napassorn að stunda vændi. Þegar foreldrar Napassorn áttuðu sig á því hvað hún væri að gera 

hraktist hún að heiman og endaði í höndum hórmangara. Örlögin leiddu hana í Kínahverfið í 

Bangkok þar sem hún fékk nýtt heimili, starf og ást. En Napassorn missti allt sem hún hafði 

áunnið þar. Týnd og í ástarsorg skrifaði hún Sinjai bréf og bað um hjálp. Sinjai hafði áður 

flust til Íslands og var gift íslenskum manni sem hún kynntist í Bangkok. Stuttu síðar flaug 

Napassorn burt og inn í nýjan heim og nýtt líf. 

Á Íslandi býr Napassorn hjá Guðmundi, samstarfsmanni Bjössa, eiginmanns Sinjai. 

Ástandið er ekki auðvelt, hún þarf að aðlagast mörgu nýju svo sem veðrinu, matnum, 

menningunni og nýjum herbergisfélaga. Einmana og með heimþrá reynir Napassorn að flýja 

raunveruleikann með því að reykja hass. 

Guðmundur Jónsson er 54 ára einstæður maður frá Seyðisfirði sem hefur aldrei á ævinni 

verið með kvenmanni. Hann upplifir nýja hluti og tilfinningar með hina smáu og brothættu 

tælensku konu í húsinu. Hann er óviss um hvernig hann eigi að laga sig að nýja 

herbergisfélaganum. Árekstrar þeirra vegna tungumála- og menningarerfiðleika stressa þau 

bæði.  

Hlutirnir versna þegar Geirþrúður, millistéttarkona sem hefur þráð að gera eitthvað stórt í 

lífinu (Auður Jónsdóttir, 2000: 90), „rænir― Napassorn í þeirri trú að hún sé að bjarga henni. 

Geirþrúður telur að Napassorn sé fórnarlamb ofbeldis. Í ringulreiðinni eftir hvarf Napassorn 

áttar Guðmundur sig á að hann sé ástfanginn af brothættu tælensku konunni. Þegar Napassorn 

birtist aftur allt í einu, líður Guðmundi eins og hamingjusamasta og heppnasta manni í öllum 

heiminum.  

Þó svo að Napassorn og Guðmundur reyni að láta ekki á því bera, vita þau bæði að 

hlutirnir eru ekki eins og þeir virðast vera. Þau geta aldrei orðið eins og Sinjai og Bjössi. Að 

lokum þarf Guðmundur að horfast í augu við raunveruleikann og átta sig á að það er kominn 

tími til að Napassorn fari áfram sína leið. 

4.3. Maður eins og ég í leikstjórn Róberts Inga Douglas 

Myndin Maður eins og ég var frumsýnd árið 2002 í leikstjórn Róberts Inga Douglas. 

Handritið er skrifað af honum og Árna Ásgeirssyni. Myndin er rómantísk gamanmynd, sem 

fjallar um samband íslensks manns og asískrar konu sem búsett er á Íslandi. Júlíus Valsson 

(Jón Gnarr) sem starfar í pósthúsi er einmana og ringlaður maður sem er að leita að tilgangi í 

lífinu. Öllum á óvörum hittir hann unga konu frá Kína, Qi (Stephanie Che), einstæða móður 
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sem breytir lífi hans algerlega. Qi hafði komið til Íslands ásamt kínverskum eiginmanni 

sínum. Til allrar til hamingju lauk því hjónabandi þegar eiginmaður Qi verður ástfanginn af 

íslenskri konu.  

Júlíus verður ástfanginn af Qi og þau ákveða að fara að búa saman. Þegar Júlíus biður 

hennar hryggbrýtur hún hann. Í framhaldi eyðileggur Júlíus samband þeirra með óöryggi sínu 

og slæmri reynslu sinni úr fortíðinni. Þegar hann hefur unnið sig út úr vonbrigðum sínum og 

þunglyndi sem fylgdi sambandsslitunum ákveður hann að gera allt sem í hans valdi stendur til 

að breyta því sem gerst hafði. Þegar Qi á að fara til Kína vegna veikinda móður sinnar, eltir 

Júlíus Qi þangað í von um að fá annað tækifæri. En vegna óöryggis síns guggnar hann enn og 

aftur og grípur ekki gæsina þegar hún gefst og snýr að lokum heim til Íslands tómhentur.   

4.4. Staðalímyndirnar   

Þegar fólk hittir framandi einstaklinga og lendir í óvenjulegum aðstæðum leitar það gjarna til 

staðalímynda. Staðalímyndir geta verið eðlileg leið til að takast á við hið ókunna. 

Staðalímyndir geta verið jákvæðar og neikvæðar en vandamálin vakna fyrst þegar fólk áttar 

sig ekki á að það trúir neikvæðum staðalímyndum. 

Staðalímynd asískra kvenna á Vesturlöndum er beintengd við ósýnileika kvennanna, sem 

stafar af ofríki karlmanna og vanmáttar kvenna í samfélaginu. Erlendar konur og þeirra 

kynferðislegu ráðgátur hafa lengi vakið athygli vestrænna karlmanna. Asískar konur eru enn 

fórnarlömb staðalímynda í bókmenntum þar sem þær birtast sem hjákonur, pöntunarlista-

eiginkonur, þjónustukonur og kynlífsþræla, en einnig sem svikular, ráðríkar og vondar 

persónur (Lu, 1997: 17; Piper og Roces, 2003: 3). 

Song Yong, Napassorn og Sinjai eru dæmigerðar neikvæðar staðalímyndir tælenskra 

kvenna. Bæði Napassorn og Song Yong mæta ýmsum þeim neikvæðu fordómum og 

staðalímyndum sem einkenna viðhorf Íslendinga til nýbúa á meðan Qi er staðalímynd 

Kínverja sem eru taldir vera duglegir, metnaðargjarnir og ná árangri. Persónulýsing þeirra 

mótast af því af hvaða þjóðerni þær eru.  

 

Söluvara  

Þegar orðunum „tælensk kona― (Thai woman) er slegið inn í leitarvél, eru flestar niðurstöður 

sem birtast klámsíður eða stefnumótasíður með asískum konum. Netið og aðrir miðlar mata 

fólk af þeirri ímynd að asískar konur séu þægilegar og lauslátar. Skýrt dæmi um þetta viðhorf 

má sjá í „Sögunni af Svarra víkingi og Song Yong―, „Af hverju kaupirðu þér ekki kerlingu 

uppá lífstíð? Eina tælenska― (Böðvar Guðmundsson, 1992: 178), spyr vinnufélagi Svarra og 
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ráðleggur honum að láta til skarar skríða. Samtal þeirra sýnir skýrt hversu mikið 

vinnufélaginn lítur niður á tælenskar konur. Vinnufélaginn samræmist lýsingu Saids á hinum 

hvíta heimsvaldasinna; tælenskar konur eru í hans augum ekkert nema varningur sem gengur 

kaupum og sölum, annað en íslenskar konur: „Íslenskar kerlingar eru ekkert til sölu― (Böðvar 

Guðmundsson, 1992: 178). 

Nokkur orð og viðhorf koma fram aftur og aftur í sambandi við tælenskar konur: „Og þær 

eru ekkert allar með aids. Þú getur heimtað læknisvottorð― (Böðvar Guðmundsson, 1992: 

179). „Þetta eru varanleg viðskipti, mundu það. Ætli maður að eignast góðan grip þarf að 

velja hann af kostgæfni. Rauði punkturinn sem ég hef límt á sumar merkir að þær eru seldar, 

gengnar út, meina ég― (Böðvar Guðmundsson, 1992: 182). Læknisvottorð er notað sem 

nokkurs konar meðmælabréf eða trygging. Þegar Svarri og Jón eru að ljúka „viðskiptum― 

sínum með konuna hjá Mai Thai ferðaskrifstofunni eru notuð orð eins og skilmálar, alternatíf 

viðskipti, ábyrgð, með öllum pakkalausnum, kontrakt, kommissjón, assúrans, investmentið, 

samningurinn og kaupa hana (Böðvar Guðmundsson, 1992: 184–188). Þessi orðanotkun 

undirstrikar að þeir sjá konuna einungis sem söluvöru. Hún er ekkert annað en hluti 

viðskiptasamnings. „Stúlkan skyldi rannsökuð og geymd í sóttkví í hálfan mánuð … og strax 

eftir afhendingu færi fram …― (Böðvar Guðmundsson, 1992: 186). 

Eins og útskýrt var í 3. kafla um póstkröfubrúðir, líta margir hvítir menn á asískar konur 

sem verslunarvöru. Svarri pantaði Song Yong úr bæklingi sem var fullur af myndum af 

stúlkum sem voru til sölu. Andlitsmynd var af hverri stúlku svo og mynd sem sýndi allan 

líkamann. Auk þess fylgdu myndunum upplýsingar svo sem um aldur, brjóstamál, 

lendabreidd, fótlengd og mittismál (Böðvar Guðmundsson, 1992: 181–183). Eftir að hafa 

skoðað stúlkurnar vandlega valdi Svarri Song Yong eins og hann væri að velja nýjan ísskáp 

eða tölvu úr vörulista. 

Í ritgerð Sigurlaugar Hrundar Svavarsdóttur (2000) um viðhorf háskólanemanna eru orð 

eins og „kaup á konum― og „keyptar af íslenskum karlmönnum― gjarnan notuð (bls. 22–23). 

Þegar Guðmundur hitti Indriða Jósefsson taugasérfræðing og sagði honum að konan hans væri 

útlensk (tælensk) þá spurði Indriði strax, „keyptirðu hana?― (Auður Jónsdóttir, 2000: 159). 

Einnig má finna dæmi um þessa staðalímynd í sögu Auðar. Þegar Sinjai lenti í höndunum 

á hórmangara frá Bandaríkjunum varð hún fyrir líkamlegu ofbeldi, „Hann leit á konurnar sem 

sína eign og meðhöndlaði þær líkt og þræla …― (Auður Jónsdóttir, 2000: 67). Mansal hefur 

verið eitt af helstu áhyggjuefnum mannréttindasamtaka. Tæland er orðið bæði að áfangastað 

og upphafsstað mansals. Konur frá Kína, Myanmar og Kambódíu eru fluttar til Tælands. Þær 

koma líka oft sjálfviljugar til Tælands í leit að tækifærum. Í einhverjum tilvikum eru þær 
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seldar af foreldrum sínum fyrir ákveðna upphæð. Í sumum tilfellum eru foreldrarnir 

meðvitaðir um að þeir séu að selja dóttur sína í vændi en í öðrum tilfellum eru foreldrarnir 

blekktir (Mapp, 2007: 49).  

 

Kynímynd 

Mary Yu Danico og Franklin Ng (2004: 122) skrifa í bók sinni að hlutgerving asískra kvenna 

komi fram í formi leyndardóms, löngunar og fórnar. Fyrir utan þá staðalímynd að asískar 

konur séu undirgefnar, eru þær einnig taldar vera fullkomnar sem bólfélagar fyrir hvíta menn. 

Ímynd undirgefinnar konu sem er virk í rúminu höfðar til manna sem vilja drottna yfir konum 

(sjá einnig Frantz, 1999: 571). 

Í „Sögunni af Svarra víkingi og Song Yong― voru nokkrir náungar á leigubílastöðinni með 

athugasemdir sín á milli um tælenskar konur: „Þær tælensku eru þrautþjálfaðar í þessu, en hún 

er þrem tommum aftar á þeim en á þeim íslensku ... Sumir segja meira að segja fjórum― 

(Böðvar Guðmundsson, 1992: 179). 

Tælensku konurnar í sögunni Annað líf eru klæddar í stutt pils sem er mjög óraunsætt því 

að asískar konur klæðast sjaldan stuttum pilsum. Bleiki kjóllinn sem Napassorn keypti í 

Kringlunni og klæddist þegar hún fór út að borða á Hótel Holti var mjög stuttur og 

kynæsandi, hann sýndi vel bæði efri og neðri hluta líkama hennar. Það er ekki einungis 

Napassorn sem er lýst sem ögrandi heldur er Sinjai einnig „klædd hnjástuttu þröngu pilsi með 

klauf á vinstra læri, þunnum nælonsokkabuxum og svartri blússu sem var svo gegnsæ að það 

skein í brjóstahaldarann― (Auður Jónsdóttir, 2000: 65). Svo virðist sem höfundur leggi mikla 

áherslu á fatnað og vilji staðfesta staðalímynd asískrar konu sem vændiskonu sem klæðist 

ögrandi fatnaði. Flestar asískar konur á Íslandi sem ég þekki forðast að klæðast ögrandi 

fatnaði þar sem þær eru hræddar við staðalímyndir og að litið sé á þær sem vændiskonur. 

Napassorn er lýst sem framandlegri og viðkvæmri til augnanna, hún er smágerð eins og lítil 

stúlka en óneitanlega fríðust kvenna (Auður Jónsdóttir, 2000: 59). Líkingin við litla stúlku er 

það sem vekur mesta athygli, að mínu mati. Útlit skiptir miklu máli þegar staðalímyndir eiga í 

hlut, asískum konum er lýst sem framandi, fallegum í framan og með lítinn skrokk. Þær höfða 

til hvítra manna, þykja erótískar og undirgefnar og vekja þar að leiðandi upp 

drottnunartilfinningu hjá körlunum. Fritz og Múru, vinnufélagar Guðmundar, dást að því 

hversu aðlaðandi Napassorn sé. Þeir tjá bæði Guðmundi og Napassorn aðdáun sína sem þeir 

hefðu tæpast gert ef um íslenska konu væri að ræða, það væri talið dónalegt. 

 

 



32 

 

Vændiskonur 

Ímynd tælenskra kvenna starfandi í kynlífsiðnaði breiddist stórlega út í Víetnamstríðinu þegar  

bandarískir hermenn heimsóttu Tæland til skemmtunar og hvíldar (Mapp, 2007: 49). Tæland, 

og sérstaklega höfuðborgin Bangkok, hefur löngum verið þekkt fyrir mikinn kynlífsiðnað. 

Fjöldi starfa í kynlífsþjónustu er óþekktur en íhaldssamt mat er 200.000 störf (U.S 

Department of States, 2004; tekið frá Mapp, 2007: 49). Vegna fátæktar og skorts á menntun 

sjá margar konur engan annan möguleika en vændi eða hjónaband til að sleppa úr fátækt. Því 

miður fá ekki allar stúlkur tækifæri til að kynnast góðum mönnum og ganga í gott hjónaband 

og því verður vændi síðasta úrræðið.  

Tælandi er lýst sem kynlífsáfangastað í sögunni Annað líf. Patpong er mjög þekkt „rautt― 

hverfi í Bangkok. Það er erfitt að greina sundur skáldskap og raunveruleika þegar lesið er um 

„Boys will be Girls― og „bað og nudd― (Auður Jónsdóttir, 2000: 49–50). Lesendur sem hafa 

aldrei komið til Tælands en hafa heyrt orðspor landsins munu trúa því sem sagt er um landið. 

Þegar Guðmundur fer í bókabúð og biður um bók um Tæland  leggur afgreiðslumaðurinn 

strax áherslu á klámhverfi og vændi: „Það berast ansi djúsi sögur frá Tælandi um blómstrandi 

klámiðnað og gallhart barnavændi― (Auður Jónsdóttir, 2000: 142). 

Mai Thai ferðaskrifstofan í sögu Böðvars Guðmundssonar er sökuð um að selja íslenskum 

mönnum tælenskar vændiskonur sem eiginkonur. Þessi staðalímynd er mjög algeng nú á 

dögum og í mörgum tilfellum er litið á asískar konur sem eiga hvíta eiginmenn sem 

vændiskonur. Vegna þess að þær eru álitnar vændiskonur, eru þær einnig taldar bera 

kynsjúkdóma eins og eyðni og jafnvel hundaæði, „þær tælensku eru grænar af lekanda ef þær 

eru þá ekki með aids― (Böðvar Guðmundsson, 1992: 178). Napassorn í bók Auðar skilur ekki 

hvers vegna hún ætti að taka eyðnipróf þegar Geirþrúður biður hana um það.   

Í sögunni Annað líf og „Sögunni af Svarra víkingi og Song Yong― eru tælenskar konur 

sýndar sem vændiskonur. Sinjai og Napassorn byrjuðu ungar að aldri að selja blíðu sína. Í 

Tælandi er ætlast til þess að stúlkur haldi fjölskyldunni uppi. Eins og áður var nefnt af Mapp 

(2007: 27) selja foreldrar stundum dætur sínar fyrir fé. Sinjai er dæmi um tælenska stelpu sem 

er neydd í vændi af sinni eigin fjölskyldu. Sumar af tælenskum samstarfskonum Napassorn í 

spítalaeldhúsinu höfðu áður unnið sem vændiskonur og flestar þeirra komu frá sveitahéruðum 

Norður-Tælands en þaðan eru flestar stúlkur sem flytja til Bangkok þar sem Norður Tæland 

hefur ekki notið ekki sömu efnahagsuppsveiflu og miðhluti landsins.  

Napassorn upplifði það sama og nánast allar asískar konur upplifa á Íslandi, að litið sé á 

þær sem vændiskonur. Þegar Napassorn fór á Píanóbarinn var þar karlmaður sem reyndi að 

semja við Guðmund um hana. Staðalímynd af sambandi ungra asískra kvenna við eldri 
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karlmenn frá Vesturlöndum er ekki ný og er til í raunveruleikanum og í skáldskap, eins og 

Auður skrifar: „Þetta voru allt ungar konur og flestar bjuggu þær með mönnum sem áttu ólíkt 

fleiri áratugi að baki― (Auður Jónsdóttir, 2000: 79).  

 

Undirgefnar, kúgaðar, viljalausar og fórnarlömb ofbeldis 

Eins og áður hefur verið útskýrt í þessari ritgerð, getur sú staðalímynd sem þröngvað er upp á 

asískar konur sem hljóðlátar, hlýðnar, viljalausar og undirgefnar gert þær að fórnarlömbum 

heimilisofbeldis. Þessi lýsingarorð eru tengd veikleika og kúgun en frá sjónarhóli asískrar 

menningar eru konurnar að reyna að skilgreina sjálfar sig og spyrna á móti því að um þær 

gildi ákveðnar staðalímyndir. Með hegðun sinni vilja þær halda frið og skapa sátt með því að 

forðast ágreining. 

Asískt blæti (e. fetish), draumórar karlmannsins um hljóðláta, viljalausa, kynferðislega 

tilkippilega og undirgefna asíska konu er ennþá vinsælasta og algengasta lýsingin á asískri 

konu. Verðlaunakvikmyndin Minningar Geisju (e. Memoirs of a Geisha) frá árinu 2005, sem 

var gerð eftir samnefndri metsölubók hins bandaríska rithöfundar Arthurs Golden (1997), 

byggir á þessari lýsingu og er augljóst dæmi um asískt blæti.  

Orðið „undirgefni― er notað í sögum Auðar og Böðvars til að lýsa Song Yong og 

Napassorn en það er annars mjög sjaldan notað í íslenskum bókmenntum til að lýsa hvítum 

(íslenskum) konum: „Ein af annarri litu tæstúlkurnar til hans með augun full af undirgefni― 

(Böðvar Guðmundsson, 1992: 183) og „Fas hennar var alltaf það sama: hljóðlátt, spyrjandi og 

undirgefið ...― (Auður Jónsdóttir, 2000: 29).  

„Hugsuðu sem svo að nú mundi hann sitja að tafli við ambáttina hvenær sem næði gæfist 

og ráða þar einn fyrir leikjum hróks við drottningu― (Böðvar Guðmundsson, 1992: 196). Þessi 

setning í „Sögunni af Svarra víkingi og Song Yong― sýnir vald karlsins yfir konunni og 

hvernig hann meðhöndlar hana sem þræl. Þögnin og kyrrðin eru skilin sem merki um 

undirgefni en eins og útskýrt var hér að ofan eru asískar konur aldar svona upp, til þess að 

forðast átök eins og eitt orðatiltæki segir, ekki berjast við eld með eldi. Napassorn mótmælir 

hvorki né segir neitt þegar Guðmundur kaupir á hana barnaföt sem að hennar mati eru 

smekklaus. Hún segir heldur ekki frá því að hún sé grænmetisæta þegar Guðmundur gefur 

henni kjötbollur að borða. 

Raunveruleikinn er sá að þegar asískar konur eru í sambandi við menn af öðrum kynþætti, 

þurfa þær að berjast við fordóma makans um að þær séu undirgefnar og húslegar húsmæður. 

Fyrir margar asískar konur fylgir flutningi til Vesturlanda ekki einungis menningarlegt áfall 

heldur þurfa þær að horfast í augu við að hugmyndin um hvíta riddarann sem bjargar þeim er 
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langt frá raunveruleikanum. Þegar þessar konur reyna að tala opinskátt fyrir réttindum sínum 

og fyrir jafnrétti í sambandinu er það í mótsögn við væntingar hvítra manna um hjónaband 

með asískri konu. Þar af leiðandi er mikið um heimilisofbeldi og skilnaði í slíkum 

samböndum (Yu Danico og Ng, 2004: 131). 

Staðalímyndin um ofbeldisfulla hvíta karlmenn er líka notuð af báðum höfundum, þeim 

Auði og Böðvari. Geirþrúður reynir að bjarga Napassorn frá Guðmundi sem hún heldur að sé 

ofbeldisfullur maður. Stúlkurnar sem eru seldar af ferðaskrifstofunni Mai Thai eru einnig 

taldar vera seldar til „kynsveltra ofbeldismanna― (Böðvar Guðmundsson, 1992: 189). 

Höfundur bókarinnar Annað líf vill leggja sérstaka áherslu á staðalímynd asískra kvenna sem 

fórnarlamba heimilisofbeldis eins og sést í bókinni þegar kona frá Filippseyjum sameinast 

hópi fólks í miðbænum og segir örvæntingafullt, ― Segja islen…sk menn ekki lemja konu…r 

sína…r‖ (Auður Jónsdóttir, 2000: 148). 

 

Neikvætt viðhorf og ávanar  

Þær asískar konur sem uppfylla ekki geisju-staðalímyndina eru gagnrýndar fyrir að vera of 

ágengar, skapstórar, svikular og jafnvel heilaþvegnar (láta eins og þær séu hvítar frekar en 

asískar) (Yu Danico og Ng, 2004: 131; sjá einnig Barry, 1979; Lu, 1997; Piper og Roces, 

2003: 29). Þessum asískum konum er stillt upp gegn almennum staðalímyndum asískra 

kvenna sem undirgefnar, hlýðnar, kúgaðar og viljalausar. 

Tælenska konan í „Sögunni af Svarra víkingi og Song Yong― er sökuð um að vera of 

ráðrík, hún gefur eiginmanni sínum einungis kleinur og te og krefst þess að hann safni skeggi 

auk þess að hún vildi ekki læra íslensku (Böðvar Guðmundsson, 1992: 191). 

Song Yong er einnig sökuð um að stunda svartagaldur til þess að lækna líkamleg mein 

Svarra og láta hann líta út eins og Asíubúa. Hún er sökuð um að eyðileggja íslenska 

hreinleikann. Böðvar Guðmundsson fyllir söguna íróníu. Þetta hljómar eins og gagnrýni á 

íslenska menn sem giftir eru asískum konum, að þeir gleymi uppruna sínum og taki upp 

asíska menningu og siði.  

Napassorn er lýst sem flókinni persónu. Vandamál hennar eru táknræn vandamál 

innflytjenda. Hún er ekki einungis löt að sinna heimilisstörfum heldur er hún einnig 

eiturlyfjaneytandi sem notar þokka sinn til að fá meiri lyf frá Fritz, þýskum vinnufélaga 

Guðmundar. Hún fær einnig æðiskast í Kringlunni vegna þess að hún á í erfiðleikum með að 

finna sér kjól. 
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Fátækar og ómenntaðar 

Fæstar asískar konur eru metnar af menntun sinni og getu, í staðinn eru þær metnar af 

kynþætti og bakgrunni. Í ritgerð Sigurlaugar Hrundar Svavarsdóttur (2000) kom fram að þeim 

konum, sem hún tók viðtal við, fannst að konur frá Asíu væru ekki metnar á grundvelli 

persónu sinnar heldur alltaf út frá upprunanum. Konurnar töldu líka fréttaflutning frá Tælandi 

og Filippseyjum yfirleitt snúast um fátækt og önnur félagsleg vandamál.  

Í báðum sögum koma allar konurnar úr fátækt. Þær eru ómenntaðar og þar að leiðandi 

komast þær ekki í góð störf. Vegna þess að þær tala ekki íslensku vinna þær störfin sem 

Íslendingar vilja ekki vinna, eins og eldhússtörf, fiskvinnslustörf og við ræstingar. 

Í sögunum er lýsing allra kvennanna þannig að þær eru svo fátækar að þær eiga ekki 

möguleika á menntun svo að eina leiðin til þess að komast út úr fátæktinni er að stunda vændi 

eða krækja sér í hvítan mann. Þessi staðalímynd hefur mikil áhrif á nánast allar asískar konur 

á Íslandi. Íslendingar eru vanir að alhæfa frekar en að gera greinarmun á fólki frá Asíu. Ein 

kona frá Filippseyjum sagði að Íslendingur hafi sagt við sig: „Oh is the Philippines poor?― 

(Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, 2000: 80). 

Hugmyndin um fátækar asískar konur kemur fram þegar lögreglumaðurinn notar 

setninguna „eymd fátækra kvenna― um Napassorn (Auður Jónsdóttir, 2000: 94). Hinir 

Íslendingarnir líta einnig á Napassorn með aumkun. Lýsingin á filippseysku konunni (Auður 

Jónsdóttir, 2000: 148) snýst einnig um félagslega stöðu hennar, „konan var tötralega klædd, í 

hvítum en óhreinum joginggalla, gúmmístígvélum og með svartar grifflur―. Í kvikmyndinni 

Maður eins og ég er gefið í skyn að fólk sé fátækt í Kína: „Fólkið þarna er vant að búa svo 

þröngt og þau þurfa ekki svo mikið til að vera ánægð.― Jafnvel þó að ekki sé farið í þaula út í 

félagslega stöðu Qi kemur berlega fram í myndinni að hún er ekki vel efnuð þar sem hún býr í 

tveggja herbergja íbúð og sér systur sinni og móður farborða. 

 

Vinnusamar og metnaðargjarnar 

Nú er farið að bera á því að asískar persónur hafi sterka eiginleika í kvikmyndum og 

sjónvarpi. Taka má sem dæmi vinsælu Disney persónuna Mulan og Alex Munday úr Englum 

Charlies (e. Charlie´s Angels) sem leikin er af Lucy Liu. Í Bandaríkjunum er æ algengara að 

lýsa asísk-bandarískum persónum sem gáfuðum, útsjónarsömum, ákveðnum og miklum 

leiðtogum (Yu Danico og Ng, 2004: 130). 

Jafnvel þótt til sé afar neikvæð staðalímynd fyrir asískar konur, er undir sérstökum 

kringumstæðum til jákvæð staðalímynd. Napassorn er til dæmis lýst sem latri og 

illviðráðanlegri fyrrum vændiskonu en henni einnig lýst sem metnaðargjarnri ungri stúlku 
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sem þráir að mennta sig. Sinjai er einnig vinnusöm kona sem vinnur langar vinnustundir í 

fiskverkuninni svo að hún geti sent peninga heim og ferðast til Tælands.  

Qi í kvikmyndinni Maður eins og ég, sem er einstæð móðir, er lýst bæði sem brothættri og 

sterkri persónu. Hún er smávaxin og fíngerð og klæðaburður hennar gefur til kynna brothætta 

konu, rólega og viðkvæma. Staða hennar, sem einstæð móðir með eina dóttur, yfirgefin af 

kínverskum eiginmanni sínum, gerir hana viðkvæma og vekur áhuga manna sem vilja vernda 

hana og bjarga en eins og Sivak bendir á, þá telja hvítir menn það vera sitt verkefni að bjarga 

lituðum konum frá lituðum körlum (sjá Puwar, 2004: 23). Á sama tíma er hún stolt og 

sjálfstæð. „It‘s always good to learn more,― segir Qi. Hún talar um draum sinn um að fara í 

Iðnskólann, sem er ein af ástæðunum fyrir því hversu mikið hún leggur á sig við að læra 

íslensku. Hún krefst þess að greiða leigu til Júlíusar og þrátt fyrir stöðu sína sem einstæð 

móðir neitar hún að giftast honum. Hegðun Qi er andstæð félagslegri staðalímynd einstæðra 

asískra mæðra í útlöndum, sem venjulega eru ósjálfstæðar og leita eftir föðurímynd fyrir börn 

sín.  

 

Hin fullkomna kona/eiginkona 

Í fornu tælensku bókmenntariti, Sri Ariya Matriya Öld (Kriengkraipetch, 1993: 32), er ýtt 

undir þá hugmynd að eiginkonan skuli vera óæðri, háð og trygg eiginmanni sínum eins og 

þræll er tryggur húsbónda sínum. Samband eiginkonu og eiginmanns á að vera samband æðri 

og óæðri. Jafnvel líf konunnar, kostir og dýrð, eru ekki hennar heldur eiginmanns hennar. 

Þessi lýsing á fullkomlega við um Song Yong. Hún notar Austurlandaþekkingu sína til að 

lækna líkamleg vandamál Svarra og endar á því að erfa þessi vandamál: „Allt af því að hann 

fékk sér eina tælenska, nú stóð hún þarna við hlið hans, dálítíð rangeyg og lítil og var lág til 

hnésins, dálítíð þreytuleg í kringum augun og eitthvað gengin með, stolt yfir gerðum sínum― 

(Böðvar Guðmundsson, 1992: 201). Napassorn er líka undirbúin af foreldrum sínum til að 

verða góð húsmóðir með því að vera send í dansskóla, þar sem það er talið vera góð leið til að 

ná í góðan eiginmann.  

Song Yong, Napassorn og Sinjai er lýst með kvenkyns staðalímyndum. Þær sinna 

eiginmönnum sínum eins og samfélagið og þeirra menningarlegi bakgrunnur ætlast til af 

þeim. Asískum konum hefur verið lýst sem æskilegum eiginkonum fyrir hvíta menn, vegna 

þess að ólíkt hvítum konum eru þær taldar vera skylduræknar, hlýðnar og kynferðislega 

tilkippilegar. Hugmyndafræði kveneðlisins er mótsagnakennd fyrir allar konur; þær eru bæði 

mæður sem þjóna eiginmönnum sínum og börnum ásamt því að vera kynferðislega 

eftirsóknarverðar fyrir karlmenn (Parmar, 2003: 290). Vegna ímyndarinnar um hina 
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ofurkvenlegu asísku konu, passa þær vel inn í hugmynd hvítra manna um fullkominn 

félagsskap og móður barna þeirra. Bæði Svarra og Guðmund dreymir um að gera asískar 

konur sínar ófrískar, Svarri ímyndar sér að Song Yong „kom á móti honum niður götuna með 

óskabörn þeirra― (Böðvar Guðmundsson, 1992: 187) á meðan að Guðmundur vonar að barn 

„kæmi líka til að veita henni nýtt líf, vonir og metnað― og umfram allt að „hún yrði sátt við að 

vera heima hjá barninu sínu― (Auður Jónsdóttir, 2000: 194). 

Staðalímyndir geta hjálpað okkur að greina tengsl milli kynþátta og fagurfræði. 

Líkamsbygging asískra kvenna hefur verið tengd fullkomnun líkamlegrar fegurðar. 

Lýsingarorð sem fylgja staðalímyndinni og eru oftast notuð eru smágerðar, siðprúðar og 

framandi. Qi er dæmi um staðalímynd asískrar konu sem lýsir sér í því hvernig hún talar og 

klæðir sig. Ef hún er borin saman við aðrar kvenpersónur í sögunni, eins og Elínu, systur 

Júlíusar, sem á fjögur börn eftir sambönd við öðruvísi menn og Möggu eiginkonu Adda, þá 

eru þær ákafar og ráðandi, þær tala hátt og eru ekki hræddar við að segja sína skoðun. Qi er 

ljúfmælt og talar aldrei hátt þegar hún er æst. Fyrir þá karlmenn sem þess leita, eru asískar 

konur fulltrúar hefða, virðingar, siðferðis og guðrækni (Constable, 2003: 96).  
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5. Lokaorð 

 

Menningarleg kúgun kvenna í samfélaginu er augljóslega byggð á kynhlutverkum þeirra. 

Ætlast er til þess að konur hegði sér samkvæmt væntingum karlmanna, sem endurspegla 

reglur og lög í samfélögum fyrri tíma. Afstöðu karlmanna til kvenna sem óæðri vera er einnig 

að finna í fornum tælenskum bókmenntum, skrifuðum af karlmönnum. Asísk menning, sem 

metur mikils þögn og hlýðni, er misskilin þannig að konur eru taldar vera undirgefnar og 

kúgaðar. 

Í hinum vestræna heimi hafa asískar konur aldrei sjálfstæða rödd. Lýsingar þeirra í 

vestrænum bókmenntum hafa verið tengdar sjónarmiðum feðraveldis sem rekur rætur sínar til 

drottnunar karla og vanmáttar kvenna. Staðalímyndirnar eru ýktar af fjölmiðlum. Asískar 

konur hafa verið sýndar í fjölmiðlum sem póstkröfubrúðir, vændiskonur, geisjur og 

siðferðislega spilltar. Þessar staðalímyndir leiða til óréttmætra ályktana um að asískar konur 

hljóti að vera framandi, erótískar, óvirkar og undirgefnar í kynlífi.  

Íslendingar gera almennt ekki greinarmun á Austurlandabúum eða meta þá á grundvelli 

getu þeirra og menntunar, heldur alhæfa um þá út frá menningarlegum bakgrunni. 

Staðalímynd asískra kvenna í íslensku þjóðfélagi er byggð á alhæfingum um þjóðerni þeirra 

og kynþátt. Slíkum alhæfingum er lýst í kvikmyndinni Maður eins og ég þegar Addi ber 

Víetnam og Kóreu saman við Kína á þessa leið: „Landslagið er mismunandi, en fólkið er 

eins.― Þessi vanþekking kemur einnig í ljós þegar Addi spyr systur Qi: „Gengurðu í 

nærbuxum?― sem er mjög móðgandi og dónaleg spurning. Alhæfingar um asískar konur koma 

fram þegar vinnufélagi Júlíusar í Keiluhöllinni spyr hann: „Ertu kominn í tæjurnar?― Það 

kemur oft fyrir asískar konur að þær séu taldar vera tælenskar, óháð því hvaðan þær koma. 

Þessi almenna lýsing á asískum konum hefur verið tengd við heimilishlutverk, þær eru 

taldar vera heimakærar, þægar, hæverskar, auðmjúkar, sinna eiginmönnum sínum og hlýða 

þeim. Sinjai og Napassorn í Annað líf eru báðar góðir kokkar, en Napassorn mistekst að falla 

inn í hlutverkið hinnar góðu húsmóður, eins og ætlast er til af henni. Qi og Sinjai virðast 

rúmast innan þessarar staðalímyndar sem góðar húsmæður og eru tilbúnar að fórna sér fyrir 

fjölskylduna. Qi ferðast til dæmis aftur til Kína til að hjálpa veikri móður sinni.   

Litið er á tælenskar konur sem vændiskonur, filippseyskar konur sem lágstétta verkamenn 

en kínverskar konur sem duglegar, vel gefnar og kurteisar. Þessar staðalímyndir koma fram í 

sögu Auðar Jónsdóttur, þar sem Napassorn og Sinjai, sem báðar eru tælenskar, eru grófar, 

ómenntaðar, fátækar og hafa unnið fyrir sér sem vændiskonur á meðan að Qi, kínversku 
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konunni, er lýst sem fágaðri, viljasterkri og gáfaðri konu í kvikmynd Róberts Inga Douglas. 

Þessi lýsing passar við þá alhliða ályktun að Kínverjar og Japanar séu iðnastir og líklegastir til 

að ná árangri allra Austurlandabúa.  

Sömu staðalímyndir koma fram varðandi allar asísku konurnar í sögunum og 

kvikmyndinni, þær eru allar fátækar og álitnar lágstéttafólk. En kvikmyndin Maður eins og ég 

kemur á óvart og sýnir ekki neikvæða staðalímynd asískra kvenna, sem er frekar óvenjulegt 

samanborið við aðrar íslenskar kvikmyndir. Hafið eftir Baltasar Kormák sýnir til dæmis 

asískar konur sem verkakonur í frystihúsi og hvernig þeim er sýnd óvirðing í kvennafatabúð 

af eigandanum. 

Í sögunum eru konurnar allar frekar ungar miðað við maka þeirra. Van Zoonen (1994: 17) 

bendir á í rannsókn sinni að konur frá Asíu sem koma fyrir í fjölmiðlum eru oftast ungar og 

aðlaðandi, skilgreindar af sambandi sínu við eiginmenn sína, feður, syni, yfirmenn og aðra 

karlmenn. Þeim er lýst sem óvirkum, óákveðnum, undirgefnum og ósjálfstæðum. Ímynd 

asískra kvenna í  sögunum og kvikmyndinni sem undirgefnum, þöglum, óvirkum og áköfum 

til að þjóna og hugnast karlmönnum er í mótsögn við lýsingu íslenskra kvenna í þessum 

verkum. Hér má nefna Geirþrúði í Annað líf, geðvondu stúlkuna sem vann á Thai Mai í 

„Sögunni af Svarra víkingi og Song Yong―, og Elínu og Möggu í Maður eins og ég.  

Staðalímyndirnar falla ekki bara að asísku konunum, heldur einnig vestrænu körlunum. Í 

sögunum er þeim lýst sem harla myndarlegum og fráskildum miðaldra körlum. 

Staðalímyndirnar passa Svarra, Guðmundi og Bjössa. Engar vestrænar konur vilja þá og er 

það meginorsökin fyrir því að þeir fá sér asískar konur. Að ná í unga og fallega asíska konu 

sem maka veitir þeim sjálfsvirðingu. Fyrir suma karla eru konur eins og verðlaun. Í sögunum 

eru aðalpersónurnar, Svarri og Guðmundur, tannlausir, feitir og hafa líkamlega kvilla. Í Annað 

líf gefur Auður Jónsdóttir til kynna að þeir karlmenn sem leita sér vændiskvenna í Tælandi 

séu ljótir menn sem engar vestrænar konur líta við, „… aðeins vegna þess að þeir höfðu fæðst 

með alltof stórt eða lítið nef, voru rangeygðir eða holgóma― (Auður Jónsdóttir, 2000: 48). 

Lýsingar fjölmiðla á asískum konum hafa verið takmarkaðar og einhliða. Kynjamisrétti í 

fjölmiðlum og kúgun sem asískar konur verða fyrir gera þær að þolendum neikvæðra 

staðalímynda. Davies, Dickey og Stratford (1987: viii) telja að fjölmiðlar séu fordómafullir 

gagnvart lituðum konum og verkakonum. Hugmyndir fjölmiðlafólks um að fjölmiðlar 

endurspegli raunveruleikann eru einfaldlega ósannar. Sjaldan sjást myndir af asískum konum 

frá sjónarhóli asísks samfélags. Fréttaflutningur á Íslandi um asískar konur er að mestu leyti 

neikvæður, og snýst til dæmis um kynlífsþjónustu, póstkröfubrúðir, vændiskonur, lágstétta 

verkakonur og um þá goðsögn að konur og heimili séu skilgreind af náttúrunnar hendi, að 
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heimilisstörf séu hlutverk kvenna. Þessar lýsingar ýta undir kúgun og kynþáttafordóma. Eins 

og Anthias (2000: 33) greinir frá, eru konur, sem eru taldar standa fyrir utan samfélagið, 

ófærar um að laga sig að því og eiga á hættu á að verða fyrir barðinu á kynþáttafordómum og 

útilokun. Kynþáttafordómar gegn konum tengjast kynjamisrétti og skapa sérstakt form 

útilokunar mismunandi kynþátta og þjóðfélagshópa. 

Sú mynd sem er dregin upp af asískum konum í vestrænum menningarheimi í Annað líf 

og „Sögunni af Svarra víkingi og Song Yong―, gæti leitt til útilokunar ólíkra þjóðernishópa. 

Þetta form útilokunar mun væntanlega skapa aðskilnað og mismunun milli þjóðernishópa á 

Íslandi. Það getur haft neikvæð og skaðleg áhrif á asískar konur í atvinnulífi og samfélaginu 

almennt. Þessar konur koma til Íslands til eignast betra líf, í stað þess mæta þær hamlandi og 

meiðandi fordómum og staðalímyndum. Þessar kynþáttastaðalímyndir, fordómar og kúgun, 

vekja hjá konunum þá tilfinningu að þær tilheyri ekki samfélaginu, að þær séu ekki nógu 

hæfar og að þær séu minnimáttar. Útilokun samfélagsins getur valdið kreppu og sálarangist 

meðal kvenna af erlendum uppruna. Þeim finnst þær eigi ekki heima í vissum 

þjóðfélagshópum, sem leiðir til einangrunar og einmanaleika. Sú hugmynd að asískar konur 

séu þægar, hlédrægar og ánægðar með óbreytt ástand, aldrei ögrandi og ekki með frumkvæði í 

eigin lífi, skapar kynþáttafordóma gegn fólki af asískum uppruna, sem ekki taka enda.  

Nú þegar alþjóðavæðingin er í hámarki er tími til kominn að reyna að kippa fótum undan 

rangtúlkunum á asískum konum sem framandi, þjónustuliprum, siðferðislega spilltum og 

undirgefnum, og endurskilgreina þær þannig að þær séu metnar sem einstaklingar og 

þjóðernisuppruni þeirra virtur. Þrátt fyrir allar hinu neikvæðu staðalímyndir gefa sögur eins 

og Annað líf og „Sagan af Svarra víkingi og Song Yong― til kynna hvar vandinn liggur. Þessi 

vandi þarf að koma upp á yfirborðið til að hægt sé að brjóta staðalímyndirnar á bak aftur. 

Edward Said (1979: 45) ögrar okkur með spurningu: „Ég vil spyrja hvort til sé einhver leið til 

að koma í veg fyrir þann fjandskap sem skapast við flokkun karlmanna til að mynda í „okkur― 

(vestræna) og „þá― (austurlenska)?―  
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