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	  Útdráttur	  

Í þessari ritgerð er farið yfir stefnu átta Evrópusambandsríkja, auk Íslands, gagnvart vændi, 

mansali, fæðingarorlofi og fóstureyðingum. Markmiðið er að skoða Evrópuvæðingu á 

mannréttindum kvenna í þessum ríkjum. Sérstök áhersla er lögð á heilsufélagslega þætti og 

farið yfir regluverk í þessum málaflokkum. Kenningarlegur grundvöllur umfjöllunarinnar er 

sóttur í Evrópusamruna annars vegar og kvenfrelsi hins vegar. Skoðað er hvernig 

Evrópusamruninn færir sig frá því að vera hreint efnahagssamstarf og yfir í aukna samvinnu á 

pólitískum og félagslegum grundvelli. Farið er yfir kenningar femínista og hvernig þær 

kenningar endurspeglast í stefnum stjórnvalda. Stefnugreiningu er beitt til að kanna áhrif 

löggjafar hvers ríkis fyrir sig á stöðu kvenna gagnvart kynbundnu ofbeldi í formi vændis og 

mansals, lögum um fæðingarorlof og rétt til fóstureyðinga. Niðurstaðan er sú að 

jafnréttislöggjöf hefur að hluta til áhrif á stöðu kvenna í þessum Evrópuríkjum, en aðrir þættir 

spila þó töluvert hlutverk og má þar helst nefna vinnumarkað, trúarbrögð, menningu, hefðir 

og ríkisstjórnir sjálfar. 
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Abstract	  

This dissertation addresses the policy of eight European Union member states, and Iceland, 

towards prostitution, human trafficking, maternity leave and abortions. The objective is to 

explore the level of Europeanization of women’s human rights with regard to health and 

social factors by exploring regulation addressing the aforementioned issues. the theoretical 

perspectives are drawn from European integration and feminism. The European integration 

process, changing from pure economic collaboration to increased cooperation in political and 

social matters is explored. Theories of feminism are viewed and how those theories are 

reflected in governments’ policies. Policy analysis is used to determine the influence of 

national legislation on the position of women towards gender-based violence like prostitution 

and human trafficking, the laws regarding maternity leave and the right to abortions. The 

findings are that gender equality laws have a partial influence on the status of women in these 

European countries, but other factors play a significant role. Among these are the labour 

market, religion, culture, traditions and governments themselves. 
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Formáli	  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til Meistaragráðu í Evrópufræðum við Háskólann á Bifröst og 

telst til 30 ETCS stunda. Ritgerðin fjallar um stefnu Evrópuríkja í mannréttindamálum kvenna 

og markmið hennar er að varpa ljósi á ólíkar stefnur Evrópuríkja innan Evrópusambandsins í 

málefnum kvenna sem snúa að vændi og mansali, fæðingarorlofi og fóstureyðingum. 

 Leiðbeinandi minn var Silja Bára Ómarsdóttir. Leiðsögn hennar var vönduð og ítarleg 

og færi ég henni bestu þakkir fyrir. Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur vil ég þakka yfirlestur 

ritgerðar og Laufeyju Eydal þakka ég fyrir prófarkarlestur texta. Eiginmanni mínum, Húna 

Húnfjörð þakka ég góðan stuðning meðan á skrifum stóð.  
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Inngangur	  

Í þessari ritgerð er reynt að varpa ljósi á stefnu átta ólíkra Evrópuríkja, auk Íslandi, gagnvart 

vændi, mansali, fæðingarorlofi og fóstureyðingum, en allir þessir þættir snerta mannréttindi 

kvenna. Löndin eiga það öll sameiginlegt að vera aðilar af Evrópusambandinu. Þau lönd sem 

tekin voru til skoðunar eru Frakkland og Þýskaland sem hófu Evrópusamstarf árið 1957, 

Vestur-Evrópuríkin Spánn, Danmörk og Svíþjóð og Austur-Evrópuríkin Pólland, Rúmenía og 

Búlgaría. Sömu þættir á Íslandi voru svo skoðaðir til samanburðar.  

 Markmið rannsóknarinnar og meginviðfangsefni var að skoða Evrópuvæðingu og 

mannréttindi kvenna á nokkrum heilsufélagslegum sviðum og eru rannsóknarspurningar 

mótaðar í kringum þetta viðfangsefni. Þær voru ennfremur notaðar til þess að afmarka 

viðfangsefnið og sem grunnur og viðmið við lestur fyrirliggjandi gagna. Uppruni 

kvenréttinda, þ.e. hugmyndir frumkvöðla á því sviði er lagður til grundvallar kennilegri 

umfjöllun, svo og hvernig Evrópusamruninn færir sig frá því að vera hreint efnahagssamstarf 

og yfir í aukna samvinnu á pólitískum og félagslegum grundvelli. 

 Þeir málaflokkar sem skoðaðir voru snúa allir að kynferði kvenna og þess hlutverks 

sem fellur konum í skaut á sviði þess. Fjallað var um rétt þeirra til fóstureyðinga í hverju ríki, 

löggjöf hvers ríkis um fæðingarorlof og svo nálgun hvers ríkis fyrir sig þegar kemur að 

löggjöf og eftirfylgni löggjafar um vændi og mansal. 

 Þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram eru eftirfarandi: 

  

A. Hver er stefna ríkja Evrópusambandsins í mannréttindum kvenna? 

B. Hver er stefna Íslands í mannréttindum kvenna? 

C. Er hægt að greina Evrópuvæðingu hjá aðildarríkjum hvað varðar mannréttindi kvenna? 

 
Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Í fyrsta kafla verður fjallað um kenningar og bakgrunn þeirra. 

Í öðrum kafla verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð er við úrvinnslu gagna. Í 

þriðja kafla verður fjallað um vændi og mansal með tilliti til löggjafar og dæmi tekin úr hverju 

ríki fyrir sig auk umræðna. Í fjórða kafla verður fjallað um fæðingarorlof með tilliti til 

löggjafar og dæmi tekin úr hverju ríki fyrir sig auk umræðna. Í fimmta kafla verður fjallað um 

fóstureyðingar með tilliti til löggjafar og dæmi tekin úr hverju ríki fyrir sig auk umræðna og í 

sjötta kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður. 
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 Ástæða fyrir vali á viðfangsefni er bakgrunnur minn sem hjúkrunarfræðingur og þeim 

áhuga sem ég hef á heilsufélagslegum þáttum kvenna og hvernig þeir þættir fléttast inn á 

pólitískan og alþjóðlegan grundvöll. Viðfangsefnið gaf mér tækifæri til að takast á við og 

skoða þessa þætti ítarlega og kanna um leið hvernig Evrópuvæðing hefur áhrif á aðstæður 

kvenna í ólíkum aðildarríkjum Evrópusambandsins. 

 

1. Kenningalegur	  bakgrunnur	  
Markmið Evrópusambandsins  hefur verið frá fyrstu stækkun þess að koma á samræmdum 

fjármagnsmarkaði, afnámi viðskiptahindrana á landamærum, banni við mismunun eftir 

ríkisfangi innan svæðisins og ákvæði um samræmd réttindi manna til búsetu, atvinnu og náms 

í hvaða ríki Evrópusambandsins sem er (Ólafur Þ. Stephensen, 1996). Með Einingarlögunum 

sem tók gildi árið 1987 var ýmsum nýjum málaflokkum bætt inn í Evrópusamstarfið eins og 

umhverfismálum, rannsóknarsamstarfi og félagsmálum. Árið 1989 stóðu öll ríki 

Evrópusambandsins að Bretlandi undanskildu að sameiginlegri félagsmálayfirlýsingu sem 

kvað á um að aukin samvinna innan Evrópusambandsins yrði að fela í sér félagsleg markmið. 

Þrjú svið voru sérstaklega nefnd, vinnuvernd starfsmanna, önnur grundvallarréttindi á 

vinnumarkaði og jafnrétti kynjanna (Eiríkur Bergmann, 2003). 

Þegar umræðan berst að Evrópusambandinu er tíðrætt um sjávarútvegsmál, 

landbúnaðar- og byggðamál og efnahagsmál, en fátíðara er rætt um félagsmál. Þegar 

félagsmál eru nefnd ber helst á góma menntamál, menningarsamstarf og rammaáætlun um 

rannsóknir og tækniþróun. Þörf viðbót við umræðu um félagsmál innan Evrópusambandsins 

eru jafnréttismál, en þær þagnir sem virðast skapast í kringum jafnréttismál eru áhugaverðar 

og sýna að eitthvað vantar upp á og einhverju er við umræðuna að bæta. 

 

1.1.	  Evrópusamruninn	  

Hér verður stiklað á stóru í sögu Evrópusamrunans og grein gerð fyrir stækkunum og þeim 

samningum sem máli skipta vegna þróunar í átt að auknu vægi félagsmála í 

Evrópusambandinu. 

 Með tilkomu Rómarsáttmálans sem tók gildi árið 1958 varð Efnahagsbandalag Evrópu 

til. Frakkland, Þýskaland, Ítalía, Belgía, Lúxemborg og Holland höfðu það markmið að koma 

á sameiginlegum markaði á sem flestum sviðum viðskipta, auk þess sem stefnt var að 

samræmingu í efnahagsstefnu aðildarríkjanna (Eiríkur Bergmann, 2009). 
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 Fyrsta stækkun Evrópusamstarfsins varð árið 1973 þegar Bretland, Írland og Danmörk 

gengu í Efnahagsbandalag Evrópu. Frakkar höfðu lengi verið tregir við að hleypa Bretum inn 

og höfðu tvisvar sinnum hafnað aðildarumsókn frá þeim. Aðrar þjóðir þrýstu á fjölþjóðlegt 

samstarf og Frakkar gáfu eftir. 

 Önnur stækkun varð árið 1981 þegar Grikkland gekk til liðs við Evrópusamstarfið. Á 

upphafsárum Evrópusamrunans var Grikkland fátækt bændasamfélag og hafði lítið erindi inn í 

efnahagsbandalag sem samanstóð af iðnríkjum gamla Kola- og stálbandalagsins. Þrátt fyrir 

andmæli framkvæmdastjórnarinnar gegn aðild Grikklands tók ráðherraráðið fram fyrir 

hendurnar á henni og veitti aðildarumsókn Grikklands brautargengi á pólitískum forsendum 

en ekki efnahagslegum. (Eiríkur Bergmann, 2009). Hér átti sér stað fyrsti vísir að 

Evrópusamstarfinu eins og það er í dag, þar sem það var ekki lengur klúbbur ríkra Vestur-

Evrópuríkja. 

 Með þriðju stækkun sem átti sér stað árið 1986 gengu Spánn og Portúgal í 

Evrópusamstarfið. Þau lönd sem fyrir voru höfðu lítinn áhuga sýnt á samstarfi við Spán og 

Portúgal áður vegna ólíks stjórnarfars en í stofnríkjunum. Einnig höfðu þau áhyggjur af 

straumi verkafólks frá þessum löndum yfir til sinna eigin ríkja og myndi undirbjóða innlendan 

vinnumarkað. Aðildin var því eins og í tilviki Grikklands byggð á pólitískum forsendum og 

eins á þeim grundvelli að með svo mörg lönd saman væru stoðir samstarfsins styrktar. 

Viðamiklu styrkjakerfi til aðstoðar nýrra aðildarríkja við að byggja upp efnahag sinnar þjóðar 

var komið á samhliða þriðju stækkun (Eiríkur Bergmann, 2009). 

 Einingarlögin sem tóku gildi árið 1987 lutu að samstarfi á sviði umhverfismála, 

rannsókna- og félagsmála, og auknu samstarfi á sviði utanríkismála. Mörg ríki þurftu aðlögun 

á þessum sviðum og vægi ráðherraráðsins var aukið á kostnað framkvæmdastjórnarinnar 

(Eiríkur Bergmann, 2009). Með þessum breytingum var dregið úr vægi efnahagsmála innan 

Evrópusambandsins. 

 Fjórða stækkun og sú þýðingarmesta varð þegar leið fyrir fyrrum ríki 

Varsjárbandalagsins var greidd inn í Evrópusambandið með innlimun Austur-Þýskalands við 

sameiningu Þýskalands árið 1990. Með stækkun til austurs voru upprunalegu forsendur 

Evrópusamrunans brostnar að fullu. Við hrun Berlínarmúrsins breyttist ríkjakerfi Evrópu og 

vilji var til að víkka Evrópusamstarfið á öðrum og nýrri forsendum. Þessar breytingar ollu 

óvissu hjá þeim ríkjum sem fyrir voru í Evrópusambandinu og þjöppuðu í raun Vestur-

Evrópuríkjum saman (Eiríkur Bergmann, 2009). 

 Maastricht-sáttmálinn var undirritaður árið 1993 og með honum fór Evrópusamstarfið 

inn á brautir pólitísks og félagslegs samstarfs og út fyrir hreina efnahagssamvinnu (Eiríkur 
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Bergmann, 2009). Með Maastricht-sáttmálanum lagði Evrópusambandið mikla áherslu á að 

efla menningarlega þætti til að auka samkennd meðal Evrópuríkja (Einar Þorvaldur 

Eyjólfsson, 2008).  

 Með fimmtu stækkun Evrópusambandsins árið 1995 bættust Austurríki, Svíþjóð og 

Finnland í hópinn. Þessi lönd voru hlutlaus og gátu nú með falli kommúnismans og breyttu 

landslagi Evrópusambandsins sóst eftir aðild. 

 Austurstækkunin var mesta áskorunin fyrir Evrópusambandið. Rök fyrir stækkun til 

austurs voru efnahagsleg, pólitísk og menningarleg. Grundvallarástæðan fyrir stækkun til 

austurs var þó sú að í lok seinni heimstyrjaldar var Evrópu skipt í tvennt af leiðtogum 

Bandaríkja, Sovétríkja, Bretlands og Frakklands og var sú skipting hernaðarleg tilviljun ein og 

gekk þvert á sögulega hefð álfunnar (Eiríkur Bergmann, 2009).  Árið 2004 bættust tíu ríki við 

Evrópusambandið, Pólland, Eistland, Slóvenía, Ungverjaland, Tékkland, Lettland, Litháen, 

Slóvakía, Malta og Kýpur. Vandkvæði fylgdu aðildarsamningum Rúmeníu og Búlgaríu vegna 

innanríkismála þar og seinkuðu þau vandkvæði aðild landanna tveggja til ársins 2007. 

 Með stækkun til austurs lækkuðu meðaltekjur þjóða sambandsins verulega, en 

ofangreind rök höfðu mun meira vægi, svo og öryggissjónarmið. Lönd í Vestur-Evrópu höfðu 

áhyggjur af þróun mála og töldu mikinn kostnað fylgja henni, innflytjendastraum frá austri til 

vesturs með fylgifiska eins og aukningu á glæpatíðni og grafið yrði undan félagslegri 

samþættingu og samrunaþróun.   

 Eftir því sem Evrópusambandið stækkar verður sífellt erfiðara að komast að 

samhljóma niðurstöðu. Með Lissabon-sáttmálanum sem undirritaður var í lok ársins 2007 

voru forráð Evrópusambandsins tekin til gagngerrar endurskoðunar með því að þrjú 

aðildarríki eru valin til að fara saman með formennsku á 18 mánaða fresti. Lissabon-

sáttmálinn kveður einnig á um að Evrópusambandið eigi ekki að fást við hluti sem eru 

auðleystir innan landamæra aðildarríkjanna sjálfra, heldur eingöngu að taka á þeim málefnum 

sem ekki er hægt að leysa á fullnægjandi hátt á heimavelli (Eiríkur Bergmann, 2009). Eitt af 

ákvæðum Lissabon-sáttmálans var að Evrópusambandið fékk heimild til að stofna embætti 

saksóknara til að taka á fjölþjóðlegum glæpum innan Evrópusambandsins, og takast þannig á 

við aukna glæpatíðni sem var óhjákvæmilegur fylgifiskur óhindraðs flæðis fólks á milli 27 

ríkja. 

 Með þróun Evrópusambandsins frá því að vera efnahagsbandalag sem lagði megin 

áherslu á viðskipta- og tollamál og yfir í samstarf á pólitískum, menningarlegum og 

félagslegum grundvelli sýnir að eðlilegt er að spyrja hvernig aðildarríki Evrópusambandsins 

líta á jafnréttismál. 
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1.2.	  Evrópusambandið	  og	  jafnrétti	  kynjanna	  

Jafnrétti milli karla og kvenna er samkvæmt yfirlýsingu Evrópusambandsins grundvallarréttur 

og hornsteinn þess að Evrópusambandið nái markmiðum sínum um vöxt, atvinnumál og 

félagslega samheldni. Þrátt fyrir að misrétti sé enn við lýði ber Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins því við að mikill ávinningur hafi unnist á síðustu áratugum í átt að 

jafnrétti. Þessu þakkar Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins löggjöf um jafna meðferð 

kynjanna, samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða og sérstökum aðgerðum til að auka 

framfarir kvenna (European Commission, 2010). 

Evrópulöggjöf á ýmsu sviði tengist jafnrétti kynjanna, til að mynda aðgengi að 

vinnumarkaði, launajafnrétti, fæðingarorlof, foreldraorlof og félagslegt öryggi. 

Jafnréttisáætlun Evrópusambandsins fyrir árin 2010 til 2015 miðar að samþættingu kynja- og 

jafnréttissjónarmiða inn í allar stefnur og framkvæmdir Evrópusambandsins sem er orðið 

aðalsmerki þeirrar vinnu sem Evrópusambandið hefur lagt í það að jafna hlut kynjanna 

(European Commission, 2010).   

Hvernig er ástandið raunverulega innan Evrópusambandsins þegar kemur að jafnrétti?  

Framvinda jafnréttismála er mæld árlega og kynnt í Jafnréttisskýrslu (Report on Equality 

between women and men). Samkvæmt Jafnréttisskýrslu Evrópusambandsins fjölgar konum 

með atvinnu en þær eru enn færri á vinnumarkaði í samanburði við karla. Flestir námsmenn 

eru kvenkyns, konur þéna enn 17,8% minna á klukkustund en karlar. Þá eru konur í miklum 

minnihluta þegar kemur að stefnumótandi ábyrgðarstöðum í efnahags- og 

stjórnmálaheiminum þrátt fyrir að staða kvenna hafi batnað á þeim sviðum undanfarinn 

áratug. Verkaskipting inni á heimilum er enn mjög ójöfn og konur eru í meiri hættu en karlar 

að lenda undir fátæktarmörkum. Fórnarlömb kynferðisofbeldis eru nær eingöngu konur og eru 

einnig langtum líklegri fórnarlömb mansals (European Commission, 2010). 

 Margar leiðir hafa verið farnar til að auka jafnrétti kynjanna innan 

Evrópusambandsins. Þar má nefna PROGRESS (2007-2013) sem er efnahagsáætlun um 

innsetningu jafnréttis sem  meginreglu í öll stefnumál Evrópusambandsins. Samtökum kvenna 

í stefnumótandi ákvarðanatökum innan efnahags- og stjórnmálageirans var komið á laggirnar í 

júní  2008 en þau snúast um áætlanir um að bæta stöðu kvenna í þeim stöðum. Síðast en ekki 

síst var Jafnréttisstofnun Evrópu (The European Institute for Gender Equality) komið á fót, en 

hún hefur það hlutverk að láta í té sérþekkingu, auka vitund og vekja athygli á jafnrétti karla 

og kvenna (European Commission, 2010). 
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Jafnréttisstofnun Evrópu er staðsett í Vilníus í Litháen. Hún hefur það hlutverk að 

styrkja aðildarríkin og Evrópustofnanir, sér í lagi Evrópuráðið í viðleitni sinni til 

kynjajafnréttis, berjast gegn mismunun kynjanna og vekja athygli á málefnum tengd jafnrétti 

kynjanna. Meðal verkefna stofnunarinnar er að safna og greina gögn um kynjamisrétti, að 

þróa aðferðafræðileg verkfæri til að auðvelda umskipti framkvæmdar og orðræðu fyrir 

hlutaðeigandi og stuðla að vitundarvakningu á meðan íbúa Evrópusambandsins (European 

Commission, 2010).  
 

Jafnrétti	  til	  ákvarðanatöku	  

Eitt af forgangsmálum Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er að stuðla að jafnri þátttöku 

kvenna og karla í stefnumótandi ákvörðunartökum. Í öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins 

eru konur langtum færri en karlar í slíkum stöðum á öllum sviðum atvinnulífsins, þrátt fyrir 

framfarir síðustu ára. Á þjóðþingum aðildarríkja er minna en fjórði hver þingmaður kvenkyns. 

Í stjórnunarteymum opinberra fyrirtækja er einn stjórnandi kvenkyns af hverjum tíu, og í 

vísinda- og tæknigeiranum er hlutfallið enn lakara. Evrópusambandið hefur fyrir löngu 

viðurkennt þörfina á því að stuðla að auknu jafnrétti þegar kemur að ábyrgðarstöðum og hefur 

hvatt til framgangs í þeim efnum með ýmsum hætti. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

setti fram formlega tillögu til aðildarríkja árið 1996 að grípa til hvetjandi aðgerða til að auka 

hlut kvenna í stefnumótandi ákvörðunartökum. Til að bæta töluleg gögn og fylgjast náið með 

framvindu og framförum í átt að jafnrétti hefur Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins búið 

til yfirgripsmikinn gagnagrunn um karla og konur í stefnumótandi ákvörðunartökum. 

Gagnagrunnurinn spannar ákvarðanatökur í Evrópuríkjum sem varða stjórnmál, dóms- og 

lagamál, félagsmál, efnahagsmál og mál er varða almenning.   

 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gefur árlega út skýrslu sem byggð er á 

upplýsingum úr gagnagrunninum og öðrum vísindalegum staðreyndum (European 

Commission, 2010). Jafnrétti birtist á ólíkan hátt í aðildarríkjum Evrópusambandsins út af 

menningarmun og félagsmótun og löggjöf Evrópusambandsins um jafnrétti eru fyrst og 

fremst stefnumótandi. Því er mjög mismunandi milli aðildarríkja hvernig þau tileinka sér 

þessar stefnur.  

 

1.3.	  Kvenfrelsi	  og	  upphaf	  jafnréttis	  

Hvað er kvenfrelsi og hver er rótin að því að orð eins og kvenfrelsi verður til í orðaforða 

fólks? Það er mikilvægt að skoða fortíðina til að átta sig á uppruna misréttis og skoða 
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sérstaklega þann tíma þar sem kvenfrelsi fær fyrst hljómgrunn í samfélaginu og fyrstu skrefin 

eru stigin í átt að jafnrétti. 

Öldum saman hefur konan verið undir oki karlmannsins sem tók sér æðri stöðu 

gagnvart hinu kyninu í skjóli líkamlegra yfirburða, þar sem veikara kynið var gert háð hinu 

sterkara þar sem konan gat ekki veitt mótþróa, og taldi sig því ofurselda manninum. Uppeldi, 

menntakerfi, kirkjan og vinnumarkaðurinn miðaði að því að viðhalda þessum gildum, og bæði 

karlar og konur litu á kynjamisrétti sem hluta af daglegu lífi. 

 Fyrstu hugmyndir um að konur ættu skilið aukið jafnrétti og meira frelsi sem komu út 

á riti og hlutu áheyrn komu frá Englendingi að nafni John Stuart Mill, en hann varð einn helsti 

talsmaður kvenréttindabaráttu 19. aldar. John Stuart Mill gaf út bókina Frelsið árið 1859 og 

þóttu hugmyndir hans vera framúrstefnulegar og í anda frjálshyggjunnar. Í Frelsinu eru 

skilaboð Mill þau að frjáls þroski einstaklingsins, hvort sem um karl eða konu er að ræða, sé 

algjör forsenda fyrir því að hann nái að blómstra menningarlega, andlega og vitsmunalega. 

Meginregla sú sem Mill setur fram í Frelsinu er að sú einungis sé heimilt að skerða 

athafnafrelsi einstaklings ef það valdi öðrum skaða. Mill taldi að undirokun kvenna ætti sér 

ekki uppruna í náttúrunni, heldur væri hún ónáttúruleg, félagsleg afurð vegna þess að 

karlmenn hefðu tekið völdin til sín í aldanna rás, og loks innsiglað völd sín með 

lagasetningum. Bág staða kvenna væri því hvorki eðlislæg né náttúrubundin, og hvað þá frá 

Guði komin, heldur styddist við hefðir og vald (Auður Styrkársdóttir, 2003). 

Nokkrar konur létu kveða að sér í baráttumálum kvenna á 17. öld og ein þeirra var 

Mary Astell. Í formála bókar hennar Some Reflection upon Marriage sem kom út í upphafi 18. 

aldar spyr Mary Astell; “Ef allir menn eru bornir til frjálsræðis, hvernig stendur þá á því að 

eru konur þá fæddar í ánauð?” (Astell, 2010). Í lok 18. aldar, næstum heilli öld síðar kom 

önnur kona fram á sjónarsviðið sem fjallaði um réttindi kvenna, og var það Mary 

Wollenstonecraft. Hún hélt því fram að enginn grundvallarmunur væri á andlegri getu og 

hæfileikum karla og kvenna, en benti á að menntun væri lykillinn að frelsun kvenna. Á meðan 

konum væri meinað um menntun væri engan veginn hægt að bera kynin saman á 

jafnréttisgrundvelli. Frelsun kvenna frá fáfræði og menntunarskorti væri því lykillinn að því 

að samfélög gætu búið við siðferðilega gott skipulag sem lyti lögmálum náttúrunnar. Án 

jafnræðis karla og kvenna væri lýðræði ekki til (Auður Styrkársdóttir, 2003). 

 

Menntunarleysi	  kvenna	  

Í lok 19. aldar var menntun kvenna enn afar ábótavant, og setti Mill opinberlega fram þá 

kenningu fyrstur karlmanna að menntunarleysið væri orsök fáfræði en ekki upplag konunnar 
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frá náttúrunnar hendi. Hann fjallaði um þá galla sem einkenndi margar konur eins og að 

álykta of fljótt, en sagði á móti að þær yrðu reiðubúnar til að leiðrétta hugmyndir sínar ef þær 

væru upplýstar. Hann taldi að þessi annmarki kvenna myndi hverfa þegar þær fengju tækifæri 

til menntunar, og sá samanburð með gáfnafari kvenna og manna sem menntast hafa af eigin 

rammleik, og gera mistök þar sem þekkingu er ábótavant (Mill, 2003). Hann taldi aðra krafta 

en líkamlega nýtast samfélaginu, svo sem siðferðislega og vitsmunalega. Þrátt fyrir 

menntunarleysi kvenna var hann sannfærður um að ef konur fengu tækifæri til menntunar 

myndu þær sýna fram á styrkleika sinn á þeim sviðum, hvorki betri né verri en styrkleiki 

karla, heldur öðruvísi með annarri sýn og nálgun. 

 

Kúgun	  kvenna	  

Bókin Kúgun kvenna eftir John Stuart Mill kom út árið 1869 og varð fljótt nefnd biblía 

kvenréttindahreyfinga. Í bókinni er reynt að varpa ljósi á stöðu kvenna í hjónabandi, um 

styrkleika og veikleika kvenna, og að hvaða leyti þessir styrkleikar og veikleikar eru séu 

meðfæddir og áunnir, og hve orsök þeirra sé, andlega, félagslega og líffræðilega. Fjallað er 

um hversu sterk hefðin sé fyrir kúgun kvenna, og þar sem bæði karlar og konur séu alin upp 

við þessi gildi þá muni reynast erfitt að breyta ferlinu í átt að jafnrétti. Jafnframt er reynt að 

sýna fram á að jafnrétti kynjanna sé til hagsbóta fyrir samfélagið í heild; 

Því að mál sem annars vegar styðst við almenna venju og hins vegar við afar 

máttuga og útbreidda tilfinningu hefur sér til styrktar ímyndum sem er  

miklu öflugri  en sú sannfæring sem sprettur af skynsamlegri ályktun hjá 

öllum þeim mönnum sem ekki eru því hyggnari. (Mill, 2003). 

 

Með þessum orðum segir Mill að þrátt fyrir að hægt sé að sannfæra menn með því að höfða til 

skynsemi þeirra, þá er tilfinningin sem fylgir  núverandi stöðu það sterk að fátt muni hagga 

skoðun þeirra í átt að breytingum. 

 

Réttlæting	  ráðandi	  skipulags	  

Sá sem valdið hefur réttlætir ástandið og leitar allra leiða til að viðhalda óbreyttu 

fyrirkomulagi. Mill spyr; „en hvenær hefur nokkrum sem hafði einhver yfirráð fundist þessi 

yfirráð óeðlileg?“ Karlmanni fannst yfirráð yfir konunni eðlileg á sama hátt og lénsherra þótti 

yfirráð sín yfir kotbændum eðlileg, og allar tilraunir þeirra til að standa jafnfætis hærra settum 

vera óeðlilegar.  Mill bendir hins vegar á að það sem kallast náttúrufar kvenna, lundarfar, 

hegðun, breyskleikar og styrkleikar, séu afleiðingar af þeirri meðferð sem konur hafa sætt. 
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Sem dæmi má taka mann sem aldrei hefur gengið í skóla og verið alinn upp við það að sýna 

hlýðni og undirgefni. Hvernig á hann að kunna eitthvað og skilja ef hann lærir ekkert, er 

ómenntaður? Hvernig getur hann borið hönd fyrir höfuð sér þegar stöðu hans í samfélaginu er 

ógnað? Að sama skapi er ómenntuð kona berskjölduð ef stöðu hennar er ógnað. 

Orðatiltækið “gagnstætt náttúru” segir Mill að sé ekkert annað en “gagnstætt venju”. 

Þar sem það þótti eðlilegt að konan væri karlinum undirgefin þá þóttu allar tilraunir til þess að 

koma þessari venju af vera gagnstætt náttúrunni (Mill, 2003). 

 

Kyngervi	  sem	  verkfæri	  kúgunar	  

Mill segir að ein leið karla til að viðhalda kúgun kvenna sé að fá þær til að trúa því að 

undirgefni sé heillandi og það að leggja sinn eigin vilja í mannsins hendur veki ást hjá 

manninum. Þetta er áhugavert að skoða út frá þeirri samfélagsþróun sem orðið hefur á rúmum 

100 árum síðan skoðanir Mill komu út á prenti.  Þrátt fyrir gríðarlegar framfarir í átt að 

kvenfrelsi þá virðist kyngervið vera lífseigast allra fjötra, og spurning hvort slíkt muni 

nokkurn tímann heyra fortíðinni til. Það sem aðgreinir karla og konur hvaða augum þau líta á 

kynlíf mun sennilega alltaf verða bitbein hversu langt sé hægt að ganga í átt að fullkomnu 

jafnrétti. Mismunandi kyngervi karla og kvenna virðist eilíflega vinna með karlkyninu og þó 

að meirihluti kvenna skeri sig frá þessari hugsun, að þær þurfi að sýna undirgefni til að ganga 

í augun á körlum, þá er stærsta vandamál dagsins í dag einmitt sem snýr beint að þessum 

málaflokki, þar sem klámiðnaðurinn gengur beinlínis út á það að sýna konur sem undirgefnar 

verur, karlinum til afnota eftir eigin geðþótta. Á meðan klámiðnaðurinn sendir út þau skilaboð 

að þetta sé það sem karlar raunverulega sækjast eftir þegar kemur að því að láta drauma rætast 

á þessu sviði, þá sendir það einnig út þau skilaboð til kvenna að þetta sé heillandi, og reyna 

þær að leika þann leik, þrátt fyrir fórnir formæðra sinna til jafnréttis og virðingar. 

 Bandaríski heimspekingurinn Martha Nussbaum fjallar um þá kenningu Mill að konur 

halda að þær fái engu framgengt vegna valdaleysis síns nema reyna að falla körlum í geð og 

heilla þá með útlitinu. Mill lýsir því hvernig fegurð getur orðið verkfæri hinna valdalausu, en 

Nussbaum, þrátt fyrir að komast að þeirri niðurstöðu að Mill hafi verið róttækur femínisti, þá 

er það sem greinir frjálslyndan femínista frá róttækum femínista er að átta sig á því að útlit er 

ekki “vopn hinna valdlausu heldur öflugt kúgunartæki sem nýtist hinum valdameiri til að 

halda hinum valdaminni niðri” (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2007). 

 



 17 

1.4.	  Femínismi	  nútímans	  

Hér verður farið yfir helstu áherslur í kenningum og viðhorfi femínista. Skoðaðar verða 

kenningar frjálslyndra femínista, róttækra femínista og sósíalískra femínista. 

 

1.4.1.	  Frjálslyndur	  femínismi	  	  

Rót frjálslynds femínisma má rekja til kenninga John Stuart Mill, Harriet Taylor og Mary 

Wollenstonecraft. Samkvæmt Harriet Taylor þá mátti rekja kynjamisrétti til venja og reglna 

samfélagsins frekar en til kynhlutverks frá náttúrunnar hendi og myndi þetta sannast um leið 

og konum yrði veitt frelsi til menntunar, heimild til eignasöfnunar og lagalegt jafnræði á við 

karlmenn. Mill bætir við að þrátt fyrir að konur stæðu karlmönnum aftar að sumu leiti, 

réttlætti það ekki að meina þeim að reyna við verkefnið fyrir hendi. Mill viðurkenndi 

líkamlegan mismun karla og kvenna og getu þeirra til að leysa verkefni misjafnlega vel, en 

þrætti fyrir það að vitsmunalegur munur væri fyrir hendi (Tong, 1997). 

John Stuart Mill er kallaður faðir hins frjálslynda femínisma þar sem kenningar hans 

um jafnrétti kynjanna til menntunar, lagalegs jafnræðis og pólitískrar þátttöku ollu 

straumhvörfum. Frjálslyndur femínismi byggir á einstaklingnum sjálfum, getu hans og færni. 

Hugmyndafræði frjálslynds femínisma leggur áherslu á að konan sjálf skapar sér tækifæri út 

frá vali og gerðum, og lítur á samskipti karla og kvenna sem grundvöll að auknu jafnrétti og 

þar af leiðandi miklar samfélagslegar breytingar í för með sér. John Stuart Mill taldi að 

karlmenn væru konum ekki æðri þegar kæmi að vitsmunum og margt í hans kenningum hélt í 

raun fram hinu gangstæða (Bromberg, 1997). 

 Frjálslyndur femínismi er stundum nefndur einstaklingsfemínismi eða 

frjálshyggjufemínismi. Hann byggir á þeirri hugmyndafræði frjálshyggjunnar, að hver sé 

sinnar gæfu smiður. Frjálslyndir femínistar treysta samfélaginu til að meta aðra einstaklinga 

að verðleikum óháð kyni, og gera ráð fyrir að lagaleg réttindi nægi til að tryggja jöfn 

tækifæri. Því telja þeir ekki þörf á að grípa til sértækra aðgerða þegar á annað kynið hallar, 

slíkt komi ekki til vegna kynferðis, heldur af öðrum ástæðum. 

 Frjálslyndir femínistar telja að jafnrétti sé náð með lagasetningum. Þrátt fyrir 

lagasetningar um bann við mismunun vegna kynferðis skiptist vinnumarkaðurinn að stórum 

hluta í kvenna- og karlastörf, og kynbundinn launamunur er enn staðreynd. Skilvirkasta leiðin 

að mati frjálshyggjufemínista er að hvetja bæði kynin jafnt áfram. Til að fjölga konum í 

stjórnunarstöðum þurfi að hvetja þær áfram, enda sé frami þeirra ekki undir neinum öðrum 
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kominn en þeim sjálfum. Til að útrýma kynbundnum launamun verða konur að sækjast í ríkari 

mæli eftir launahækkunum og gera sig meira gildandi í atvinnulífinu. 

Frjálslyndur femínismi byggir því að hluta til á hugmyndafræði eðlishyggju. Hann 

gerir ekki ráð fyrir að samfélagið hafi mótandi áhrif á einstaklinga nema að litlu leyti, 

einstaklingarnir hafi allir hæfileika og getu til hvers sem verða vill, það sé aðeins frumkvæði, 

þor og táp sem skeri úr um hverjir skara fram úr. Dæmi um aðgerðir í anda frjálslynds 

femínisma eru þegar konur eru hvattar til frumkvöðlastarfs í atvinnulífinu, aukinni þátttöku í 

stjórnmálaheiminum og að hvetja konur til þess að óska hærri launa fyrir vinnu sína.  

 Frjálslyndir femínistar gegndu lykilhlutverki í réttindabaráttu kvenna áður en lagaleg 

réttindi voru tryggð, m.a. í baráttunni fyrir kosningarétti og kjörgengi kvenna. John Stuart 

Mill er kallaður faðir hins frjálslynda femínisma þar sem kenningar hans um jafnrétti 

kynjanna til menntunar, lagalegs jafnræðis og pólitískrar þátttöku ollu straumhvörfum. 

Frjálslyndur femínismi byggir á einstaklingnum sjálfum, getu hans og færni. Hugmyndafræði 

frjálslynds femínisma leggur áherslu á að konan sjálf skapi sér tækifæri út frá vali og gerðum, 

og lítur á samskipti karla og kvenna sem grundvöll að auknu jafnrétti og þar af leiðandi miklar 

samfélagslegar breytingar í för með sér. John Stuart Mill taldi að karlmenn væru konum ekki 

æðri þegar kæmi að vitsmunum og margt í hans kenningum hélt í raun fram hinu gangstæða 

(Bromberg, 1997). 

 

1.4.2.	  Róttækur	  femínismi	   	  

Orðið sjálft felur í sér umbætur og breytingar. Róttækur femínismi snýst um að vilja breyta 

samfélaginu frá rótum í þeim tilgangi ná fram jafnrétti kynjanna. Róttækir femínistar telja 

ástæðu kynjamisréttis vera samfélagið sjálft, sem er andstætt við frjálslyndan femínisma sem 

treysta samfélaginu til að meta einstaklinga að verðleikum óháð kynferði.  

Ástæðan fyrir kynbundnum launamun, kynbundnu ofbeldi og ójöfnu hlutfalli kynjanna 

í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum er fyrst og fremst samfélagslegs eðlis. Róttækur femínismi 

hafna ekki eðlismun á kynjum, en uppeldi og mótun einstaklinganna er í höndum hins 

félagslega yfirráðakerfis sem mótar einstaklinginn. Misrétti kynjanna er því fyrst og fremst 

afleiðing af rótum samfélagsins. Hugmyndafræði róttæks femínisma gerir ekki ráð fyrir að 

jöfn meðhöndlun skili árangri í átt til jafnréttis, enda séu tækifæri kvenna og karla og aðstaða 

ójöfn og því þurfi að leiðrétta kynbundið ójafnrétti. Dæmi um aðgerðir í anda róttæks 

femínisma eru til dæmis þar sem lögreglu er gert að fjarlægja ofbeldismenn af heimilum í stað 

þess að þolendur þurfi að flýja, þar sem kaup á vændi eru gerð refsiverð í stað sölu og þar sem 

hlutfall kynjanna í stjórnum fyrirtækja á markaði skal jafnað með lögum. Allar miða þessar 
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aðgerðir að því að breyta samfélaginu sjálfu og þannig einstaklingunum sem það 

samanstendur af. Meginmunurinn á frjálslyndum og róttækum femínistum er sá að þeir 

frjálslyndir femínistar miða að því að breyta einstaklingunum sem svo breyta samfélaginu á 

meðan hinir róttæku vilja breyta samfélaginu sem svo hefur áhrif á einstaklingana (Echols, 

2003). 

 

1.4.3.	  Sósíalískur	  femínismi	  

Sósíalískur femínismi byggir á marxískri hugmyndafræði, en bætir feðraveldi við 

stéttskiptingu sem undirrót kúgunar. Sósíalískur femínismi lítur á kynbundið ójafnrétti sem 

náskylt stéttaskiptingu og að hvorugt verði upprætt nema í samhengi við hitt. Sósíalískir 

femínistar hafa notað slagorðið „Engin stéttabarátta án jafnréttisbaráttu, engin jafnréttisbarátta 

án stéttabaráttu“. Sósíalískir femínistar telja einu leiðina til að berjast fyrir réttindum kvenna 

er að tengja kvennabaráttuna við baráttu annarra minnihlutahópa. Konur eru að mati 

sósíalískra femínista sá minnihlutahópur sem mest mæðir á í nútímasamfélagi og enginn 

hópur gæti náð jafn miklum árangri með samstöðu sökum fjölda. Með kollvörpun kapítalísks 

samfélags og upptöku sósíalískra gilda myndi þörfum almúgans vera mætt í stað hagsmuna 

fárra, og þar sem konur eru útsettari fyrir fátækt en karlar myndi hagur þeirra batna þar sem 

nýtt kerfi myndi tryggja öllum, og sértaklega þeim sem kúgaðir eru fyrir, tækifæri til að fylgja 

hagvexti samfélagsins. 

 Sósíalískir femínistar halda því fram að hlutskipti kvenna eins og fátækt, kúgun og 

frelsissvipting séu beinar afleiðingar kapítalisma og aukinnar einkavæðingar. Takmark 

sósíalískra femínista nútímans sé að frelsa konur og karla undan ánauð í hvaða líki sem hún 

birtist og endurvekja jafnréttissamfélagið eins og lýst er í hugmyndafræði Karl Marx og 

Frederick Engels, þar sem konur gegndu lykilhlutverki í efnahagslegu, félagslegu, 

menningarlegu og pólitískum skilningi í sósíalísku samfélagi (Freedom Socialist Party, e.d.). 

 

1.5.	  Samantekt	  á	  kenningum	  

Ritgerðin byggir á Evrópusamrunakenningum til að skýra hvernig stefna í mannréttindum 

kvenna dreifist milli Evrópuríkja. Evrópusamstarf hefur markvisst færst frá því að vera 

efnahagssamstarf yfir í pólitískt, menningarlegt og félagslegt samstarf og mannréttindi kvenna 

eru misjafnlega Evrópuvædd þegar stefnur ríkja og áhrif þeirra eru skoðaðar.  

 Einnig er notast við feminískar kenningar til að varpa ljósi á ólíku nálgun sem ríkin 

hafa valið, þ.e. hvort horft er til þess að skapa körlum og konum jafnan rétt eða jafna stöðu 
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kynjanna. Kenningar femínisma eru settar fram sem grundvöllur þegar þau Evrópuríki eru 

skoðuð með tilliti til jafnréttis og hvaða stefnu stjórnvöld hvers ríkis hafa kosið að fara í átt að 

jafnrétti kynjanna. Kenningar femínista koma mest við sögu í umræðunni um vændi og 

mansal þar sem allar femínistakenningar eiga sameiginlegt að benda á feðraveldi og kúgun. 

Þær njóta sín minna í umræðunni um fæðingarorlof þar sem vinnumarkaðslöggjöf er sterk 

breyta, svo og í umræðunni um fóstureyðingar þar sem trúmál skipta mestu máli þegar stefnur 

Evrópuríkjanna og áhrif þeirra eru skoðaðar.  

 

2.	  Rannsóknaraðferð	  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir framkvæmd, aðferðum og úrvinnslu gagna sem beitt er í 

rannsókninni. Fjallað er um eigindlega rannsóknaraðferð og af hverju og að hvaða leyti hún 

varð fyrir valinu, lestur skjala og notkun lýsandi gagna. Loks verður fjallað um 

aðferðafræðilegan vanda sem tengist rannsóknarvinnunni. 

 

2.1.	  Rannsóknarsnið	  	  

Skoðaðar voru skýrslur, rit og fréttir frá átta Evrópulöndum sem eiga það sameiginlegt að vera 

aðilar að Evrópusambandinu og auk þess voru skoðaðar skýrslur og rit frá Evrópusambandinu 

og Alþjóðastofnunum. Skýrsla frá The World Economic Forum var einnig notuð til að nálgast 

gögn. Löndin voru valin á þann hátt að gögn frá tveimur stofnríkjum voru skoðuð, gögn frá 

þremur aðildarríkjum sem teljast til Vestur Evrópuríkja, gögn frá þremur ríkjum sem teljast til 

Austur-Evrópuríkja og loks gögn frá Íslandi.. Ríkin voru valin á þennan hátt til að fá sem 

mesta breidd í niðurstöður þar sem Evrópuríki eru misjafnlega langt á veg komin þegar kemur 

að mannréttindamálum kvenna, hafa mislanga sögu um veru í Evrópusambandinu og hafa 

ólíka landfræðilega legu. Skoðuð voru stofnríkin Frakkland og Þýskaland, Danmörk sem 

gerðist aðildarríki árið 1973, Spánn sem gekk til liðs við Evrópusambandið árið 1986, Svíþjóð 

sem gerðist aðildarríki 1995, Pólland sem fékk inngöngu árið 2004 og loks Rúmenía og 

Búlgaría sem gerðust bæði aðildarríki Evrópusambandsins árið 2007. Skoðaðar voru skýrslur 

og rit sem fjalla um mannréttindi kvenna, samþykktar reglugerðir og yfirlýstar stefnur og þær 

svo bornar saman við stefnu Evrópusambandsins. 

	  

2.1.1.	  Eigindleg	  rannsóknaraðferð	  

Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

byggja á greiningu orða, frekar en talna og geta til dæmis snúist um hegðun einstaklinga eða 
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samskipti þjóða. Gagnaöflun getur átt sér stað í gegnum bækur, þátttökuathuganir, 

einstaklingsviðtöl og opinber skjöl (Cooper og Schindler. 2003:152). Eigindleg aðferðafræði 

sem notuð var í þessari ritgerð er stefnugreining (policy analysis) og eru fyrirliggjandi gögn, 

t.d. skýrslur, ræður og fréttir, notuð sem eigindlegar heimildir. 

   

2.1.2.	  Stefnugreining	  (Policy	  analysis)	  	  

Stefnugreining er kerfisbundin greining á ferli stefnu að hluta til eða að öllu leyti. Í ferli 

hverjar stefnu felast formlegar aðgerðir stefnunnar svo og framsetning og framkvæmd hennar. 

Stefnugreiningu er lýst í þremur þáttum; vali á stefnu, framkvæmd stefnu og mati á stefnu. 

Með stefnuvali setja ríkisstjórnir og samfélög fram þau markmið sem eiga að nást og þau 

verkfæri sem best eru til þess fallin að ná þeim markmiðum. Framkvæmd stefnunnar er svo 

byggð á þessum verkfærum (Weimer og Vining, 2005). 

Dæmi um stefnugreiningu er yfirlýsing sem tengir saman tillögu um vissa aðgerð við 

líklega útkomu eða niðurstöðu, til dæmis þegar frumvarp til lagabreytingar hefur afleiðingar.  

Stefnugreining getur verið af ýmsum stærðargráðum, dýpt og breidd, og er ætlast til að hún sé 

notuð til að skoða ákvarðanir, hvort sem er einfaldar eða flóknar, og varpa ljósi á hvaða 

afleiðingar þær ákvarðanir hafa (Weimer og Vining, 2005). 

Félagsleg gildi í stefnugreiningu eru mikilvæg. Félagslegir þættir geta haft áhrif á 

niðurstöður, þó ákvörðun eða stefna sem tekin hefur verið liggi beint við og virðist ætla að 

fara í ákveðna átt. Góð stefnugreining tekur mið af afleiðingum og félagslegum þáttum, ekki 

aðeins til að mælingar á félagslegri velferð sé marktækari, heldur einnig vegna þess hversu 

þungt stefnugreining getur vegið í stjórnmálakerfum.  

Þeir sem nota stefnugreiningu til að varpa ljósi á hluti þurfa að líta á málið frá því 

sjónarhorni að geta sett félagsleg vandamál inn í samhengið. Hvenær er rétti tímapunkturinn 

fyrir ríkisstjórnir að fara að skipta sér af einkamálum þegna sinna? Staðlað svar við þeirri 

spurningu er yfirleitt byggt á því þegar eitthvað fer úrskeiðis, markaðurinn bregst, eða þær 

kringumstæður sem skapast hafa leiða ekki til þess að bjargráð samfélagsins séu til skilvirkra 

nota eða sanngjarnar skiptingar á afurðum samfélagsins (Weimer og Vining, 2005). 

Óvissuþátturinn í stefnugreiningu getur verið fyrirferðarmikill þar sem stefnugreining 

opinberrar stefnu getur verið ónákvæmt ferli. Óvissuþátturinn er hins vegar mikilvægur og 

getur varpað ljósi á flókið samband milli ákvarðanatöku og útkomu. Stefnugreining er í 

flestum tilfellum ekki flókin en er í fæstum tilvikum hefðbundin. Stefnugreining er 

margslungin þrátt fyrir einfaldleikann sem einkennir hana, þ.e. hvaða áhrif stefnan hefur á 

útkomuna, því margar breytur gera það að verkum að útkomna verður ekki alltaf sú sama. 
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Breytan getur verið til að mynda menning, hefðir eða trú sem eru ástæður fyrir að viss stefna 

er tekin en ekki einhver önnur. Stefnugreining lætur í té grunnupplýsingar, bendir í stórum 

dráttum á tenginguna á milli ákvarðanatöku og útkomu og leggur grunn fyrir vangaveltur um 

hvað betur hefði mátt fara, hvaða aðrar stefnur hefðu verið heppilegri miðað við útkomuna. 

Stefnugreining hjálpar til við að sjá og skilja hvaða stefnur eru líklegar til að ná markmiði 

sínu þegar samband stefnunnar sjálfrar og markmiðanna er skoðað. Auk þess getur 

stefnugreining hjálpað til við að útskýra stefnur og líklega þróun þeirra. Í þessari rannsókn 

byggist nálgun viðfangsefnisins bæði á frumgögnum og fyrirliggjandi gögnum. Til frumgagna 

teljast reglugerðir, ræður, ritgerðir og opinberar yfirlýsingar ráðamanna og pólitískra 

embættismanna Evrópusambandsins þar sem fram koma viðhorf þeirra til mannréttinda 

kvenna og hugmyndir þeirra um hvernig það muni þróast.  

 Fyrirliggjandi gögn sem stuðst er við eru fræðibækur, vefrit og greinar um 

mannréttindamál í Evrópu og um stöðu kvenna innan Evrópusambandsins. Gagnaöflun fór því 

fram á þann hátt að lesnar voru ritaðar og rafrænar heimildir: fræðirit, skýrslur, ræður, 

ritgerðir, fréttir og önnur þau opinber gögn sem innihalda pólitíska umræðu um 

mannréttindamál kvenna innan svæða Evrópusambandsins. Þessi gögn voru síðan 

stefnugreind með því að skoða hvernig stefnur ríkjanna endurspeglast í afstöðu ríkjanna og 

þau áhrif sem löggjöfin hefur á samfélagið sjálft. 

 Þær ráðstefnur sem sóttar voru til gagnaöflunar voru ráðstefnurnar Kynferðisofbeldi sem  

fram fór í Háskólabíói þann 24. október 2010 og Equality into Reality sem haldin var í 

Þjóðminjasafninu dagana 26. og 27. október 2010. 

	  

2.1.3.	  Markvisst	  úrtak	  

Við val á átta Evrópusambandslöndum var notast við markvisst úrtak. Löndin voru valin með 

tilliti til nokkuð jafnrar dreifingar til norðurs, suðurs, austurs og vesturs. Einnig voru löndin 

valin með tilliti til þess hvort þau eru stofnríki eða ekki og á hvaða tíma þau gengu í 

Evrópusambandið. Aðildarríki Evrópusambandsins skiptast í a) stofnríki, b) Vestur-

Evrópuríki og c) Austur-Evrópuríki. Til stofnríkja teljast Frakkland, Belgía, Holland, 

Þýskaland, Lúxemborg og Ítalía. Vestur-Evrópuríki sem gengu í Evrópusambandið eftir 

stofnun þess eru Bretland, Írland, Spánn, Portúgal, Grikkland, Austurríki, Malta, Danmörk, 

Svíþjóð og Finnland. Austur-Evrópuríki sem gengið hafa til liðs við Evrópusambandið eftir 

stofnun þess eru Eistland, Litháen, Slóvakía, Lettland, Slóvenía, Tékkland, Rúmenía, 

Búlgaría, Ungverjaland og Pólland. Þau tvö stofnríki sem voru valin eru Frakkland og 

Þýskaland og þau sex aðildarríki sem valin voru sem fengið hafa inngöngu síðar eru 
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Danmörk, Spánn, Svíþjóð, Pólland, Búlgaría og Rúmenía.  

  Þau lönd sem urðu fyrir valinu hafa gerst aðildarríki að Evrópusambandinu á 

mismunandi tímum. Löndin eru misjafnlega langt á veg komin í aðlögun sinni að sam-

evrópskri stefnu og því andrúmslofti sem ríkir innan Evrópusambandsins. Með öðrum orðum 

má segja að löndin séu misjafnlega Evrópuvædd þegar horft er til aðlögun þeirra að evrópsku 

stjórnskipulagi. Löndin sem voru valin eru einnig æði misjöfn að stærð og íbúafjölda. 

Þýskaland er fjölmennast með 82,3 milljónir íbúa, þar á eftir kemur Frakkland með 61,7 

milljónir íbúa, þá Spánn með 44,9 milljónir íbúa, Pólland með 38,1 milljónir íbúa, Þar á eftir 

Rúmenía með 21,6 milljónir íbúa, Svíþjóð með 9,2 milljónir íbúa, Búlgaría með 7,7 milljónir 

íbúa og lestina rekur Danmörk með 5,5 milljónir íbúa. 

 

2.1.4.	  Aðferðafræðilegur	  vandi	  

Aðferðafræðilegur vandi er til staðar í öllum rannsóknum. Í þessari rannsókn er nauðsynlegt 

að hafa í huga að viðfangsefnið er pólitískt í eðli sínu þar sem verið er að rannsaka ákveðið 

form af viðhorfi til mála sem geta verið mismunandi eftir svæðum. Þótt rannsakandi leggi 

áherslu á að vera hlutlaus og leggja til hliðar eigin skoðanir, trú og viðhorf geta persónulegar 

skoðanir hans litað greiningu textans. Rannsakanda er þörf að gera sér grein fyrir tengslum 

við efnið sem uppalinn kvenmaður í Evrópuríki sem telst með eitt mesta kynjajafnrétti í 

heimi, og mögulegum áhrifum þess.  

 Einnig getur val á Evrópuríkjum sem skoðuð voru og hversu fastmótuð stefna 

Evrópusambandsins er á ólíkum sviðum getur haft áhrif á niðurstöður. Reynt var eftir fremsta 

mætti að velja ólík lönd til að skapa sem mesta breidd svo að marktækari niðurstaða fáist. 

Rannsakandi gerir sér þó grein fyrir að hægt er að hafa veruleg áhrif á niðurstöður með 

einsleitu vali. Til að koma í veg fyrir einsleitni voru löndin valin eftir landfræðilegum 

fjölbreytileika, þar sem lönd frá norðri, suðri, austri og vestri eiga sinn fulltrúa, og auk þess 

voru löndin valin með fjölbreytileika í tímavídd í fyrirrúmi, þar sem stofnríki, eldri 

aðildarríki, aðildarríki frá níunda og tíunda áratugnum eiga sinn fulltrúa svo og ný aðildarríki. 

 Tungumál getur einnig verið þröskuldur, en eingöngu voru notaðar heimildir á íslensku 

og ensku. Í einstaka tilvikum höfðu ríki ekki látið þýða opinber skjöl sín yfir á ensku og notast 

varð við þýðingu annarra stofnana sem gætu verið hlutdrægar. 
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3. Vændi	  og	  mansal	  
Í næstu köflum verður farið yfir skilgreiningu á vændi, vangaveltur um hvort lögleiðing sé 

farsæl eða ekki, hagsmuni þriðja aðila þegar kemur að vændi, skilgreiningu á mansali og ágrip 

úr alþjóðasamningum um vændi. Einnig verður farið yfir helstu áherslur í kenningum og 

viðhorfi femínista til vændis. Sértaklega verður skoðaðar kenningar og frjálslyndra femínista, 

róttækra femínista og sósíalískra femínista til málefnisins. 

 

Skilgreining	  á	  vændi	  

Vændi er sala á eigin líkama til kynferðislegrar notkunar. Til vændis þarf a.m.k. tvo aðila, 

kaupanda og seljanda. Vændismarkaðurinn fer hratt vaxandi og hefur markaðurinn aukist 

mikið á síðustu áratugum, næst á eftir eiturlyfja- og vopnamarkaðnum. Konur eru hlutir sem 

ganga kaupum og sölum og hefur þetta samræmst hugmyndinni um kynferðislega afþreyingu 

eða skemmtun þar sem aðilar skiptast á þjónustu og greiðslu.  

 

Á	  að	  lögleiða	  eða	  banna	  vændi?	  

Skiptar skoðanir eru hjá þeim hópum sem tala með og á móti lögleiðingu vændis. Þeir sem 

tala með lögleiðingu vændis halda því fram að löggjöf myndi fækka glæpum, bæta lýðheilsu, 

auka skatttekjur og leyfa einstaklingum að vald til að taka sínar eigin ákvarðanir. Fylgismenn 

benda einnig á að lögleiðing vændis sé nauðsynlegt skref í átt að kynfrelsi, leið fólks út úr 

fátækt og kemur vændiskonum af götunum. 

Þeir sem eru á móti lögleiðingu vændis halda því aftur á móti fram að glæpatíðni og 

ólöglegt vændi myndi aukast með lögleiðingunni, kynsjúkdómar eins og AIDS myndi breiðast 

út svo og mansal. Fylgismenn benda á að vændi sé í eðli sínu siðlaust, auki ítök og vald 

undirheimanna og hvetji til kúgunar kvenna af hendi karlmanna (Prostitution.ProCon.org, 

2009). 

 

Hagsmunir	  þriðja	  aðila	  	  

Sá aðili sem hagnast á vændi annarra er hér nefndur þriðji aðili. Þriðji aðili getur stuðlað að 

því með ginningum, hvatningum eða milligöngu að aðrir hafi kynferðismök gegn greiðslu eða 

gerir sér lauslæti annarra að tekjulind t.d. með útleigu húsnæðis. Oft nýtir þriðji aðili sér 

félagslega, andlega eða líkamlega neyð annarrar manneskju sér sjálfum til hagnaðar. 
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Skilgreining	  á	  mansali	  

Mansal er tegund nútíma þrælahalds. Fórnarlömb mansals eru oft fátækir einstaklingar, oft á 

tíðum án atvinnu eða í lítilli vinnu, og skortir aðgengi að félagslegu velferðarkerfi. 

Fórnarlömb mansals eru í langflestum tilfellum konur og börn frá tilteknum löndum. 

Fórnarlömb mansals eru oft ginnt með loforðum og gylliboðum um góða atvinnu og betri 

lífsskilyrði, en eru í kjölfarið neydd til að starfa við grimmar og ómanneskjulegar aðstæður. 

 Fórnarlömb mansals eru yfirleitt þvinguð til að vinna þrælavinnu eða sent í 

kynlífsánauð. Árlega er talið að um 700.000 manns, aðallega konum og börnum sé smyglað 

yfir til landamæra Vestur-Evrópu, og þá er ekki talinn með sá fjöldi sem seldur er mansali 

innan eigin landamæra. Ýmsum brögðum er beitt. Í sumum tilfellum er líkamlegt afl notað, og 

í öðrum tilfellum eru það fölsk loforð eins og áður var nefnt, um atvinnu, lífsskilyrði og 

jafnvel hjónaband, notuð til að ginna fórnarlömbin í gildrurnar (Ripperger, 2008). 

 

	  Skilgreining	  Sameinuðu	  þjóðanna	  á	  mansali	  

Árið 2000 hrintu Sameinuðu þjóðirnar af stað átaki til að sporna við mansali. Átakið átti að 

koma í veg fyrir og draga úr tilvika mansals, sérstaklega á konum og börnum, og refsa þeim 

sem gerðust sekir um slíkt. Nefnd skipuð á vegum Sameinuðu þjóðanna gegn skipulögðum 

alþjóðlegum glæpum hélt því fram að:   

Mansal er öflun, flutningur, geymsla og móttaka á manneskjum, sem 
með ógnum, valdi, þvingunum eða öðrum hætti eins og með 
brottnámi, svikum, lygum, með ofbeldi eða nýting neyðar viðkomandi 
manneskju eða afhending fjármuna eða annarra verðmæta til 
viðkomandi manneskju til að knýja fram samþykki þess að annar aðili 
fari með vald yfir manneskjunni, í tilgangi þeim að arðræna hana. 
Arðrán skal skilgreint að lágmarki sem vændi eða annars konar 
kynlífsþrælkun, þvingun til þrælavinnu eða þjónustu, þrælahald eða 
athafnir sem svipa til þrælahalds eða fjarlæging líffæra (United 
Nations, 2000, þýðing mín). 
 

 Þrátt fyrir ofangreint átak er mansal mun umfangsmeira nú en fyrir áratug síðan. Þær 

stefnur sem evrópsk stjórnvöld hafa tekið til að vinna að samstilltu átaki til að sporna gegn 

mansali hafa ekki skilað tilætluðum árangri og ljóst er að endurskoða þarf ofan í kjölinn hvaða 

leiðir skal fara til að ná árangri. 

	  

Viðhorf	  frjálslyndra	  femínista	  til	  vændis	  

Samkvæmt frjálslyndum femínisma er horft á vændi sem viðskiptasamning milli upplýstra og 

samþykkjandi aðila. Þeir halda því fram að leita eftir þjónustu vændiskonu sé eins og að leita 
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eftir þjónustu vélvirkja, þar sem borgað er fyrir sérþekkingu og þjónustu en ekki endilega af 

áhuga á vélvirkjanum sjálfum (Bromberg, 1997). 

Frjálslyndir femínistar telja persónulegan rétt einstaklingsins vera yfir hag 

samfélagsins hafinn, og er þessi kenning rakin aftur til kvenréttindakenninga John Stuart Mill, 

sem taldi að ríkisstjórnir ættu ekki að skipta sér af einkalífi fólks. Þeir gera sér hins vegar 

fyllilega grein fyrir hlutverkaskiptingu karla og kvenna þegar að vændi kemur, og þó að þeir 

tali fyrir vændi sem vali réttmætu vali konunnar er það ekki alls staðar samþykkt meðal þeirra 

út frá siðfræðilegu sjónarmiði (Bromberg, 1997). 

Frjálslyndir femínistar segjast alls ekki vera talsmenn vændis, heldur líta eingöngu á 

það sem réttmætt val konunnar. Þegar horft er til þjóðfélagslegrar stöðu vændiskvenna, 

menntunarstigs og kynþáttar, þá hljóta þessar skoðanir einfaldlega að styðja enn frekar við 

kenningar róttækra femínista sem telja að kona myndi aldrei gangast við slíku starfsvali af 

fúsum og frjálsum vilja.  

Frjálslyndir femínistar hafa fengið á sig þá gagnrýni sósíalískara femínista að 

kenningar þeirra séu karlmiðaðar. Allar líkamlegar þarfir mannfólksins séu skör lægra en 

vitsmunalegar, og konur séu holdgervingar hina líkamlega sökum hlutverks þeirra í fjölgun 

mannkyns. Konum er eðlislægt að hlúa að börnum, hinum veiku og hinum öldruðu og 

upphefja þannig hina líkamlegu þarfir mannkyns. Karlmenn hins vegar líta á líkamann skör 

neðar en andann og þar sem þeir sátu lengi vel einir að því að hljóta nokkra menntun varð 

karlmaðurinn með áherslu á hið andlega æðri konunni með áherslu á hið líkamlega. Þegar öllu 

er á botninn hvolft, þá er það hið andlega sem skilur okkur frá öðrum dýrategundum, sem við 

eigum hið líklega sameiginlegt með (Tong, 1989). 

 

Viðhorf	  róttækra	  femínista	  til	  vændis	  

Róttækur femínismi heldur þeirri kenningu á lofti að æxlun sé ástæða kúgunar kvenna, og 

einnig frelsunar þeirra. Á sama tíma og örlög þeirra virðast vera á þann veg að halda sig 

heima við og sjá um börn og bú, halda þær fólksfjölgun í hendi sér með því vali að eignast 

ekki börn (Tong, 1989). 

Róttækir femínistar líta á vændiskonuna sem söluvarning og sjá vændi sem arðrænandi 

samband milli seljanda og kaupanda, sem einungis hefur áhuga á þjónustu vörunnar. Þeir 

halda því fram að slíkur viðskiptasamningur færi aldrei fram ef kona hefði frjálsan vilja 

(Bromberg, 1997). 
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Horfa verður því til þess ef að kona fer út í vændi án þess að vera fórnarlamb mansals 

eða fyrir tilstilli þriðja aðila, hvaða ástæður liggja að baki með tilliti til menntunarstigs, 

tækifæra á vinnumarkaði og annarra félagslegra þátta. 

 

Viðhorf	  sósíalískra	  femínista	  til	  vændis	  

Hinn sósíalíski femínisti telur þá kúgun sem vændi fylgir hafa sálfræðilega og félagslegar 

rætur, og umhyggjan fyrir konunni fer fram úr því pólitíska viðhorfi sem vændisumræðunni 

fylgir með því að hafa fólk í fyrirrúmi en ekki hagnað (Bromberg, 1997). 

Í augum sósíalískra femínista er vændiskona fórnarlamb stéttskipts þjóðfélags. Í 

þjóðfélagi efnishyggjunnar felst kúgun stéttanna sem niðurlægir þegna sína með því að flokka 

fólk og hlutgera, og auðveldlega skipt út fyrir aðra. Sósíalískir femínistar líta því á vændi sem 

mein og afleiðingu af sjúku samfélagi. Þeir líta þó ekki á að lagaleg tilskipan dugi til að 

útrýma því, þar sem uppbygging samfélagsins ræður því hvernig útkoman sé, og þar liggi 

lausnin á vandanum (Bromberg, 1997).  

 

3.1.	  Alþjóðasamningar	  um	  vændi	  og	  mansal	  

Á síðustu áratugum hefur aukin umræða verið á alþjóðlegum vettvangi um vændi. Hér verður 

fjallað um  ákvæði samnings á vegum Ráðherraráðsins (Council of Europe) og tillögur 

Ráðherranefndarinnar (Committee of Ministers) sem fjallar um vændi og aðra starfsemi á 

alþjóðavettvangi sem miðar að því að koma í veg fyrir hagnýtingu á kynferðisþjónustu og 

mansali til vændis.  

 Samningur á vegum Ráðherraráðsins um aðgerðir gegn mansali var samþykktur og 

lagður fram til undirritunar á þriðja leiðtogafundi ráðsins í Varsjá 16. maí 2005. Ísland var í 

hópi þeirra ríkja sem undirrituðu samninginn sama dag en hann hefur ekki enn verið fullgiltur. 

Samningurinn innihélt ítarleg ákvæði um fyrirbyggjandi aðgerðir gegn mansali, leiðir til að 

draga úr eftirspurn eftir mansali, um verndun réttinda fórnarlamba, um refsilöggjöf og eflingu 

alþjóðlegrar samvinnu. 

 Ráðherranefnd Evrópuráðsins kom með tillögur fyrir ríki Evrópusambandsins sem snúa 

að aðgerðum gegn mansali kvenna til vændis. Ráðherranefndin fjallaði um þá aukningu sem 

orðið hafði á mansali og þá tengingu sem mansal oft hefur við skipulagða glæpastarfsemi, 

hver afleiðing sú er að mikilli kænsku er gætt við að smygla fórnarlömbum yfir landamæri. 

Þar sem mansal er útbreitt um alla Evrópu lagði Ráðherranefndin til að sameiginleg herferð 

Evrópuríkja yrði hleypt af stokkunum til að sporna við og berjast gegn mansali, og vernda 
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fórnarlömb þess eftir fremsta mætti.  

Til að tryggja samvinnu Evrópuríkja að verkefninu lagði Ráðherranefndin til að eldri 

yfirlýsingar og reglugerðir nefnda og ráða á vegum Evrópusambandsins yrðu hafðar að 

leiðarljósi, til dæmis yfirlýsing frá öðrum leiðtogafundi Evrópuráðsins frá október 1997 þar 

sem ríkisstjórnir landa sameinuðust um áætlun um að leita leiða til að sporna við þeim vexti 

sem orðið hafði á skipulagðri glæpastarfsemi um gervalla Evrópu og staðfestu vilja sinn til að 

berjast gegn kynbundnu ofbeldi og allri kynferðislegri misbeitingu gegn konum, og 

Evrópusáttmála frá árinu 1950 um vernd mannréttinda og frelsis (European Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). Ráðherranefndin lagði einnig 

til að Evrópuríki tækju til sín þær tillögur sem Evrópuráðið hafði þegar sent frá sér og snéru 

að vændi og mansali, eins og Tillögu nr. R (91) 11 um kynferðislega hagnýtingu, klám, vændi 

og mansal á börnum og ungmennum, og Tillögu 1325 (1997) um mansal á konum og 

neyðingu til vændis í löndum Evrópusambandsins. Sáttmála um útrýmingu allrar mismununar 

gegn konum (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women) 

frá árinu 1979 var einnig minnst sem leið í rétta átt svo og annarra alþjóðlegra sáttmála eins 

og sáttmála Sameinuðu þjóðanna um kúgun, mansal og hagnýtingu af vændi annarra 

(Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 

Prostitution of Others) frá árinu 1949. Ráherranefndin fordæmdi mansal til vændis þar sem 

það er brot á mannréttindum og með því harðlega vegið að heiðri og heilindum mannlegrar 

veru.  

Ráðherranefndin lagði til að ríkisstjórnir aðildarríkja Evrópusambandsins færu 

vandlega yfir þeirra eigin löggjafir og áætlanir út frá Tillögu nr R 11 og myndi ráðast í 

aðgerðir þar sem þeim væri ábótavant, og ganga jafnframt úr skugga um að tillagan yrði gerð 

opinber og aðgengileg öllum, sérstaklega dómsyfirvöldum, diplómötum,  þeim sem starfa við 

mál innflytjenda svo og sérfræðingum í félagslega, heilbrigðis- og menntageiranum. 

Aðgerðartillögur Ráðherranefndarinnar til sporna við mansali til vændis fólu meðal 

annars í sér að vernda þá aðila sem hvað líklegastir eru til að lenda í mansali og setja málefni 

þeirra sem lenda í mansali í forgang í formi endurhæfingar. Einnig skyldi leitast við að 

handsama og leiða fyrir dóm þá sem uppvísir verða að mansali og samhæfa alþjóðlegar 

aðgerðir sem og innanlands. 

Samhæfa þyrfti aðgerðir félags- og dómsmála yfirvalda svo og þeirra sem starfa við 

landamæraeftirlit, til dæmis tollgæslu og landamæralögreglu. Mikilvægt yrði að hvetja til 

samstarfs þeirra landa sem í hlut eiga hverju sinni þegar mansalsmál koma upp.  
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Með menntun og þjálfun lagði ráðherranefndin til að kynfræðsla í skólum yrði aukin 

með sérstaka áherslu á jafnrétti karla og kvenna og virðingu fyrir mannréttindum yrði höfð að 

leiðarljósi. Þjálfa þyrfti félagsráðgjafa, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri til að koma auga á tilvik 

mansals þegar það kemur upp, svo og útbúa sértaka þjálfunaráætlun fyrir lögreglu, starfsmenn 

innflytjendamála og landamæralögreglu svo hún öðlist þá sérþekkingu sem til þarf. 

Þær langtímaáætlanir sem ráðherranefndin lagði til snérust aðallega um bæta þyrfti 

félagslega og fjárhagslega stöðu kvenna í þeim ríkjum þar sem tíðni mansals er hæst. 

Lagasetningar sem ráðherranefndin lagði til skyldu snúast um að styrkja þær 

refsilöggjafir til handa þeim sem staðnir eru að mansali sem fyrir eru og framsali einstaklinga 

samkvæmt alþjóðlegum stöðlum. Skoða skyldi stefnur annarra landa í því skyni að samþætta 

aðgerðir, til dæmis með bættu upplýsingaflæði, alþjóðlegum gagnagrunni og auknu samstarfi 

við alþjóðlegar stofnanir sem vinna að því að sporna gegn mansali (Council of Europe, 2000). 

 Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn mismunun gagnvart konum var samþykktur 18. 

desember árið 1979. Hann tók gildi á Íslandi 18. júlí 1995 (Þorsteinn Pálsson, 1996). Í 

samningnum segir að aðildarríki að samningnum skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir, þ.á m. 

með lagasetningu, til að hamla gegn hvers konar verslun með konur og gróðastarfsemi tengdri 

vændi kvenna. Einnig er vert að minnast á yfirlýsingu allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 

þann 20. desember 1993 um afnám ofbeldis gagnvart konum. Þar segir að;  

ofbeldi gegn konum [...] felist meðal annars í líkamlegu, 
kynferðislegu og sálfræðilegu ofbeldi innan samfélags sem birtist í 
nauðgunum, kynferðislegri misnotkun, kynferðisáreitni, þvingun á 
vinnustað, menntunarstofnunum og annars staðar, mansali á konum 
og þvinguðu vændi (United Nations, 1993, þýðing mín). 

 
 Þeir alþjóðasamningar sem settir hafa verið fram hafa verið hafðir að leiðarljósi við 

stefnugerð og löggjöf ríkja. Það er þó mismunandi á milli ríkja hversu Evrópuvædd þau eru 

og hvernig löggjöf er framfylgt og áhrif stefnu stjórnvalda því ólík. 

 

3.3.	  Vændi	  í	  Evrópu	  

Hér á eftir verða Evrópulöndin átta auk Íslands skoðuð sérstaklega út frá vændislöggjöf í 

hverju landi fyrir sig. Vændi er útbreitt í Evrópu og almennt viðurkennt sem starfsgrein í 

sumum þeirra. Hefð hefur skapast fyrir lögleiðingu vændis, sérstaklega í stofnríkjum 

Evrópusambandsins og eldri aðildarríkjum. Önnur aðildarríki hafa farið þá leið að sporna við 

eftirspurn með banni við vændi og vændiskaupum. Mansal kvenna er svo samfélagsmein í 

sumum Austur-Evrópuríkjum þar sem konum er smyglað frá heimalandi þeirra til að vinna í 

kynlífsiðnaði í öðrum löndum þar sem vændi er útbreitt og eftirspurnin mikil. 



 30 

 

3.3.1.	  Stofnríkin	  	  

Þegar stofnríkin tvö voru skoðuð kom í ljós að í báðum löndum er vændi löglegt. Starfsemi 

vændishúsa er lögleg í Þýskalandi en Frakkland gerði slíka starfsemi ólöglega árið 1946. 

Ríkin þéna arð af starfseminni með skattinnheimtu og á yfirborðinu virðast vændiskonurnar 

sáttar við starfsvettvang sinn með aðkomu bæði heilbrigðiskerfis og yfirvöldum að vændi.  

 

3.3.2.	  Frakkland	  

Í Frakklandi er sala vændis leyfileg og greiða vændiskonurnar skatta af tekjum sínum. Lög 

voru sett árið 2002 gegn því að auglýsa þjónustu sína á almenningsstöðum og varðar 

sakfelling fyrir slíkt sekt og allt að sex mánaða fangelsi. Rekstur vændishúsa er óheimill en 

slíkur rekstur var leyfður til ársins 1946. Hagnaður þriðja aðila er ólöglegur að öllu leyti og er 

hvaða aðferð sem notuð er til að hvetja til vændis eða hafa einhverjar tekjur af vændi annarra 

refsiverðar (Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2004-2010). 

Árið 2002 mótmæltu franskar vændiskonur harðlega lögum um bann á auglýsingum 

um þjónustu sína svo og ögrandi klæðnað eða hegðun á opinberum stöðum. Mótmælin voru 

þau fjölmennustu einnar starfstéttar í aldarfjórðung. Vændiskonurnar sögðu lögin koma í veg 

fyrir að þær gætu haft sómasamleg laun af iðju sinni, og einnig væri bannið til þess að aukin 

hætta steðjaði af iðunni þar sem hún þyrfti nú að fara fram í auknu mæli í gegnum þriðja aðila 

svo og aukin hætta frá viðskiptavinum sem höfðu nú verndaðra umhverfi við að njóta vöru 

sinnar. Nicolas Sarkozy var á þessum árum innanríkisráðherra Frakklands og hann sagði lögin 

nauðsynleg til verndar almenningi í Frakklandi (BBC News, 2002). Talið er að fjöldi 

vændiskvenna í Frakklandi sé um 20 til 40 þúsund. 

 Vændi er útbreitt í Frakklandi en upplýsingar um fjölda þeirra sem starfa í vændi eru 

mjög ónákvæmar. Í það má ráða að starfsemin fari fram að stórum hluta í undirheimum og án 

eftirlits yfirvalda. Lögleiðing vændis hefur ekki komið í veg fyrir að starfsemin er ógagnsæ 

svo erfitt er að vernda vændiskonur gegn ofbeldi, arðráni og mansali. 

Talið er að mansal sé útbreitt í Frakklandi. Árið 1998 voru 16 alþjóðlegir glæpahringir 

upprættir hvers starfsemi var að flytja inn stúlkur frá Austur-Evrópu til að starfa í 

kynlífsiðnaði. Frönsk yfirvöld segja ástandið ekki nándar nærri eins alvarlegt og í Belgíu eða í 

Hollandi, þar sem þeir sem stunda mansal hræðist franska löggjöf ef til þeirra næst. 

Samkvæmt yfirmanni hjá aðalskrifstofu aðgerða gegn mansali (Central Office for Action 

against Trafficking in Humans) í Frakklandi eru 70% vændiskvenna sem starfa í Frakklandi 
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frá Austur-Evrópu og kæmu þær í flestum tilfellum á vegum glæpahringja sem hafa yfirtekið 

kynlífsmarkaðinn (Iprostitution, 2008).  

Með ofangreint til hliðsjónar og að auki hversu stór hluti vændisstarfseminnar er falin 

þá lítur út fyrir að frönsk stjórnvöld hafi lokað augunum fyrir vandamálinu með því að gera 

vændi minna sýnilegt á götum Frakklands. Velferð þeirra kvenna sem starfa í iðninni er ekki 

höfð í fyrirrúmi og þrátt fyrir framgang yfirvalda í að uppræta glæpahringi þá mun 

vandamálið viðhaldast með óbreyttri lagasetningu. Með því að benda á að ástandið sé víða 

verra annars staðar en í Frakklandi ber vott um metnaðarleysi þegar mannréttindi kvenna eru 

annars vegar. 

 

3.3.3.	  Þýskaland	  

Í Þýskalandi varð vændi löglegt árið 1927 og er það enn. Sú dagsetning er þó umdeild þar sem 

því er einnig haldið fram að með lagasetningu um vændi árið 2002 hafi vændi fyrst orðið 

löglegt í Þýskalandi en með lagasetningunni varð mikil bragabót á almannavelferð og 

lagalegum rétti vændiskvenna. Þrátt fyrir að vændi hafi verið löglegt fyrir lagasetninguna um 

vændi árið 2002 þá komu upp á þeim tíma fjölmörg dómsmál vegna vændis þar sem réttur 

vændiskvenna var hlunnfarinn vegna þess að vændi var talið stríða gegn siðferðisgildum 

Þýskalands. Rekstur vændishúsa í Þýskalandi er löglegur og sama gildir um hagnað þriðja 

aðila. Það er hins vegar saknæmt að arðræna vændiskonur launum sínum þannig að þriðji aðili 

má aðeins taka sanngjarna umboðsþóknun. (Office for Democratic Institutions and Human 

Rights, 2004-2010). 

Áætlaður fjöldi vændiskvenna í Þýskalandi er um 400 þúsund, og er talið að 1,2 

milljónir viðskiptavina notfæri sér þjónustu þeirra daglega. Tekjur af vændinu eru áætlaðar 

sem sex milljarðar Evra árlega, sama upphæð og fyrirtæki eins og Porche og Adidas velta 

árlega. Þýska ríkisstjórnin ákvað að lögleiða vændi árið 2002 í óþökk íhaldssamra 

stjórnmálamanna, aðallega til að vernda vændiskonur gegn ofbeldi og arðráni (Pommereau, 

2005). 

 Mögulegt er fyrir vændiskonur og viðskiptavini þeirra að gera með sér lagalegan 

samning. Þýska ríkið heldur eftir hluta tekna þeirra til að greiða almannatryggingar eins og 

eftirlaun og sjúkratryggingar og til að tryggja 40 stunda vinnuviku. Vændiskonur geta jafnvel 

stofnað stéttarfélag. Þegar horft er til skatttekna þá hefur löggjöfin gefið arð af sér, segja 

talsmenn hennar (Pommereau, 2005). 
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 Þýskaland heimilar eitt mesta frelsi sem völ er á þegar kemur að vændi. Þar er vændi 

löglegt, rekstur vændishúsa löglegur og einnig að þriðji aðili taki sér umboðsþóknun fyrir að 

selja líkama annarra til kynferðisafnota. Þar er fjöldi vændiskvenna um 400.000 og talið að 

1,2 milljónir viðskiptavina notfæri sér þjónustu þeirra daglega. Tekjur af vændinu eru 

gríðarlegar og er áætlaðar tekjur af vændinu 6 milljarðar evra árlega. Þýska ríkið hirðir hluta 

af þessari upphæð í formi skattgreiðslna, og má deila um hvort ríkið sé í raun þriðji aðili í 

þessu ljósi, þar sem heimilun vændis, rekstur vændishúsa og þóknun þriðja aðila gerir 

starfseminni kleift að blómstra eins og hún gerir, og í ofanálag þiggi greiðslur frá 

starfseminni, þó í formi skattgreiðslna sé. Þýska ríkið tekur einnig peninga úr 

vændisstarfseminni til að setja í sjóði til að tryggja vændiskonum aðgang að heilbrigðiskerfi 

og 40 stunda vinnuviku svo og fyrrum vændiskonum eftirlaun (Pommereau, 2005). 

Í fljótu bragði virðist þýska ríkið afar umburðarlynt gagnvart vændisstarfsemi og andi 

frjálslynds femínisma sem virðir rétt einstaklingsins til að taka eigin ákvarðanir leiði til góðs 

fyrir alla hlutaðeigandi, vændiskonur og kaupendur, en slík réttlæting vændis gerir lítið úr 

almennum siðferðisgildum eins og fjölskyldugildum og breikkar enn frekar bilið á milli 

réttindi karla og kvenna þar sem annar aðilinn er gerandi sem kaupandi og hinn aðilinn 

þolandi sem söluvarningur. Þó að lagasetningin árið 2002 hafi verið sett með hag 

vændiskvenna í huga, að vernda þær gegn ofbeldi og arðráni, þá er hagnaðurinn ríkisins slíkur 

að erfitt er að líta framhjá eiginhagsmunum þess.  

Sósíalískir femínistar halda því fram að hlutskipti kvenna eins og fátækt, kúgun og 

frelsissvipting séu beinar afleiðingar kapítalisma og aukinnar einkavæðingar. Hér er því 

nákvæmt dæmi um kapítalískt samfélag sem nýtir sér vændi sem arð til sjálfs samfélagsins. 

En þegar kemur að því hvort aðstaða vændiskvenna hafi batnað með löggjöfinni segja 

flestir sérfræðingar að svo sé ekki. Þegar talað var fyrir lögleiðingu vændis áður var mikið 

rætt um gerð almennilegra samninga milli vændiskonu og kaupanda og almennilegrar 

sjúkratryggingar, en þetta hefur ekki orðið að veruleika vegna gloppu í löggjöfinni. Í öllu 

landinu hafa alls 12 samningar verið gerðir. Vændiskonur sem þurfa oft að deila hagnaði 

sínum með eigendum vændishúsa og öðrum aðilum eru tregar til að greiða skatta af tekjum 

sínum. Talsmenn vændiskvenna kvarta yfir að þrátt fyrir löggjöfina þá sé vændi meðhöndlað á 

mismunandi hátt á mismunandi stöðum og gefur hverri borg frelsi til að banna vændi á vissum 

stöðum. Þrátt fyrir að vændi hafi verið löglegt fyrir lagasetninguna um vændi árið 2002 þá 

komu upp á þeim tíma fjölmörg dómsmál vegna vændis þar sem réttur vændiskvenna var 

hlunnfarinn vegna þess að vændi var talið stríða gegn siðferðisgildum Þýskalands 

(Pommereau, 2005).  
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3.3.4.	  Vestur-evrópsk	  aðildarríki	  

Þegar þau aðildarríki eru skoðuð sem tilheyra vestur Evrópu þá kemur í ljós að þau lönd sem 

hafa  lengri sögu aðildar að Evrópusambandinu hafa lögleitt vændi. Spánn gekk í 

Evrópusambandið árið 1986 og heimilar vændi. Spænska ríkið hefur ekki tekjur af 

starfseminni. Í Danmörku, sem gekk til liðs við Evrópusambandið enn fyrr, eða 1973 var 

vændi heimilað fyrir rúmum 10 árum en danska ríkið hefur litlar tekjur af starfseminni þar 

sem vændið má einungis vera aukabúgrein. Svíþjóð gekk til liðs við Evrópusambandið árið 

1995 og stefna Svía er sú að vændiskaup eru refsiverð og vændi einungis löglegt í þeim 

skilningi að vændiskonunni sjálfri er ekki refsað. Sænska ríkið hefur engan arð af 

starfseminni. Í öllum löndunum er starfsemi vændishúsa og umboðsmanna ólöglegur. 

 

3.3.5.	  Spánn	  

Á Spáni er vændi heimilað að hluta til. Vændi er ekki skilgreint sem glæpur en hinn nákvæmi 

lagabókstafur er ekki nákvæmur þar sem vændis er ekki getið í refsilöggjöf Spánar. Rekstur 

vændishúsa er ólöglegur í sumum landshlutum og hagnaður þriðja aðila er einnig ólöglegur. 

Vændi hefur reynst spænsku ríkisstjórninni flókið fyrirbæri. Eftir nærri þriggja ára 

karp milli fylgjenda lögleiðingar vændis og andstæðinga þess var tillögum beggja fylkinga 

hafnað og lagði spænska þingið til við ríkisstjórn Spánar að láta málið niður falla og 

einfaldlega láta vændi liggja á milli hluta eins og áður, á gráu svæði þar sem það  er hvorki 

löglegt né ólöglegt (Tarvainen, 2007). 

 Vangeta spænsku ríkisstjórnarinnar til að taka skýra afstöðu í málinu reitti fylgjendur 

beggja fylkinga til reiði. Þeir sem horfðu til mannréttinda kvenna túlkuðu niðurstöðuna á þann 

hátt að þó að vændi væri annað form þrældóms þá félli það illa að gildum lýðræðissinnaðra 

ráðamanna á Spáni, og fylgjendur lögleiðingunni töldu að með því að viðurkenna iðnina ekki 

sem starf væri lagalegu öryggi þeirra ógnað (Tarvainen, 2007). 

Spánn hefur nefnt “Vændishús Evrópu” með nærri hálfa milljón kvenna starfandi við 

iðnina. Á hverjum degi kaupa ein og hálf milljón manna kynlífsþjónustu, sem fer fram í allt 

frá almenningsgörðum til vændishúsa og er árleg velta áætluð um 40 milljarðar evra, sem er 

svipað og menntakerfi Spánar kostar á ársgrundvelli (Tarvainen, 2007). 

 Sá gríðarfjöldi kvenna sem starfar í kynlífsiðnaðinum á Spáni og sá fjöldi kaupenda 

sem nýtir sér framboðið er tilkomið vegna ófullkominnar lagasetningar spænska ríkisins. 

Fjöldi kvenna fer til Spánar til að afla sér tekna sem vændiskonur og fjöldi manna leggja leið 

til Spánar til að kaupa sér vændi. En hvað ef eftirspurnin er meira en framboðið? Þrátt fyrir 
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gífurlegan fjölda kvenna í vændi, hvernig verður bilið brúað milli þeirra sem stunda vændi af 

fúsum og frjálsum vilja og það sem upp á vantar til að anna eftirspurn? Þar sem eftirspurnin er 

mest þarf framboðið einnig að vera mest. Konur frá fátækari ríkjum jarðar hafa verið 

fórnarlömb mansals til kynlífsþrælkunar og flestar þeirra lenda á stöðum þar sem vændi er 

löglegt fyrir til þess að anna eftirspurninni vegna þeirra keðjuverkandi áhrifa sem lögleiðing 

vændis hefur. 

 

3.3.6.	  Danmörk	  

Vændi varð löglegt í Danmörku þann 17. mars 1999. Danskir sósíaldemókratar samþykktu 

lögleiðinguna á þeim forsendum að þær tekjur sem vændiskonan aflar af iðninni séu ekki þær 

einu sem hún aflar sér. Rekstur vændishúsa svo og hagnaður þriðja aðila er ólöglegur 

(Interpol, 2006). Talið er að um 6000 vændiskonur séu að störfum í Danmörku, og þar af eru 

um 2000 innflytjendur.  

 Sami flokkur og heimilaði lögleiðingu vændis árið 1999, er nú, áratug síðar að beita 

sér fyrir afnámi þess, þar sem Danmörk er í dag álitin vera athvarf þegar vændi er annars 

vegar, á meðan frændur þeirra Norðmenn, Svíar og Íslendingar hafa farið “sænsku leiðina” 

með því að gera kaup á kynlífsþjónustu refsiverða. Óttast er að löggjöfin í Danmörku sem 

heimila kaup og sölu vændis laði að sér aukningu á glæpum, “umboðsmönnum” vændis og 

skipuleggjendum mansals, því þar sem lögin eru rúm og heimila vændi er fylgifiskurinn oft 

ólögleg starfsemi í sama geira, með Holland sem dæmi um slíkt (Kloer, 2009). 

 Danskir sósíaldemókratar hafa nú áhuga á að fara “sænsku leiðina” til að varpa 

kastljósinu að karlmönnum sem gerendum og gera vændiskaup ólögleg. Þar sem lögin eru ný 

af nálinni og ekki komin full reynsla á þau þá er of snemmt að spá fyrir um árangur í heild 

sinni, en flokkurinn og fylgismenn hans binda miklar vonir við ný lög verði farsæl í að 

minnka eftirspurn eftir vændi án þess að henda vændiskonunum sjálfum bak við lás og slá. 

Frumvarpið hefur enn sem komið er fengið lítinn hljómgrunn í Danmörku en einungis 26% 

eru fylgjandi því. Danskir sósíaldemókratar eiga því á brattann að sækja við að sannfæra Dani 

um að frumvarpið gæti komið í veg fyrir að Danmörk verði einn af að aðal áfangastöðum 

kvenna alls staðar að úr heiminum sem sækjast í að vinna sem vændiskonur, svo og þær sem 

eru þvingaðar til iðjunnar. Þeir sem tala gegn frumvarpinu segja að með því sé verið að færa 

starfsemina í undirheimana, og væru sú rök meira sannfærandi ef að kynlífsiðnaðurinn væri 

ekki nú þegar rekinn að mestu leyti af glæpamönnum, jafnvel þar sem vændi er löglegt 

(Kloer, 2009). 



 35 

 Danmörk er á milli þess að teljast til kjarnríkja Evrópusambandsins með frjálslyndi í 

fyrirrúmi þegar kemur að vændi, og Norðurlandanna sem eru hvert af öðru að fara þá leið að 

gera vændiskaup ólögleg í þeim tilgangi að minnka eftirspurn. Danmörk með landamæri sín 

að Þýskalandi til suðurs og aðeins Ermasundið á milli sín og Svíþjóðar til norðurs varpar í 

raun nokkru ljósi á þá togstreitu sem á sér stað innan danska þingsins. 

 

3.3.7.	  Svíþjóð	  

Í Svíþjóð er vændi heimilað að hluta til. Síðan 1. janúar árið 1999 hefur sala kynlífsþjónustu 

ekki verið refsiverð en að kaupa kynlíf er refsivert. Kaupendur eiga yfir höfði sér sektir og 

fangelsisdóm allt að sex mánuðum. Með þessu móti er ábyrgðinni varpað yfir á kaupanda 

þjónustunnar en hann er talinn vera rótin að hinum blómstrandi kynlífsiðnaði. Rekstur 

vændishúss er ólöglegt og eru viðurlög við því allt að fjögurra ára fangelsisdómur. Ólöglegt er 

fyrir þriðja aðila að hagnast af sölu vændis (Regeringskansliet (2010).  

Árið 1999 var áætlað að 125.000 sænskir karlmenn hafi keypt þjónustu af um 2500 

vændiskonum einu sinni eða oftar á ári hverju. Af þeim voru um 650 götuvændiskonur. Í 

Svíþjóð er vændi opinberlega viðurkennt sem eitt afbrigði af kúgun kvenna og barna af hendi 

karlmanna. Einn af hornsteinum sænskrar stjórnmálastefnu gegn vændi og mansali er að líta á 

rót vandans, þeirrar staðreyndar að án eftirspurnar karlmanna eftir afnotum líkama kvenna og 

barna til kynferðislegra athafna, myndi hinn alþjóðlegi kynlífsiðnaður ekki þenjast út og 

blómstra (Ekberg, 2004). Í Svíþjóð er vændi opinberlega viðurkennt sem eitt afbrigði af 

kúgun kvenna og barna af hendi karlmanna. Einn af hornsteinum sænskrar stjórnmálastefnu 

gegn vændi og mansali er að líta rótar vandans, þeirrar staðreyndar að án eftirspurnar 

karlmanna eftir afnotum líkama kvenna og barna til kynferðislegra athafna, myndi hinn 

alþjóðlegi kynlífsiðnaður ekki þenjast út og blómstra (Ekberg, 2004). 

Svíþjóð var fyrst allra landa til að banna kaup á vændi og með því að varpa ábyrgðinni 

yfir á gerandann, kaupandann. Þessa lagasetningu er hægt að rekja til róttæks femínisma þar 

sem róttækur femínismi snýst um að vilja breyta samfélaginu frá rótum í þeim tilgangi ná 

fram jafnrétti kynjanna. Misrétti kynjanna er því fyrst og fremst afleiðing af rótum 

samfélagsins. Hugmyndafræði róttæks femínisma gerir ekki ráð fyrir að jöfn meðhöndlun skili 

árangri í átt til jafnréttis, enda séu tækifæri og aðstaða karla og kvenna ójöfn, því þurfi að 

leiðrétta kynbundið misrétti með aðgerðum eins og þeim að gera kaup á vændi refsiverð í stað 

sölu. 

 Frá því að lagasetningin um bann við vændiskaupum var sett árið 1999 til ársins 2004 er 
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áætlað að vændiskonum hafi fækkað um 30-50% og hægst hafði ennfremur á nýliðun í 

starfinu. Þá er áætlað að vændiskonum hafi í heildina fækkað milli áranna 1999 og 2002 úr 

2500 í 1500 konur (Ekberg 2004). 

 Sú leið sem Svíþjóð hefur farið, að banna vændiskaup frekar en sölu, hefur verið nefnd 

sænska leiðin. Meðal kosta sænsku leiðarinnar eru þeir að seljandi vændis er oft illa settur 

félagslega og neyðist til að selja líkama sinn, en kaupandi vændis á þar val. Aðstöðumunur 

aðila er því mikill. Refsiákvæði um vændiskaup munu að öllum líkindum hafa almenn áhrif 

sem leiða til þess að eftirspurn eftir vændi minnkar og síðan mun framboðið minnka í 

kjölfarið og um leið og eftirspurn eftir vændi minnkar mun einnig draga úr mansali.  

 Ekki er komin næg reynsla af sænsku löggjöfinni, heildarrannsóknir á áhrifum hennar 

hafa ekki farið fram og því er ekki ljóst hvort hún hefur haft almenn áhrif þegar til lengri tíma 

er litið. Þótt dregið hafi úr götuvændi í Svíþjóð eftir setningu laganna árið 1999 eru 

vísbendingar um að vændi hafi færst í undirheimana með þeim afleiðingum að erfiðara er að 

hafa eftirlit með því og veita þeim sem stunda vændi félagslega aðstoð. Með minna eftirliti 

með vændi getur staða þriðja aðila styrkst, m.a. vegna þess að kaupendur vændis verða ófúsari 

til að bera vitni gegn þeim og koma þar með upp um sjálfa sig. 

 Einnig þarf að hafa í huga að hvort minnkandi vændi í einu landi þýði aukningu annars 

staðar. Skoða þyrfti það ef að mansal dregst saman í einu landi hvort það þýði samsvarandi 

aukningu í öðru landi. Engin lausn er að flytja vandann til annarra landa heldur þarf samstillt 

átak þjóða til þess að taka á honum.  

 

3.3.8.	  Austur-evrópsk	  aðildarríki 

Þegar aðildarríkin Pólland sem gekk til liðs við Evrópusambandið árið 2004 og Rúmenía sem 

hlaut aðild árið 2007 eru skoðuð kemur í ljós að vændi er þar löglegt, en starfsemi vændishúsa 

ólöglegur. Hvorugt ríkið þénar arð af starfsemi vændiskvennanna. Í Búlgaríu sem hlaut 

inngöngu í Evrópusambandið árið 2007 er vændi ólöglegt með öllu. Í öllum þremur löndunum 

er mansal gríðarlegur vandi þar sem konum er smyglað yfir landamæri sem útflutningsvara. 

Við sameiningu Þýskalands í lok kalda stríðsins varð Austur-Þýskaland aðili að 

Evrópusambandinu og hófst þá í raun stækkunarferli Evrópusambandsins til fyrrum 

kommúnistaríkja Austur-Evrópu. Ekki voru núverandi aðildarríki á eitt sátt við þessa þróun og 

þjappaði það Vestur-Evrópulöndum enn frekar saman. Mörgum ríkjum þótti þróunin kalla á 

róttæka uppstokkun á öllu samstarfinu þar sem stofnanakerfi Evrópusambandsins var hannað 

með færri aðildarríki í huga. Með Maastricht-sáttmálanum fór Evrópusambandið að feta sig út 
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fyrir hreina efnahagssamvinnu og inn á brautir pólitísks og félagslegs samstarfs (Eiríkur 

Bergmann, 2003). 

 Þegar vændi er skoðað í Austur-Evrópuríkjum þá ber fyrst við hversu útbreitt mansal 

er og sá fjöldi kvenna frá Austur-Evrópu sem starfar við vændi annars staðar en í 

heimalandinu. Fyrrum kommúnistaríkin eru misjafnlega langt á veg komin eftir lok kalda 

stríðsins í endurreisn efnahagskerfisins eftir fall kommúnismans og þau fátækustu eru oft á 

tíðum útsettust fyrir vandamáli sem mansali. Í öllum þremur samanburðarlöndunum er mansal 

gríðarlegur vandi þar sem konum er smyglað yfir landamæri sem útflutningsvara. 

Vændi er löglegt í Póllandi og í Búlgaríu en ólöglegt í Rúmeníu. Þar er vandinn mikill 

þegar kemur að mansali. Hefur að styrkt raddir þeirra sem tala með lögleiðingu vændis og 

rökin þau að með því að banna vændi færist það einfaldlega í undirheimana þar sem 

eftirspurnin eftir vændi hafi alltaf og muni alltaf vera til staðar. 

 

3.3.9.	  Pólland	  

Vændi er löglegt í Póllandi en rekstur vændishúsa og hagnaður þriðja aðila ólöglegur 

(Prostitution.procon.org, 2008). Samkvæmt lögreglunni í Póllandi er áætlað að um 3.200 

vændiskonur starfi í Póllandi. Talið er hins vegar að talan liggi nær 18.000 til 20.000. 

Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneyti Póllands voru 70 aðilar sakfelldir fyrir 

mansal á árinu 2007 á móti 16 árið 2006 (US Department of State Bureau of Democracy, 

2009). 

 Erfiðlega gekk að nálgast gögn um raunhæfan fjölda vændiskvenna í Póllandi. Þrátt 

fyrir lögleiðingu vændis þá virðist stór hluti þess fara fram í undirheimum, samanber tölur um 

opinberan fjölda og áætlaðan fjölda vændiskvenna hér framar. Undirheimastarfsemin er þá að 

öllum líkindum tengd rekstri vændishúsa og aðkomu þriðja aðila sem í báðum tilfellum gefur 

af sér hagnað til annarra en vændiskvennanna sjálfra og eru því sterkar vísbendingar um að 

fjöldi kvenna starfi í vændi án eigin vilja. 

 

3.3.10.	  Rúmenía	  

Í Rúmeníu er vændi ólöglegt og sama gildur um rekstur vændishúsa og hagnað þriðja aðila. 

Samkvæmt lögreglunni í Rúmeníu hugleiða rúmensk stjórnvöld að lögleiða vændi til að 

sporna við mansali og kynlífsánauð. Vændi er ólöglegt og refsing fyrir slíkt varðar sektum og 

allt að þriggja ára fangelsi (Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2004-

2010). 
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Samt sem áður er vændi talinn smáglæpur og eru því flestar vændiskonur í Rúmeníu 

sem gómaðar eru einungis sektaðar, en sumar vændiskonur hafa verið sektaðar allt að 500 

sinnum á tveimur árum. Haft er eftir lögreglunni í Búkarest, höfuðborg Rúmeníu að sektirnar 

séu sjaldnast greiddar, og geta skattayfirvöld lítið aðhafst þar sem vændiskonurnar hafa enga 

löglega innkomu. Umboðsmenn vændis eiga yfir höfði sér allt af sjö ára fangelsi og alltað 20 

ára fangelsi séu þeir staðnir að mansali barna, en þrátt fyrir þær aðgerðir af hálfu lögreglu og 

yfirvalda þá er mansal útbreitt í Rúmeníu (Nas, 2006).  

 Í Rúmeníu er vændi bannað, og er það eina ríkið sem hér er fjallað um sem bannar 

vændi alfarið. vandinn í Rúmeníu virðist liggja í hversu ógegnsær kynlífsiðnaðurinn er og vilji 

er fyrir að auka eftirlit og afskipti af starfseminni. Umræður eru um að rúmensk stjórnvöld 

íhugi að lögleiða vændi til að færa starfsemina úr undirheimunum og meira upp á yfirborðið 

sem lausn við vandanum. Sú leið er auðveld í framkvæmd fyrir stjórnvöld, mun auðveldari en 

að gera róttækar breytingar eins og að banna kaup við vændi eða einfaldlega auka viðurlög, 

þar sem vændi er talinn minniháttar glæpur og refsilöggjöfin lítill hvati til að forðast iðnina, 

hvorki fyrir kaupendur, útgerðarmenn eða seljendur. Vilji stjórnvalda til að sporna við vændi 

er greinilega lítill vegna þess hversu léttúðlega er tekið á vændi í dag, og með viljayfirlýsingu 

um að vilja lögleiða vændi segir mikið til um hversu lítinn áhuga rúmensk stjórnvöld hafa á 

mannréttindum kvenna ef þetta er eina lausnin í sjónmáli til að sporna við ógagnsæi 

kynlífsiðnaðarins.  

 

3.3.11.	  Búlgaría	  

Í Búlgaríu er vændi löglegt að hluta til þar sem vændis er ekki sérstaklega getið í lögum, og 

því engar refsingar tilurðar vegna þess. Rekstur vændishúsa er hins vegar ólöglegur og 

sömuleiðis hagnaður þriðja aðila á vændi (OSCE, 2004-2010). 

Vændi er á gráu svæði í Búlgaríu. Þó landið sé lítið þá er það stórt á mælikvarða 

vændis og kynlífsþjónustu. Búlgarskar konur er sendar í þúsundatali um allan heim til að 

vinna sem vændiskonur, oft gegn eigin vilja margar aðrar eru neyddar til vændis innan eigin 

landamæra.  

Þeir sem tala gegn lögleiðingu vændis í Búlgaríu segja að ólögleg starfsemi blómstri í 

umhverfi þar sem vændi er löglegt, og mansal fylgi gjarnan í kjölfarið til að sinna 

eftirspurninni. Markmið þessa hóps með að banna vændiskaup er að minnka eftirspurn eftir 

því, og í kjölfarið minnka líkur á mansali og jafnvel útrýma því algerlega. (Kulish, 2007). 
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 Þrátt fyrir að stærsta vandamál Búlgaríu varðandi vændi sé útflutningur kvenna sem 

neyddar eru í kynlífsþjónustu erlendis, þá á 45% mansals sér stað innan Búlgaríu. Oft eru 

konur teknar frá fátækum og afskekktum þorpum og fluttar til stórborga við strönd Svarta 

hafsins. Boris Velchev, ríkissaksóknari í Búlgaríu kallaði það tvöfalt siðgæði þegar rætt er 

þær konur sem neyddar eru til vændis erlendis, og það viðhorf sem ríkir gagnvart þeim sem 

starfa innan landamæra Búlgaríu. Staða þeirra vændiskvenna sem starfa innan heimalandsins 

sé mun minna rætt um og þeim jafnvel kennt um ástandið frekar en að vera meðhöndlaðar 

sem fórnarlömb (Kulish, 2007). 

 

3.3.12.	  Ísland	  

Vændi er að hluta til löglegt á Íslandi. Löglegt er að selja kynlífsþjónustu en ólöglegt er að 

kaupa hana. Árið 2007 voru bæði kaup og sala vændis heimiluð en með breytingu á 

hegningarlögum nr. 963/2009 samþykkti Alþingi frumvarp um að kaup á vændi væru ólögleg. 

Rekstur vændishúsa er ólöglegur og sömuleiðis hagnaður þriðja aðila á vændi. Þeir sem 

gripnir eru við kaup á vændi eiga yfir höfði sér sektir og fangelsi allt að einu ári. 

Skoðanakannanir hafa sýnt að allt að 70% Íslendinga styðja bann við vændiskaupum. 

 Ísland er þriðja landið í heiminum sem setur bann við vændiskaupum. Svíþjóð reið á 

vaðið árið 1999 og Noregur fylgdi á eftir árið 2009, sama ár og Ísland. Fyrir breytinguna á 

hegningarlögunum voru bæði kaup og sala vændis löglegt á Íslandi. Sala vændis var reyndar 

ólögleg allt til ársins 2007 þegar breyting varð á hegningarlögunum sem sett voru 12. febrúar 

1940, en refsingin við að hafa atvinnu af vændi eða viðurværi sitt af vændi annarra var 

fangelsi allt að fjórum árum. Sama refsing var við að stuðla að nokkur maður flytti frá eða til 

landsins í því skyni að stunda þar vændi. Einnig var bannað að auglýsa opinberlega 

kynlífsþjónustu og refsingin við að var greiðsla sektar eða fangelsisvist. Þáttur kaupanda 

vændis var refsilaus og höfðu gömlu hegningarlögin því þveröfug áhrif á við hina sænsku 

leið, vændiskonunni var refsað en ekki kaupandanum. Erfitt hefur því verið fyrir vændiskonur 

að leita sér aðstoðar og þá sérstaklega aðstoðar lögreglu þar sem þess hefði verið þörf (Þórunn 

Hyrna Víkingsdóttir, 2008). 

 Þann 27. mars árið 2007 varð sala vændis ekki lengur saknæmt en þeir aðilar sem 

högnuðust á vændi annarra urðu saknæmir. Helsta breytingin var sú að refsing fyrir að stunda 

vændi sér til framfærslu féll niður og við bættist bann við að bjóða fram eða óska eftir 

kynmökum gegn greiðslu með opinberri auglýsingu (jafnretti.is, 2009). Skrefið var síðan 

stigið til fulls árið 2009 með sænsku leiðinni svokölluðu og vændiskaup gerð refsiverð og þar 
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með sjónum beint að rót vandans, viðskiptavininum. 

 Umræðan um vændi hefur aukist á íslandi og helst vegna aukins sýnileika þess t.d. 

vegna netvæðingarinnar. Aukin vímuefnaneysla leiðir af sér aukningu á vændi  og að auki 

hefur mikill styr staðið um nektarstaði á Íslandi, sem hvers starfsemi hefur nú verið bönnuð, 

en talið er að vændi hafi farið fram á slíkum stöðum. Oft kom upp sú umræða að fara ætti hina 

sænsku leið og banna kaup á vændi og fella niður refsingu við því að stunda vændi sér til 

framfærslu.  

 Árið 1992 voru umræður á Alþingi um hvort halda ætti áfram að refsa fólki fyrir að 

stunda vændi sér til framfærslu. Meirihluti ríkisstjórnarinnar sem þá var skipaður 

Sjálfstæðisflokki og Alþýðuflokki taldi að svo ætti að vera og hélst refsingin því áfram í 

lögunum. Minnihlutinn sem skipaður Framsóknarflokki, Alþýðubandalagi og Kvennalista 

sem vildi afnema ákvæðið benti á að flestir sem stunduðu vændi gerðu það í mikilli neyð t.d. 

vegna fíkniefnaneyslu. Vændiskonur væru auk þess ólíklegri til að kæra kynferðislega 

misnotkun ef sala vændis væri bönnuð og þá væri óeðlilegt að refsa bara seljanda en ekki 

kaupanda. 

 Með nýjum hegningarlögum nr. 1390/2007 náðu breytingar fram að ganga og var 

ákvæðið um bann við sölu vændis tekið úr lögum. Í greinargerðinni segir að ástæðan hafi 

einna helst verið sú að það væri ekki í samræmi við nútímaviðhorf að refsa fyrir háttsemi 

fullorðinna aðila þegar hvorugur er þvingaður til verksins. „Þessi afstaða er byggð á því 

sjónarmiði að vændi eigi að vera frjáls og viljabundin athöfn út frá viðskiptalegu sjónarmiði. 

“Fólki eigi að vera frjálst að selja líkama sinn til kynlífs líkt og því sé frjálst að selja aðra 

líkamlega og andlega vinnu sína. Þá náði frumvarpið einnig fram að ganga vegna þeirrar 

áherslu sem lögð var á, að flestir sem stunda vændi sér til framfærslu væru illa settir andlega, 

félagslega og líkamlega og væru þolendur sjálfir sökum t.d. fátæktar og fíkniefnaneyslu. Því 

ætti frekar að veita þessum einstaklingum aðstoð en að refsa þeim. 

 Bann við vændiskaupum hefur verið nefnt sænska leiðin. Meðal kosta sænsku 

leiðarinnar eru þeir að seljandi vændis er oft illa settur félagslega og neyðist til að selja líkama 

sinn, en kaupandi vændis á þar val. Aðstöðumunur aðila er því mikill. Refsiákvæði um 

vændiskaup munu að öllum líkindum hafa almenn áhrif sem leiða til þess að eftirspurn eftir 

vændi minnkar og síðan mun framboðið minnka í kjölfarið og um leið og eftirspurn eftir 

vændi minnkar mun einnig draga úr mansali.  

 Ekki er komin næg reynsla af nýju löggjöfinni, heildarrannsóknir á áhrifum hennar hafa 

ekki farið fram og því er ekki ljóst hvort hún hefur haft almenn áhrif þegar til lengri tíma er 

litið. Þrátt fyrir að vændisstarfsemi virðist hafa minnkað á yfirborðinu þá er sú hætta fyrir 
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hendi að vændi færist í undirheimana og verði minna sýnilegt og skapi því aukna áhættu fyrir 

þær konur sem selja sig. Með minna eftirliti með vændi getur staða þriðja aðila styrkst, m.a. 

vegna þess að kaupendur vændis verða ófúsari til að bera vitni gegn þeim og koma þar með 

upp um sjálfa sig. 

 

3.4.	  Afstaða	  Evrópuríkja	  til	  lögleiðingar	  vændis	  

Þau lönd sem lögleitt hafa vændi af samanburðarlöndunum eru Frakkland, Þýskaland, Spánn, 

Danmörk, Pólland og Búlgaría. Þau lönd sem leyfa vændi en banna kaup á vændi eru Svíþjóð 

og Ísland. Eina landið sem bannar vændi í öllum tilvikum er Rúmenía.  

 

3.4.1.	  Vændi	  ólöglegt	  

Oft er litið á þá leið að banna vændi alveg sem hina árangursríkustu til að útrýma vændi þar 

sem hún feli í sér að vændi og allar athafnir sem því tengist séu refsiverðar. Lagalegar 

ráðstafanir miði að því að veita lögreglu vald til að handtaka og dómstólum vald til að sakfella 

einstaklinga fyrir brot á hvers kyns vændistengdri starfsemi. Refsing eigi þá að vera 

fullnægjandi til að fæla fólk frá því að leiðast út í vændistengdar athafnir sem og hindra að 

það snúi aftur á þá braut hafi það einu sinni verið sakfellt. Talsmenn þessarar leiðar byggja 

afstöðu sína oft á siðferðilegum og trúarlegum grundvelli. Þar fyrir utan færa þeir oft rök fyrir 

því að vændi feli ávallt í sér hagnýtingu. Helstu kostir þessarar leiðar eru þeir að hún aftrar 

hugsanlegum viðskiptavinum frá því að tengjast inn í vændisiðnaðinn, hún leiðir til þess að 

verð á kynlífsþjónustu eykst sem hefur þau áhrif að færri hafa efni á henni. Hún letur því fólk 

frá því að tengjast vændi og hvetur jafnframt fólk til að hverfa frá vændi. Gallar á þessari leið 

eru einnig margir. Afleiðingar hennar geta til að mynda verið fjölgun úrræða lögreglunnar 

sem hefur ekki árangur sem erfiði, fjölgun fólks á sakaskrá og í fangelsum, aukið farg á 

dómstólana, aukin einangrun fólks sem stundar eða hefur stundað vændi, þar sem hræðslan 

við sakfellingu fælir fólk frá því að leita sér aðstoðar, og erfilega getur reynst að fá vinnu ef 

að fólk er á sakaskrá. Með banni við vændi eins og í Rúmeníu verður vændi einnig minna 

sýnilegt sem getur haft ýmis heilbrigðisvandamál í för með sér. Til að mynda hefur fólk í 

heilbrigðisgeiranum ekki jafn auðveldan aðgang að vændishúsum og vændiskonum og þá 

sæta vændiskonur ekki reglum um reglubundna heilbrigðisskoðun. Einnig er líklegt að bann 

við kaupum á vændi eins og í Svíþjóð og á Íslandi fæli frá hina venjulegu viðskiptavini, þá 

sem kaupi slíka þjónustu sjaldan (Þingskjal 1390, 2007). 
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3.4.2.	  Vændi	  ólöglegt	  að	  hluta	  til	  

Grundvallaratriði þessarar leiðar er að sum hegðun í tengslum við vændi sé refsiverð, önnur 

ekki. Það eru margar leiðir hugsanlegar til að koma þessari leið í framkvæmd. Sem dæmi 

mætti leyfa vændi án þess að vændiskonan sjálf eigi hættu á refsingu, eins og í Svíþjóð og á 

Íslandi. Kostir þessarar leiðar eru m.a. að afnuminn yrði sá smánarblettur sem fylgir oft 

sakfellingum fyrir vændisbrot; að vændiskonum væri gert enn auðveldara fyrir að hætta iðkun 

vændis, að fólk í heilbrigðisgeiranum ætti auðveldari aðgang að vændisiðnaðinum til eftirlits, 

að hægt væri að setja strangar reglur um hið leyfilega vændi og lögregla gæti eytt tíma sínum 

og mannafla í að sinna alvarlegri glæpum í tengslum við vændi. Ókostir væru þeir m.a. að 

hugsanlega gæti eftirspurnin eftir vændi aukist og auk þess myndi þessi leið ekki aftra fólki 

frá því að leiðast út í vændisiðnaðinn. Þessi leið viðurkennir hins vegar að vændi sé ekki að 

öllu leyti skaðlegt og að slaka megi á í löggjöf um vændisstarfsemi. Þá felst í henni 

viðurkenning á því að algjört bann við vændi eins og tíðkast í Rúmeníu hafi ekki skilað 

tilætluðum árangri við að hemja útbreiðslu og aukningu vændis. 

 

3.4.3.	  Vændi	  löglegt	  

Það að lögleiða vændi eins og hefur verið gert á Spáni, Pólandi og í Búlgaríu eða það minnsta 

kosti ekki gert refsivert, er andstæða algers bann við vændissölu og –kaupum, enda er 

meginsjónarmiðið hér að afnema allar hömlur á vændi úr lögum og reglugerðum. Málsvarar 

þessarar leiðar eru þeirrar skoðunar að lög eigi að vernda einstaklinga gegn ofbeldi, tryggja 

verndum barna og koma í veg fyrir ónæði fyrir hinn almenna borgara. Það eigi ekki að leggja 

refsingar við því að fullorðnar manneskjur stundi kynlíf í kyrrþey með samþykki beggja, 

jafnvel þótt greitt sé fyrir. Talsmenn lögleiðingar vændis vilja að kynlífsiðnaðurinn lúti sömu 

reglum og annar iðnaður með sömu hagsbótum og takmörkunum. Kostir þess að fara þessa 

leið eru taldir margir. Leiðin er að mati málsvara hennar ekki hvatning til sölu vændis heldur 

væri hér einungis verið að hjálpa þolendum. Sömu takmarkanir á glæpsamlegri hegðun gildi í 

kynlífsiðnaðinum og öllum öðrum iðnaði, með því að afnema refsingar fyrir vændisbrot eigi 

vændiskonur mun auðveldara með að láta af kynlífsstörfum og sækja í önnur störf, auðveldara 

verði að sinna heilsugæslu sem og að efla fræðsluþætti um vændi. Vændiskonur ættu með 

þessu einnig auðveldara með að kæra kynferðisleg brot og bera vitni gegn þeim sem reyna að 

hagnast af vændi þeirra. Enn fremur mætti skattleggja vændisstarfsmenn eins og starfsfólk í 

öðrum iðnaði, líkt og gert er í Frakklandi og Þýskalandi, og að hluta til í Danmörku, og ríki 

gætu einbeitt sér að því að vernda einstaklinga gegn ofbeldi, þvingunum eða hagnýtingu í stað 

þess að þröngva upp á þjóðfélagið viðurlögum byggðum á siðferði. Gallar þessarar leiðar eru 
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hins vegar einkum þeir að fólk gæti farið að líta á vændi sem æskilega og eðlilega hegðun, að 

virðing kvenna gæti minnkað, að almennt yrði minna eftirlit með vændi og hugsanlegt að 

bæði framboð og eftirspurn eftir kynlífsþjónustu ykist (Þingskjal 1390, 2007). 

 Í bókinni The Industrial Vagina sem kom út árið 2009 segir að rannsóknir á mansali 

og vændi í Evrópu bendi til þess að mansal og vændi fari hönd í hönd þar sem meirihluti 

vændiskvenna í borgum Vestur-Evrópu eins og Amsterdam hafi verið fluttar þangað nauðugar 

og séu fórnarlömb mansals, og sum ríki í Evrópu, eins og Búlgaría, séu að vinna að því að 

binda endi á lögleiðingu vændis, og er það einkum byggt á nýfenginni vitund að lögleiðing 

vændis leiði til mansals (Jeffreys, 2009). Sum Evrópuríki, eins og Danmörk og Búlgaría, sem 

lögleitt hafa vændi íhuga nú að banna það vegna þeirra vandamála sem fylgt hafa 

lögleiðingunni, t.d. mansal sem er afleiðing þeirra gríðarlegu eftirspurnar sem er eftir 

vændiskonum, því þar sem vændi er löglegt eru kaupendur flestir og framboð verður að valda 

eftirspurn. 

 

3.4.4.	  Ríkisrekið	  vændi	  

Rökstuðningurinn á bak við þessa leið sem Frakkland og Þýskaland hafa farið, og Danmörk 

að hluta til, er að ef á ekki að banna vændi þá sé réttara að leyfa það undir hörðu eftirliti. Ríki 

eigi því ekki að banna hegðun sem ekki valdi skaða, eins og þegar tveir fullorðnir 

einstaklingar eru samþykkir verknaðinum. Þessi  leið krefst ákveðinnar stjórnsýslu til að sjá 

um að reglugerðirnar næðu fram að ganga, til að mynda sjá um útgáfu starfsleyfa og alla 

skráningu. Undir kerfi sem þessu væri hins vegar öll þvingun og valdbeiting refsiverð. Hægt 

væri þá til dæmis að stjórna fjölda vændishúsa, staðsetningu, vinnutíma og starfsvettvangi 

götuvændiskvenna með þar til ætluðum reglugerðum. Kostir þessarar leiðar eru þeir, að fólk 

sem starfar í kynlífsiðnaðinum yrði ekki stimplað sem glæpamenn, svo framarlega sem það 

tæki ekki þátt í annarri glæpsamlegri hegðun. Þá myndi kostnaður fyrir lögreglu og dómstóla 

minnka og eins væri hægt að auka heilsugæslu vændiskvenna. Vankantarnir eru þó nokkrir. 

Send væru þau skilaboð út í þjóðfélagið að vændi væri ásættanlegt starf, glæpamenn sem 

væru viðriðnir vændi myndu færa sig yfir í aðra glæpsamlega hegðun og því yrði í raun ekki 

nein minnkun á alvarlegum glæpum. Orðið gæti aukning á framboði og eftirspurn eftir vændi 

og stjórnsýslan gæti orðið það stór í sniðum að hún myndi taka til sín allan þann fjárhagslega 

gróða sem yrði á sparnaði lögreglu og dómstóla. Einnig er sú hætta fyrir hendi að ólöglegt 

vændi verði áframhaldandi vandamál og sá ókostur er einnig að þetta kerfi er of frjálslynt og 

getur smám saman leitt til þess að aðrir glæpir yrðu afgreiddir á sama hátt. 
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Sheila Jeffreys færir rök fyrir því í bókinni The Industrial Vagina að með lögleiðingu 

vændis sé verið að útvista kúgun kvenna og ríki sem lögleiða vændi séu í raun melludólgar 

þar sem þau gera karlkyns kaupendum kleift að kaupa konur frá fátækari ríkjum til 

kynferðislegrar undirgefni (Jeffreys, 2009). Gott dæmi um þetta er í tilfelli Þýskalands og 

hversu arðbær kynlífsiðnaðurinn er þýsku efnahagskerfi og þýskum stjórnvöldum. Túlka má 

vilja stjórnvalda til að viðhalda óbreyttri löggjöf að gróðinn sé takmarkið, en ekki verndun 

vændiskvenna gegn ofbeldi og arðráni og sá gróði byrgi ríkisstjórninni sýn þegar kemur að 

jafnrétti karla og kvenna.  

 

3.4.5.	  Réttlæting	  vændis	  

Þar sem vændi er leyfilegt og hefðin fyrir því gert það að verkum að litið er á það sem 

sjálfsagðan hlut, þá er starf vændiskvenna viðurkennt sem hefðbundið starf sökum þess að 

finna má lausar stöður í vændishúsi á atvinnuleysisskrifstofum. Störf vændiskvenna eru orðin 

að starfsferli og á atvinnuleysisskrifstofum í Hollandi finna vinnu á vændishúsi sem sæmandi 

atvinnutækifæri (Þórunn Hyrna Víkingsdóttir, 2008).  Í Þýskalandi má einnig finna slík störf á 

atvinnuleysisskrifstofum, en ekki er gerð sú krafa að viðkomandi verði að þiggja starf sem 

honum býðst í vændishúsi án þess að eiga hættu á missi atvinnuleysisbóta.  

 Á ráðstefnu um kynferðisofbeldi sem haldin var í Háskólabíói þann 24. október 2010 

Talaði Rashida Manjoo að vændi værri eitt form markvissrar réttlætingar á ofbeldi gegn 

konum. Prófessor Janice Raymond frá Colombia University í New York  talaði á sömu 

ráðstefnu um vændi sem eitt form nauðgunar, og ef það á að refsa fyrir að nauðga, þá ætti 

einnig að refsa fyrir að kaupa vændi. Hún talaði jafnframt um að kaupendurnir væru 

ósýnilegir því  það er hinn venjulegi maður sem er gerandi, vinur, bróðir, faðir, eiginmaður. 

Skipulögð glæpastarfsemi reiðir sig hins vegar á að kaupendur séu til staðar, og því beri að 

ráðast að rót vandans, kaupandanum. Í umræðum á ráðstefnunni var spurt hvort ekki væri 

verið að færa vandann frá einum stað til annars, þ.e. að vandamálið aukist hjá nærliggjandi 

þjóðum með banni hjá einni þjóð. Raymond sagði að hún teldi svo ekki vera. Ekki hefur tekist 

að sýna fram á slíkt í Svíþjóð, en vart hafi verið aftur á móti um slíkt í Hollandi þar sem 

vændi er löglegt. Hún taldi þá réttlætingu sem á sér stað með lögleiðingu vændisleiða til 

aukinnar eftirspurnar, og sú réttlæting myndi hvetja menn áfram til vændiskaupa, og þeir leiti 

þá eftir því sem þeir sækjast eftir yfir landamærin, fáist það ekki heima við.  

 Lögleiðing vændis og réttlæting vændis eru bundin órjúfandi tengslum. Að líta á það 

sem sjálfsagðan hlut að karlmaður geti keypt sér afnot af kvenlíkama eftir geðþótta er rótin að 

misrétti kynjanna og sú réttlæting sem á sér stað með lögleiðingu vændis að litið er á 
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starfsemina sömu augum og hvað annað starf, grefur undan siðferðisgildum og leiðir til 

áframhaldandi kúgunar kvenna. 

 

4.	  Fæðingarorlof	  

Fæðingarorlofi kvenna var komið á með þeim formerkjum að heilsu mæðra og ungra barna 

væri betur borgið ef þær fengju hvíld frá vinnu eftir fæðingu (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 

2007). Lög um fæðingarorlof voru mikið framfararskref þegar kom að atvinnuöryggi nýrra 

mæðra og barnshafandi kvenna. Konur áttu oft erfitt uppdráttar þar sem atvinnuöryggi þeirra 

var lakara en karla og oft beittu vinnuveitendur valdi sínu til þess að auka á kynskiptingu 

vinnumarkaðarins með því að flokka kynin þannig niður að konur ættu að sjá um 

endurframleiðslu samfélagsins og karlar um arðsemisframleiðslu samfélagsins (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2007). 

 Barnshafandi konum og konum sem voru í fæðingarorlofi var oft og tíðum sagt upp 

vegna fjölskylduábyrgðar. Verkalýðshreyfingin var karlmiðuð og gerði lítið í því að vernda 

konur gegn þessari mismunun. Svíþjóð var fyrst Norðurlandanna til að banna uppsagnir 

kvenna ef þær væru með barni eða í fæðingarorlofi og liðu nokkrir áratugir þar til slík bönn 

komu til sögunnar á hinum Norðurlöndunum. Bannið var sett á undir formerkjum réttinda 

kvenna fremur en heilsu mæðra eins og var haft að leiðarljósi í öðrum lagabreytingum í 

þessum málaflokki. Sérstakt bann við brottrekstri úr starfi var innleitt í Svíþjóð fyrst allra 

þjóða árið 1939. Slíkt bann tók gildi á Íslandi árið 1987 (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2007). 

 

Feðraorlof	   	  

Tvær leiðir voru farnar þegar karlar öðluðust sambærileg réttindi og konur við fæðingu barna. 

Annars vegar var það með sérstöku feðraorlofi og hins vegar með sameiginlegu orlofi sem 

foreldrar gátu deilt á milli sín. Svíþjóð var fyrsta land í heimi til að taka upp orlof sem 

foreldrar gátu deilt með sér og því fyrsta land í heimi til að veita feðrum rétti til að vera heima 

með ungum börnum sínum þegar sett voru lög um sjö mánaða sameiginlegt orlof árið 1974. Í 

Danmörku gengu í gildi lög um bæði tveggja vikna feðraorlof og sameiginlegt orlof foreldra 

en heldur síðar en í hinum löndunum eða árið 1984. Ísland tók upp sameiginlegt orlof árið 

1981 sem hljóðaði upp á að mæðrum var skylt að fyrsta mánuð eftir fæðingu barns en 

foreldrar gátu skipt á milli sín tveimur síðari mánuðunum með leyfi móður (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2007). 
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Norðurlöndin voru fyrst allra landa tekið upp feðraorlof .Það var tekið upp í Noregi 

fyrst allra norrænna ríkja árið 1977 (réttur til samnýtingu orlofs með móður 10 árum síðar), 

árið 1978 í Finnlandi (réttur til samnýtingu orlofs  með móður árið 1980),  árið 1980 í Svíþjóð 

(réttur til samnýtingu orlofs  með móður 1974), árið 1984 í Danmörku (réttur til samnýtingu 

orlofs sama ár) og Ísland rak lestina með upptöku feðraorlofs árið 1998 (réttur til samnýtingu 

orlofs með móður árið 1981) (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2007).  

 

Móðurhlutverkið	  náttúrulegt	  hlutverk	  

Frá því að lög um fæðingarorlof voru sett hefur þótt �„normið“ sé að móðirin taki orlofið. Ef 

karl ætlar að taka orlof umfram feðrakvótann þá þarf hann að taka hluta af sameiginlega 

orlofinu, en hin viðtekna hugsun kunni að vera sú að það orlof tilheyri móðurinni en ekki 

föðurnum. Horft sé á hið sameiginlega orlof frekar sem framhald af mæðraorlofinu en síður 

sem sameiginlegan rétt foreldranna. 

 Orlof mæðra vegna fæðingar barns er litið á sem sjálfsagðan hlut, jafnvel náttúrulegt 

fyrirbæri og því þurfi ekki að ræða hvort það eigi rétt á sér. Nýting karla á fæðingarorlofi fram 

yfir þeirra feðrakvóta sé háð aðstæðum fjölskyldunnar og ekki er (ennþá) litið á orlof feðra 

sem náttúrulegar afleiðingar þess að eignast barn. Á meðan orlofstaka móðurinnar er viðmiðið 

og talin náttúruleg þá er horft á orlofstöku föðurins sem óvenjulega, nánast ónáttúrulega. 

Þegar til kastanna kemur virkar sameiginlega orlof foreldranna því sem hluti af 

mæðrakvótanum og móðir sem ekki nýtir það að fullu uppfyllir því ekki ímyndina um hina 

náttúrulega móður til hlítar (Fríða rós, Valdimarsdóttir, 2007).  

 Oft snýst umræðan um það góðar mæður séu heima hjá börnum sínum, og þær lakari 

taki starfsframann fram yfir móðurhlutverkið. Ef þetta viðhorf er allsráðandi þá hefur þetta í 

för með sér að karlar nýta aðeins sinn eyrnamerkta feðrakvóta og til að lengja orlofið þurfi 

þeir að nýta sumarfrí og taka ólaunað leyfi til að vera með barni sínu. Ennfremur kemur þar 

fram að til að breyta þessum hugmyndum þurfi líklega að skipta því orlofi sem er 

sameiginlegt niður á foreldrana. Ef ætlunin er að fá karlana til að taka stærri hluta af orlofinu 

þá felist lausnin kannski í því að eyrnamerkja körlunum stærri hluta af heildarorlofsrétti 

foreldranna. Annars muni gamla mýtan um “góðar mæður og lakari mæður” standa orlofstöku 

feðranna fyrir þrifum (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2007). 

 

Á	  milli	  orlofs	  og	  leikskóla	  

Ekki þarf að velkjast í vafa um að einhverjar ráðstafanir þarf að gera þegar kemur að 
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því að fæðingarorlofi lýkur. Ef langur tími líður á milli þess að orlofi lýkur og þar til boðið er 

upp á daggæslu fyrir barnið þá er málið algjörlega í höndum foreldra. 

 Þetta er mál sem skoða þarf út frá jafnréttissjónarmiði, líkt og gert hefur verið með 

fæðingarorlofið. Eins og staðan er í dag, sérstaklega með hliðsjón af launamun kynjanna, þá 

er það oftar en ekki fjárhagslega hagkvæmara fyrir fjölskylduna að konan taki að sér 

umönnun barnsins að loknu fæðingarorlofi heldur en að karlinn geri það. 

 Ef ekki er hugað að þessu þá má gera ráð fyrir að afleiðingin verði sú að staða kvenna á 

vinnumarkaði veikist enn frekar. Samhliða aðgerðum með feðraorlofinu er þörf á úrræðum 

sem auðvelda konum að fara út á vinnumarkaðinn að loknu fæðingarorlofi. Lausnir eins og 

heimaumönnun styrkt af ríkinu auka í raun enn á vandann, því þá er ennþá líklegra að ábyrgð 

á barni og heimili sé fyrst og fremst á herðum kvenna, því með slíku tilboði er það 

hagkvæmara fyrir fjölskylduna ef konan er heimavinnandi í þeim tilvikum þar sem laun 

karlsins eru hærri en konunnar. 

 Sé stjórnvöldum full alvara með því að reyna að koma á jafnrétti kynjanna á 

vinnumarkaði, þá dugar fæðingarorlofið skammt ef ekki kemur til raunhæfur möguleiki fyrir 

foreldra á að snúa aftur á vinnumarkaðinn eftir að orlofi sleppir. Á meðan kynbundinn 

launamunur er staðreynd eru möguleikar kynjanna ekki jafnir þar sem fjárhagslegar forsendur 

geta vegið þungt í ákvarðanatöku foreldra og þá verður niðurstaðan oftar en ekki sú að karlinn 

haldi áfram í sinni launavinnu en konan verði eftir heima. Það þarf ekki að deila um það að 

tilkoma feðraorlofsins á Norðurlöndunum var stórt stökk fram á við í jafnréttismálum. Hvergi 

í heiminum hefur feðraorlof fengið jafnstóran sess og á Norðurlöndum og er Svíþjóð þar 

fremst á meðal jafningja. Með tilkomu núgildandi laga um fæðingarorlof hefur þróunin á 

Íslandi verið afar hröð og munar nú litlu á Íslandi og Svíþjóð þegar litið er til feðraorlofsins, 

enda hafa íslenskir karlar brugðist hratt við og nýta rétt sinn vel. 

 Innleiðing feðraorlofs er lofsvert framtak frá sjónarhóli jafnréttissinnans og er greinilegt 

að töluverður metnaður er af hálfu stjórnvalda á Norðurlöndum í því sambandi. 

 

Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  þjóðanna	  

Allar hugmyndir um að skerða og stytta fæðingarorlofstímann vega að réttindum barna sem 

kveðið er á um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Ísland hefur staðfest, að mati 

Barnaheilla. Þannig segir í 3. grein að allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn 

eigi að byggja á því sem börnum er fyrir bestu. Í 5. greininni segir ennfremur að aðildarríki 

eigi að virða ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra til að veita börnum sínum leiðsögn og 

stuðning í samræmi við þroska þeirra. Í 18. greininni er minnt á að foreldrar bera 
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sameiginlega ábyrgð á uppeldi barna sinna og að stjórnvöldum ber að veita foreldrum 

viðeigandi aðstoð við að rækja uppeldisskyldur sínar (Barnaheill, 1992). 

	  
4.1.	  Evrópa	  og	  fæðingarorlofslöggjöf	  

Hér á eftir verða Evrópulöndin átta auk Íslands skoðuð sérstaklega út frá fæðingarorlofs-

löggjöf í hverju landi fyrir sig. Þau lönd sem tekin eru fyrir í þessari ritgerð eru ólík þegar 

horft er til stofnanauppbyggingar og hvernig litið er á tengslin á milli atvinnulífs og 

fjölskyldulífs. Þau eru einnig ólík í félagslegu samhengi, hvernig staðið er að velferðarmálum, 

hvernig skattkerfið virkar og hversu mikið af fjölskyldumiðuðum stefnum eru innleiddar. Til 

dæmis er vinnuhlutfall kvenna hátt bæði í Svíþjóð, Danmörku og á Íslandi. Það er frekar lágt í 

Þýskalandi og mjög lágt á Spáni (Þorgerður Einarsdóttir, 2004).  

 Samkvæmt The Global Gender Gap Report frá árinu 2009 þá eru það einungis í 

Danmörku, Þýskalandi og Póllandi sem atvinnurekendur eru rukkaðir að hluta til fyrir 

fæðingarorlof kvenna. Í Frakklandi, Spáni, Svíþjóð, Rúmeníu og Búlgaríu kemur 

kostnaðurinn við fæðingarorlofstöku kvenna alfarið úr sjóðum ríkis eða sveitafélags. Sama 

gildir um Ísland.  

  

4.1.1.	  Stofnríkin	  

Fæðingarorlofslöggjöfin í stofnríkjunum Frakklandi og Þýskalandi er ólík í uppbyggingu að 

því leyti að í Frakklandi stendur ríki og sveitarfélag straum af öllum kostnaði sem hlýst við 

fæðingarorlofið en í Þýskalandi stendur atvinnurekandinn að hluta til straum af kostnaðinum. 

Sjúkratryggingu er einnig nauðsynlegt að hafa í Þýskalandi til að eiga rétt á fæðingarorlofi. 

Lengd orlofs er svipuð í báðum löndum.  

 

4.1.2.	  Frakkland	  

Konur í Frakklandi fá 16 vikna launað fæðingarorlof og ef um þriðja barn er að ræða á kona 

rétt á 26 vikna launuðu orlofi. Kona þarf ekki að tilkynna um þungun þar til hún hyggst taka 

sitt orlof, og er staða hennar tryggð samkvæmt lögum á meðan á orlofinu stendur. Feður eiga 

rétt á 11 daga orlofi auk þriggja daga fjölskylduorlofs. Eftir að fæðingarorlofi lýkur geta 

foreldrar skipt á milli sín ólaunuðu orlofi í þrjú ár. Ef foreldri á meira en eitt barn myndast 

réttur til framfærslu ríkis á meðan á foreldraorlofi stendur (Moss & Wall, 2007). 

 Frönsk fjölskyldustefna sýnir skilning á því að bjóða útivinnandi mæðrum upp á val 

sem ekki er til staðar í mörgum Evrópulöndum. Í Frakklandi hefur aldrei verið litið svo á að 

staður móðurinnar sé heima og fyrsta launaða fæðingarorlofið var sett á árið 1913. Dagvist 
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barna er viðráðanleg fyrir flesta foreldra og hana er víða að finna. Í Frakklandi eru barnabætur 

háar og litið er á þær greiðslur sem foreldrar í foreldraorlofi fá sem staðgengil launa frekar en 

greiðslur fyrir móðurhlutverkið, eins og í Þýskalandi. Frekar hátt hlutfall kvenna er 

útivinnandi í fullri vinnu, sérstaklega einstæðar mæður, þar sem þær hafa aðgang að hágæða 

barnagæslu sem rekin er af ríkinu. 

 Stefna franska ríkisins að halda konum ekki frá vinnumarkaði kjósi þær að eignast 

barn hefur í för með sér aukna þátttöku kvenna á atvinnumarkaði og þar af leiðandi aukna 

hagsæld fyrir þjóðfélagið í heild sinni. Sú stefna ríkisins að gera aðgengi að barnagæslu 

auðvelt er lykilbreyta í því að konur komist aftur út á atvinnumarkaðinn eftir barnsburð. 

 

4.1.3.	  Þýskaland	  

Kona á rétt á 14 vikna fæðingarorlofi þar sem sex vikur má taka fyrir áætlaðan fæðingardag 

og átta vikur eftir fæðingu, en sá tími lengist í 12 vikur ef um fyrirburafæðingu eða 

fjölburafæðingu er að ræða. Óheimilt er að breyta þessari skiptingu milli leyfis fyrir og eftir 

fæðingu. Foreldraorlof allt að 12 mánuðir má skipta með föður, en lögbundið er að faðir taki 

a.m.k. tvo mánuði. Ákveði kona að vera lengur í fæðingarorlofi en ofangreindar átta vikur þá 

lengjast réttindi hennar um atvinnuvernd um þann tíma sem lengingin nær. Foreldraorlofið er 

launað að 67% af heildartekjum og nauðsynlegt er að hafa sjúkratryggingu til að eiga rétt á 

launuðu foreldraorlofi (Moss & Wall, 2007). 

 Í Þýskalandi er sjúkratryggingakerfi sem gerir mæðrum kleift að njóta fæðingarorlofs. 

Öllum sem vinna fulla vinnu í Þýskalandi er skylt að hafa slíka tryggingu, en helmingur af 

þeirri upphæð sem sjúkratryggingin kostar er greiddur af launþeganum og hinn helmingurinn 

af vinnuveitandanum og er upphæðin sem fer úr vasa launþegans um það bil 10% af 

heildartekjum hans. Ljóst er að hluti kvenna fær ekki að stoð vinnuveitanda við að greiða 

slíka tryggingu, til dæmis heimavinnandi húsmæður og þær sem vinna hlutastarf, og þurfa 

þær að greiða trygginguna úr eigin vasa. Án hennar hafa þær ekki rétt til fæðingarorlofstöku 

(Ott, e.d.). 

 Þrátt fyrir að kona hafi ekki lögbundna sjúkratryggingu er vinnuveitanda hennar skylt að 

leyfa henni að taka sér frí til að mæta í læknisskoðanir tengda þunguninni fyrir fæðingu án 

launaskerðingar. Sá tími sem kona er frá vinnu vegna fæðingarorlofs skal teljast sem 

ráðningartími og ef launahækkanir eiga sér stað á meðan kona er í fæðingarorlofi skal það ná 

yfir til launa konunnar einnig. Atvinnuöryggi er tryggt hjá ófrískum konum og í fjóra mánuði 

eftir fæðingu. Það er því skynsamlegt að tilkynna þungun eins fljótt og auðið er þar sem ekki 

má segja upp ófrískri konu. Einungis 2% feðra nýta rétt sinn til foreldraorlofs í Þýskalandi 
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(Moss & Wall, 2007). 

 Atvinnuþátttaka kvenna í Þýskalandi er aðeins 65% og telst það frekar lágt miðað við 

iðnvætt, vestrænt Evrópuríki. Konur eru hvattar til að vera heima þar til barn nær 

leikskólaaldri og aðeins 2% karla taka foreldraorlof. Þýskt velferðarkerfi er byggt upp með 

eina fyrirvinnu í huga. Konunni er ætlað að vera virk á vinnumarkaði fram að barnsburði en 

eru hvattar til að yfirgefa atvinnumarkaðinn eftir að hafa átt börn. Þegar börn hafa náð 

leikskólaaldri hefst atvinnuþátttaka kvenna að nýju, en þó yfir leitt í formi hlutastarfs. 

Skattkerfið í  Þýskalandi er byggt þannig upp að það er í raun hagstætt fyrir heimili að vera 

með eina fyrirvinnu. Vegna lágrar fæðingartíðni í Þýskalandi hefur verið reynt að bæta 

leikskólaaðstöðu og hvetja karlmenn til þátttöku innan heimilis til að sporna við núverandi 

þróun (Þorgerður Einarsdóttir, 2004).  

Til viðbótar hinu lögbundna fæðingarorlofi á foreldri rétt á að taka ólaunað leyfi frá 

störfum þar til barn nær þriggja ára aldri. Ef atvinnuveitandi samþykkir hefur foreldri heimild 

til að geyma eitt þessara ára og taka út áður en barn nær átta ára aldri. Atvinnuveitanda er 

skylt samkvæmt lögum að halda stöðu foreldrisins á meðan á orlofinu stendur. Orlofið getur 

annað hvort foreldrið tekið eða deilt því (Moss & Wall, 2007). 

 Svo langt foreldraorlof hefur sína kosti fyrir konur sem vilja taka langan tíma til að 

vera heima og sinna barni sínu, og eins þeim sem vilja eignast mörg börn. Einnig eru miklir 

kostir sem fylgja því að eiga öruggt afturhvarf á vinnumarkaðinn eftir að hafa verið í mörg ár 

heima hjá börnunum. Eins og þýska kerfið er byggt upp þá má líta á það sem ókost fyrir 

konur á sem langar til að ná langt á vinnumarkaði að verða ófrískar, þar sem ekki er neinn 

hvati að snúa aftur á vinnumarkaðinn fyrr en barnið nær þriggja ára aldri og fer í leikskóla. Fá 

úrræði eru fyrir foreldra sem þurfa barnagæslu fyrir þann tíma önnur en að ráða barnfóstru 

sem er kostnaðarsamt.  

 Í Þýskalandi er fólk oft á tíðum sett í viðkvæma stöðu gegn atvinnuveitanda sem eru 

oft ekki hlynntir því að fólk fari í foreldraorlof. Vinnuveitendur gera ráð fyrir að giftar konur 

hverfi í langan tíma af vinnumarkaðinum til að sinna börnum, og það er því lítill hvati fyrir 

vinnuveitendur til að veita giftri konu stöðuhækkun. Sem dæmi má taka að ef kona eignast 

þrjú börn, öll með þriggja ára millibili, þá er hún alls níu ár frá vinnumarkaði en karlmaðurinn 

er þar allan tímann. Eins og tækninni fleygir ört fram mun konan vafalaust eiga í vandræðum 

með að tileinka sér þær tækninýjungar sem átt hafa sér stað á vinnumarkaðinum á þeim áratug 

sem hún var heima að sinna börnum og búi. Þegar hún snýr aftur á vinnumarkaðinn mun hún 

eiga rétt á endurþjálfun, en það kostar vinnuveitandann fjárútlát, tíma og fyrirhöfn sem eru 

óþörf þegar karlkyns samstarfsmenn konunnar eiga í hlut.  
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Áhrif fæðingar- og foreldraorlofslöggjafarinnar í Þýskalandi hefur þau áhrif að konur 

sitja einfaldlega ekki við sama borð og karlar á vinnumarkaðinum. Dæmi er um að konur á 

frjósemisskeiði eigi erfitt með að fá vinnu í Þýskalandi þar sem á starfsumsókn þarf að gefa 

upp aldur, hjúskaparstöðu og fjölda barna, og hvarf af vinnumarkaðinum í langan tíma er ekki 

beint aðlaðandi í augum vinnuveitandans. Ef fleiri karlmenn tækju foreldraorlof þá er líklegt 

að fleiri úrræði varðandi barnagæslu fyrir börn undir þriggja ára aldri kæmu til. Einnig myndi 

feðraorlof jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði til muna. Segja má að þýska kerfið heimili 

rausnarlegt foreldraorlof, en beinlínis þvingi konuna til að taka það á kostnað starfsframa. 

 

4.1.4.	  Vestur-evrópsk	  aðildarríki	  

Vestur-Evrópuríkin Spánn, Danmörk og Svíþjóð eru ólík þegar kemur að 

fæðingarorlofslöggjöf. Norðurlöndin standa framar öðrum þjóðum þegar kemur að rétti 

kvenna á vinnumarkaði. Vinnuhlutfall kvenna er hátt í Danmörku og í Svíþjóð, en mjög lágt á 

Spáni. 

 

4.1.5.	  Spánn	  

Lögbundið fæðingarorlof á Spáni eru 16 vikna launað orlof sem heimilt er að taka áður en 

barnið fæðist ef heilsa móður krefst þess eða eftir barnsburð. Ef um fjölburafæðingu er að 

ræða lengist orlofið um tvær vikur með hverju barni. Feður eiga rétt á 15 daga launuðu 

feðraorlofi þar sem vinnuveitandi greiðir tvo daga og ríkið 13 daga. Ráðgert er að lengja 

feðraorlof í 30 daga árið 2015 (Moss & Wall, 2007). 

Ef einhver heilsubrestur fylgir annað hvort móður eða barni á faðirinn rétt á lengra orlofi. 

Sjálfstæðir verktakar eiga einnig rétt á orlofi á Spáni. Atvinnuöryggi er tryggt þegar snúið er 

aftur til vinnumarkaðarins. Vinnuveitendum er skylt að leyfa konum að skreppa frá vinnu 

tvisvar á dag, 30 mínútur í senn til að gefa brjóst fyrstu níu mánuði eftir barnsburð. Ólaunað 

foreldraorlof er hægt að taka þar til barnið nær þriggja ára aldri. Þó að fæðingarorlof sé ekki 

langt á Spáni, þá njóta foreldrar 100% tekna sinna í orlofinu. Móðir og faðir geta skipt á milli 

sín fæðingarorlofinu að vild, en 6 vikur strax eftir fæðingu eru þó eingöngu móðurinnar (Moss 

& Wall, 2007). 

 Það er sjaldgæft að feður taki fæðingarorlof á Spáni eða einungis 1-2%. Á Spáni 

virðast ástæður þess að feður taki sér orlof í tengslum við fæðingu barns vera tvær; léleg 

tengsl við atvinnumarkaðinn eða verri staða á atvinnumarkaði en eiginkonan, eða þeim finnast 

þeir knúnir til þess vegna sérstaka ástæðna eins og konan þarfnist hjálpar (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004).  
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 Vinnuhlutfall kvenna er mjög lágt á Spáni. Einnig er hefð fyrir að stórfjölskyldan sé 

oft öll þátttakandi í umönnunarferli barnsins og þess vegna hefur lítil áhersla verið lögð á 

feðraorlof  þar sem konan er yfirleitt ekki á vinnumarkaði og hefur þar að auki næga aðstoð 

frá öðrum fjölskyldumeðlimum. Atvinna og starfsferill föður hefur forgang fram yfir vinnu og 

starfsferil móður án tillits til stöðu móður á vinnumarkaðinum og oft er sá réttur sem foreldrar 

eiga til fæðingar- og foreldraorlofs ekki alltaf þekktur né virtur. 

	  

4.1.6.	  Danmörk	  	  

Samkvæmt núgildandi lögum um fæðingar- og foreldraorlof hafa konur rétt á meðgönguorlofi 

4 vikum fyrir væntanlegan fæðingardag. Fyrstu tvær vikurnar eftir fæðingu eru mæður 

skyldugar til að vera frá vinnu og eru 12 vikur í viðbót eyrnamerktar þeim. Orlof til mæðra er 

því samtals 18 vikur. Feður eiga rétt á tveggja vikna orlofi sem þeir verða að nýta áður en 

barnið nær 14 vikna aldri. Fram yfir þessi eyrnamerktu orlofsréttindi hafa mæður og feður rétt 

til að vera frá vinnu í allt að 32 vikur hvort en aðeins rétt á greiðslum í samtals 32 vikur. 

Foreldrar geta lengt sameiginlega orlofið úr 32 vikum í 40 vikur með því að vinna hluta úr 

degi á meðan og hafa kost á að vera í fæðingarorlof á sama tíma. Fimm vikur af 

orlofstímanum er hægt að nýta síðar en eigi síðar en barnið nær níu ára aldri. Að hámarki er 

sem sagt hægt að fá greiðslur í 52 vikur miðað við full laun (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 

2007).  

	   Núgildandi lög um fæðingar- og foreldraorlof voru samþykkt á þingi í mars 2002 og 

gengu í gildi sama ár. Markmið laganna er að hafa opið og sveigjanlegt orlofskerfi þar sem 

móðir og faðir geta sjálf ákveðið hvernig orlofið skal nýtt. Samkvæmt lögunum hafa konur 

rétt á meðgönguorlofi 4 vikum fyrir væntanlegan fæðingardag. Fyrstu tvær vikurnar eftir 

fæðingu eru mæður skyldugar til að vera frá vinnu (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2007). 

 Í Danmörku hafa foreldrar á síðustu áratugum átt kost á lengra orlofi en í hinum 

Norðurlöndunum utan Svíþjóðar. Stefnan hefur verið að gefa foreldrum svigrúm til að haga 

fæðingarorlofinu eftir sínum þörfum. Stefnan hefur þó ekki verið að virkja feður sérstaklega 

til orlofstöku sem sést best á því að tveggja vikna sjálfstæður orlofsréttur feðra var afnuminn 

árið 2002 á sama tíma og hin löndin fjögur stefndu í þveröfuga átt. Í Danmörku er feðraorlof 

styttra en á hinum Norðurlöndunum (þó litlu muni á Danmörku og Finnlandi) eftir að það 

skref að afnema hluta af orlofsrétti feðra var stigið (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2007). 

 Á danska þinginu hefur verið talað um feðraorlof sem þvingandi orlof og má velta fyrir 

sér hvort það lýsi að einhverju leyti almennri afstöðu fólks þar í landi eða aðeins stjórnvalda, 

að feðraorlofið sé ekki til bóta fyrir fjölskylduna heldur setji foreldrum skorðum. Í Danmörku 
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er í gildi mæðrakvóti en ekki hefur verið talað um hann á sama hátt sem þvingandi aðgerð 

eins og feðrakvótann, þrátt fyrir að mæður hafi ekkert val um það hvort þær taki fyrstu tvær 

vikurnar eftir fæðingu eða ekki. Eðli málsins samkvæmt er konan væntanlega óvinnufær  

þessar tvær vikur, en að konan hafi ekki val um að stunda vinnu þessar tvær vikur ef hún 

treystir sér til er áhugavert í ljósi þess hve Norðurlöndin eru leiðandi í átt að kynjajafnrétti. 

 

4.1.7.	  Svíþjóð	  

Frá árinu 2002 eiga foreldrar í Svíþjóð rétt á 480 dögum í orlof vegna fæðingar barns. Hvort 

foreldri á sjálfstæðan óyfirfæranlega rétt til orlofs í allt að 60 daga. Hinum 360 dögunum geta 

foreldrar svo skipt á milli sín að vild eða annað foreldri tekið þá alla og þau eiga kost á vera 

saman í orlofinu. Greiðslur í orlofi miðast við 80% af launum sem reiknast út frá launum 

síðustu 12 mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag með ákveðnu þaki. Foreldrar sem hafa engar 

tekjur fyrir fæðingu fá fasta upphæð allt orlofstímabilið. Foreldrar eiga rétt á að taka orlofið 

saman og eiga möguleika á að vera í hlutastarfi með orlofinu, unnið hluta af fyrra 

starfshlutfalli og fengið fæðingarorlofsgreiðslur á móti þar til barnið nær átta ára aldri (Fríða 

Rós Valdimarsdóttir, 2007). 

 Árið 1995 var tekinn upp feðra- og mæðramánuður í Svíþjóð. Þá áttu feður rétt á einum 

mánuði í orlof, pabbamánuði, sem var ekki yfirfæranlegur á móðurina og sömuleiðis áttu 

mæður rétt á einum mánuði, mömmumánuði, sem ekki var yfirfæranlegur. Áfram áttu mæður 

rétt á tveggja mánaða orlofi fyrir fæðingu. Átta árum síðar var öðrum mánuði fyrir hvort 

foreldri bætt við sem ekki var yfirfæranlegur á hitt (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2007). 

 Svíþjóð virðist standa hinum Norðurlöndunum framar þegar kemur að fæðingarorlofi.  

Þó sá hluti orlofsins sem eyrnamerktur er körlum (tveir mánuðir) sé mánuði styttri en á 

Íslandi, þá er heildarorlofið það lengsta sem tíðkast á Norðurlöndunum. Sveigjanleikinn er 

líka einna mestur í Svíþjóð. Foreldrum býðst að taka hlutaforeldraorlof að hluta til og dreifa 

því yfir nokkuð langan tíma, eða þar til barnið nær átta ára aldri. Eins má benda á það að 

orlofsrétturinn rennur ekki út fyrr en barnið nær átta ára aldri og því er hægt að geyma hluta 

orlofsins fram að því ef svo ber undir (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2007). 

 Svíþjóð er hægt að segja að sé með kvenhollt kerfi og byggist það á tveimur 

framfærsluaðilum og jafnri þátttöku í umönnun barna. Norðurlöndin hafa í heild náð lengst í 

kynjajafnrétti sem sést best á mikilli atvinnuþátttöku kvenna, atkvæðarétt kvenna í 

ákvörðunartökuferli og skiptingu karla og kvenna á ábyrgð innan heimilis (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004).  
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 Fæðingarorlofslögin í Svíþjóð virðast því vera byggð upp með það í huga að hvetja 

fólk til að taka orlof frekar en að setja orlofstökunni skilyrði. Eins er rétt að benda á að það er 

auðvitað matsatriði hvað fæðingarorlof eigi að vera langt, en ef miðað er við hin löndin þá 

virðist sem fæðingarorlofslögin í Svíþjóð séu með besta móti. Þar er orlofsréttur drjúgur og 

sveigjanleikinn er meiri en gengur og gerist á hinum Norðurlöndunum.  

	  

4.1.8.	  Austur-evrópsk	  aðildarríki	  

Austur-evrópsku aðildarríkin Pólland, Rúmenía og Búlgaría eru misjöfn þegar kemur að 

fæðingarorlofslöggjöfinni. Launað orlof er 20 vikur í Póllandi og 18 vikur í Rúmeníu, en í 

Rúmeníu er orlofið ekki byggt á atvinnuþátttöku. Fæðingarorlofið í Búlgaríu er 58 vikur og er 

launað upp að 90% heildartekna síðustu 12 mánuði og byggir á atvinnuþátttöku. 

 

4.1.9.	  Pólland	  

Launað fæðingarorlof í Póllandi var lengt í 20 vikur þann 1. janúar 2009. Frá 2010 hafa 

mæður rétt á að óska eftir tveggja vikna foreldraorlofi. Foreldraorlof mun lengjast upp í fjórar 

vikur árið 2012 og í sex vikur árið 2014. Foreldraorlofið má faðir taka ef móðir óskar eftir því 

að snúa til vinnu. Frá árinu 2010 öðlast feður einnig rétt til einnar viku feðraorlofs sem þeir 

mega taka hvort sem móðir er í fæðingarorlofi eða ekki. Frá árinu 2010 öðlast mæður einnig 

aukna vinnuvernd þar sem þær hafa heimild til að óska eftir ólaunuðu foreldraorlofi til að 

vinna í hlutastarfi og eru jafnframt verndaðar gegn uppsögn í 12 mánuði (McKenna, 2009). 

 Pólland hefur tekið gríðarlegum framförum þegar kemur til feðra- og foreldraorlofs 

með breyttri lagasetningu 1. janúar 2009, sem einungis tóku gildi á þessu ári. Fyrir árið 2010 

var enginn réttur til feðraorlofs og enginn réttur til foreldraorlofs. Foreldrar eiga þó rétt á að 

minnka við sig vinnuhlutfall þar til barn þeirra nær 10 ára aldri (Moss & Wall, 2007). Með 

nýrri lagasetningu um fæðingar- og foreldraorlof í Póllandi má ráða í að hér hafi innganga í 

Evrópusambandið árið 2004 töluverð áhrif. Með tilkomu foreldra- og feðraorlofs er mæðrum 

gert kleift á að komast fyrr út á vinnumarkað, svo og jafnari stöðu kynjanna á vinnumarkaði 

þar sem feður eru nú líklegir til að taka sér frí frá störfum til að sinna barni sínu. 

 

4.1.10.	  Rúmenía	  

Launað fæðingarorlof þar í landi eru 126 dagar sem taka má á meðgöngu eða eftir fæðingu, en 

lögbundið er að taka 42 daga eftir fæðingu. Foreldraorlof er hægt að taka til tveggja ára aldurs 

barnsins eða til þriggja ára aldurs ef barnið er þroskahamlað. Foreldraorlofið er launað og 

byggir ekki á fyrri atvinnuþátttöku, heldur er 85% af meðaltekjum þjóðfélagsþegns. Ófrísk 
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kona hefur auk þess rétt á að taka 120 daga leyfi frá störfum ef þunguninni er hætta búin 

vegna eðlis starfsins, og eru bæturnar fyrir fjarveruna 75% af áunnum tekjum (Moss & Wall, 

2007). 

Árið 2004 voru ný lög tengd fæðingarorlofi tekin í gagnið í Rúmeníu.  Markmiðið með 

þeim var veita aukið öryggi fyrir konur í tengslum við meðgöngu og barnauppeldi, en 

lagarammi Rúmeníu varðandi almannatryggingar tók miklum breytingum  þegar hann 

aðlagaðist Evrópulöggjöfinni eftir inngöngu Rúmeníu í Evrópusambandið árið 2007. 

 Skyldur vinnuveitanda gagnvart þungaðri konu eða móður með barn á brjósti eru 

allnokkrar. Konur geta óskað þess að starfsaðstaða þeirra sé aðlöguð að þeirra ástandi og er 

það skylda vinnuveitanda að verða við þeim óskum. Atvinnuöryggi ófrískra kvenna, kvenna í 

fæðingar- eða foreldraorlofi svo og veikindaleyfi vegna vandamála á meðgöngu eða leyfi 

vegna veikra barna er tryggt (Vasile, 2004). 

 Rúmenía er nýtt aðildarríki Evrópusambandsins og margir halda því fram að ríkið hafi 

smyglað sér í Evrópusambandið. Ríkið hefur tekið margar löggjafir annarra Evrópuríkja til 

fyrirmyndar og jákvæð áhrif varðandi fæðingarorlof  og vinnuvernd kvenna má finna frá 

inngöngu í Evrópusambandið.  

Margt hefur staðið Rúmeníu fyrir þrifum í gegnum tíðina. Tíðni fæðingardauða hefur 

verið há eða 22 á hverjar 1000 fæðingar þegar önnur Evrópuríki eru með tíðni á bilinu þrjú til 

átta tilfelli á hverjar 1000 fæðingar (Hausmann, Tyson og Zaidi, 2009). Tíðni ungbarnadauða 

hefur verið hár í Rúmeníu, eða 18 tilfelli á hverjar 1000 fæðingar og tíðni andvana fæðinga 

sex á hverjar 1000 fæðingar. Bætt löggjöf hefur verið sett til að sporna við þessu, svo og lágri 

fæðingartíðni (Vasile, 2004). 

 Ástæða þess að fæðingarorlof er ekki tengt atvinnuþátttöku gæti verið sú að 

fæðingartíðni hefur reynst afar lág í Rúmeníu og gæti þetta því verið stjórnvalda leið til að 

hvetja pör til að stækka fjölskyldur sínar. Aðbúnaður á meðgöngu og í fæðingu hefur 

vafalaust sett strik í reikninginn þegar horft er á tölur sem sýna tíðni fæðingardauða og 

ungbarnadauða og aðlögun Rúmenskra stjórnvalda að Evrópulöggjöfinni í þeim málum því 

brýn þörf. 

 

4.1.11.	  Búlgaría	  	  

Atvinnuöryggi ófrískra kvenna og mæðra með börn upp að þriggja ára aldri er tryggt í 

Búlgaríu. Fæðingarorlofið er 410 daga langt eða 58 vikur, og þar af eru 45 dagar hugsaðir til 



 56 

nota á síðustu vikum þungunar. Þegar barn nær sex mánaða aldri má yfirfæra orlofið á 

föðurinn að fengnu samþykki móður. Fæðingarorlofið er launað upp að 90% af heildartekjum 

að því tilskyldu að móðirin hafi verið á vinnumarkaði í að innsta kosti 12 mánuði fyrir 

orlofstöku (Moss & Wall, 2007). 

 Eftir að launuðu fæðingarorlofi lýkur á móðirin rétt á foreldraorlofi til að ala upp barn 

sitt að tveggja ára aldri. Foreldraorlof má yfirfæra á föður, af, eða ömmu, að því tilskyldu að 

þau séu á vinnumarkaði og sjúkratryggð. Foreldraorlofið er launað samkvæmt lágmarks 

mánaðarlaunum. Feður eiga rétt á 15 daga launuðu feðraorlofi í kjölfar fæðingar barns þeirra 

(Moss & Wall, 2007). 

 Búlgaría er með lengsta fæðingarorlof í Evrópu, og samkvæmt yfirlýsingu 

félagsmálaráðherra Búlgaríu er vilji þar í landi til að samræma betur fjölskyldulíf og 

atvinnulíf. Sú stefna yfirvalda að lengja fæðingarorlof getur haft þær afleiðingar að konur eigi 

ekki eins greiðan aðgang að vinnumarkaðinum eftir að því sleppir, og stefnan sem sett er fram 

í góðri trú fjölskyldunni til heilla gæti í raun verið til trafala ef fjölskyldunni er betur borgið 

með báða aðila útvinnandi. 

 

4.1.12.	  Ísland	  

Árið 1980 var lögfest að allar konur fengju rétt til þriggja mánaða fæðingarorlofs og greiðslur 

í sex mánuði. Með þeim lögum fengu heimavinnandi konur rétt á þriðjungi af þeim greiðslum 

sem vinnandi konur áttu rétt á (Guðný Björk Eydal, 2000). Í dag eiga foreldrar á Íslandi rétt á 

samtals níu mánaða orlofi. Samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 

skiptist orlofið þannig að móðirin á rétt á þremur mánuðum og faðirinn þremur sem ekki eru 

yfirfæranlegir (Feður fengu sín réttindi í þrepum, það er fyrst einn mánuð árið 2001, tvo árið 

2002 og loks þrjá árið 2003). Þremur mánuðum geta foreldrar skipt á milli sín eða annað 

foreldrið tekið þá alla. Orlofið skal nýta áður en barnið nær 18 mánaða aldri. Móðirin skal 

vera fyrstu tvær vikurnar eftir fæðingu í orlofi (Þingskjal 1065, 2000). 

 Lengst af rak Ísland lestina í fæðingarorlofsmálum á Norðurlöndum, sérstaklega þegar 

horft er til feðraorlofs sem og þess að ekki var tekin upp tekjutenging í 

fæðingarorlofsgreiðslum fyrr en með núgildandi lögum frá árinu 2000. En eftir að þau lög 

gengu í gildi hefur þróunin verið með þeim hætti að karlar hafa brugðist hratt við og hlutfall 

þeirra karla sem nýta sér einhvern hluta orlofsréttarins er hæst á Íslandi af öllum 

Norðurlöndunum. Orlofsréttur er þó styttri þar en í öllum hinum Norðurlöndunum. 

 Hvert Norðurlandanna hefur farið sínar eigin leiðir í skipulagi fæðingarorlofslaganna þó 
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margt sé sammerkt í þeirri þróun. Ísland var þar sérstaklega sér á báti hvað varðar þróun 

löggjafar/réttinda um fæðingarorlof og allt fram að tilkomu núgildandi orlofslaga þar sem 

mörg stór skref voru tekin. Ekki einungis fengu karlar sjálfstæðan orlofsrétt heldur var úreltu 

greiðslufyrirkomulaginu umturnað sem gaf foreldrum aukið tækifæri á að nýta orlofsrétt sinn 

án þess að setja efnahag fjölskyldunnar um of úr skorðum.  

  Í málefnum fæðingarorlofs er Ísland nokkuð sér á báti þegar kemur til samanburðar 

við hin Norðurlöndin. Í fyrsta lagi fyrir það hversu seint lög um fæðingarorlof komu til 

sögunnar og í annan stað hefur Ísland jafnan verið seinna til en hin Norðurlöndin að breyta 

lögunum og bæta. Það var fyrst árið 1946 að greiðslur í fæðingarorlofi, svokallaður 

fæðingarstyrkur, komu til (Guðný Björk Eydal, 2000). 

 Ísland virðist vera blanda af norræna velferðarkerfinu og frjálslyndu kerfi. Í vissum 

tilfellum má flokka Ísland með fjölskylduvænni stefnu Norðurlandanna en sker sig frá í 

mikilvægum málefnum sem skrifast má á nísku þeirra sem ákvörðunarvald hafa. Ísland eyðir 

umtalsvert minna í velferðarkerfið en hin Norðurlöndin, eða 20% af landsframleiðslu á móti 

30% í Svíþjóð (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

 Samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 1065/2000 eiga foreldrar á Íslandi í 

dag rétt á samtals níu mánaða orlofi sem skiptist þannig að móðirin á rétt á þremur mánuðum 

og faðirinn þremur sem ekki eru yfirfæranlegir (feður fengu sín réttindi í þrepum, þ.e. fyrst 

einn mánuð árið 2001, tvo mánuði árið 2002 og loks þrjá mánuði árið 2003). Þremur 

mánuðum geta foreldrar skipt á milli sín eða annað foreldrið tekið þá alla. Orlofið skal nýta 

áður en barnið nær 18 mánaða aldri. Móðirin skal vera fyrstu tvær vikurnar eftir fæðingu í 

orlofi. 

 Það hefur greinilega virkað hvetjandi á Íslandi að tengja hluta orlofsréttar við karlmenn 

sérstaklega og eru Ísland og Svíþjóð einu löndin þar sem konum og körlum er eyrnamerktur 

sami orlofsréttur. Sá réttur er 3 mánuðir á hvort foreldri á Íslandi. Einnig er nokkur 

sveigjanleiki í lögunum og er m.a. hægt að taka orlof í nokkrum bútum og eins er hægt að 

taka hlutaorlof með vinnu, en það er þó háð samþykki atvinnurekanda. 

 Frá því að efnahagslegt hrun varð á Íslandi haustið 2008, hafa greiðslur í fæðingarorlofi 

verið skertar í þrígang; fyrst um áramót 2008-2009 með lækkun tekjutengingar úr rúmum 535 

þúsundum í 400 þúsund krónur, 1. júlí 2009 úr 400 þúsundum í 350 þúsundum og um áramót 

2009-2010 úr 350 þúsundum í 300 þúsund krónur. Allar líkur eru á því að frekari 

niðurskurður á greiðslum úr fæðingarorlofssjóði muni hafa áhrif á þátttöku feðra í umönnun 

barna sinna á fyrstu mánuðum þeirra. Starfsmenn Fæðingarorlofssjóðs verða í auknu mæli 

varir við að feður fresti töku feðraorlofs eða stytti tímann þar sem þeir þora ekki eða hafa ekki 
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efni á því að hverfa af vinnumarkaði til að sinna ungviði sínu. 

 En jafnvel þó að Ísland hafi ekki langt foreldraorlof þá hefur það lengsta feðraorlof 

sem ekki er hægt að færa yfir til konunnar sem um getur. Lög sem sett voru árið 2000 tryggir 

feðrum þriggja mánaða feðraorlof (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Skilar feðraorlofið auknu 

jafnrétti á vinnumarkaði, að því tilskyldu að feður nýti sér orlofsrétt sinn.  

 Á Íslandi nýta 82% karla rétt sinn til feðraorlofs fyrstu tvo mánuðina og 76% þriðja 

mánuðinn (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Með síauknum niðurskurði á fæðingarorlofi með 

því að lækka þakið á þeirri hámarksupphæð sem fólk getur fengið í fæðingarorlof minnkar 

taka feðra á feðraorlofi. Frá því að efnahagshrunið átti sér stað hefur þetta þak lækkað í 

skrefum og mun það eingöngu skila því að færri feður taka orlof og sá mikli ávinningur sem 

skapast hefur í jafnrétti á vinnumarkaði með tilkomu feðraorlofsins færist áratugi aftur og gæti 

jafnvel horfið alveg. 

 Þó að almenn jákvæðni ríki í garð feðraorlofs á Íslandi eru sumir sem halda því fram, 

jafnt konur sem karlar, að aukin réttindi karla til feðraorlofs sé á kostnað konunnar (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004). Þær konur sem kjósa að dvelja heima hjá barni sínu í lengri tíma er settur 

stóllinn fyrir dyrnar með því að réttur þeirra til orlofsins er einungis sex mánuðir, og í 

mörgum tilvikum hafa foreldrar ekki efni á öðru en að konan snúi aftur til starfa sinna að 

þessum sex mánuðum liðnum. Þessar skoðanir eru væntanlega tilkomnar að því að þegar 

fæðingarorlofslöggjöfinni var breytt og feðraorlofið sett inn, þá voru eflaust margir sem hefðu 

kosið að lengja frekar orlof móðurinnar enn frekar í átt að því sem tíðkast á hinum 

Norðurlöndunum, og þá á kostnað svo langs feðraorlofs. 

 

5.	  Fóstureyðingar	  

Frá alda öðli hafa verið þekktar aðferðir til að gera konu kleift að losna við óvelkomna 

þungun. Konur hafa á öllum tímum orðið barnshafandi án þess að hafa aðstæður, getu eða 

vilja til að ala og annast barn. Aðferðir til fóstureyðinga voru fyrr á öldum mjög frumstæðar 

og aðgerðin oft lífshættuleg móðurinni. Þá var konum, sem urðu uppvísar að því að hafa látið 

eyða fóstri, oft refsað. Reynslan sýnir einnig að konur, sem búa í löndum þar sem 

fóstureyðingar eru bannaðar, fara stundum til landa með rýmri löggjöf til að láta framkvæma 

aðgerðina. Annar kostur er að láta eyða fóstri ólöglega. Konurnar taka þá mikla áhættu vegna 

þess að ólögleg fóstureyðing er oft gerð við ófullkomnar aðstæður (Landspítali 

Háskólasjúkrahús, e.d.). Í flestum vestrænum iðnaðarsamfélögum eru fóstureyðingar löglegar 

og í mörgum löndum eru þær frjálsar þ.e.a.s. leyfðar að ósk konunnar ef þær eru gerðar fyrir 
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ákveðinn tíma meðgöngunnar. 

 

Réttur	  konunnar	  og	  réttur	  fóstursins	  

Andstæðingar fóstureyðinga segja oft að lífið sé heilagt og margir þeirra hafna 

fóstureyðingum undir öllum kringumstæðum. Þeir sem eru fylgjandi fóstureyðingum setja 

konuna oftast í miðju umræðunnar. Aðalrök þeirra eru þau að konan eigi sinn líkama sjálf og 

ráði honum ein. Andstæðingar fóstureyðinga gera minna úr rétti konunnar, en meira úr rétti 

fóstursins. Þannig leggja þeir rétt fóstursins til lífs að jöfnu við rétt konunnar. Á þeim grunni 

væri ekki rétt að binda endi á meðgöngu jafnvel þótt það ógnaði lífi konunnar, þar sem hennar 

líf væri ekki mikilvægara en líf fóstursins. 

 Fóstureyðingar hafa löngum verið mikið hitamál út frá siðfræðilegu sjónarmiði. Hver 

ákveður hvort fóstur verður að einstaklingi eða ekki, og hvenær ræður kona yfir líkama sínum 

og hvenær ekki? Skiptar skoðanir eru á réttmæti fóstureyðinga og myndast hafa öfgahópar á 

hvorn væng fyrir sig. Þau viðhorf sem takast á í umræðunni um fóstureyðingar endurspeglast í 

lífsvernd annars vegar og í líkamsrétti hins vegar. 

 

Lífsverndarrökin	  (pro-life)	  

Lífsverndarrökin miða að því að stuðla alltaf að viðgangi lífs. Frá þessu sjónarmiði er konu, 

sem þunguð verður, skylt að fóstra það líf sem kviknað hefur. Talsmenn lífsverndarrakanna 

segja fóstureyðingu því aldrei réttlætanlega nema líf konunnar sjálfrar sé í húfi. Þetta 

sjónarmið er áberandi í kaþólskri trú, þar sem ríkir skilyrðislaust bann við fóstureyðingum. 

Kaþólsk siðfræði segir að fóstrið hafi þegið lífsrétt sinn frá guði og með fóstureyðingum sé 

verið að grípa inn í hans áform. Jafnfram sé brotið gegn sjötta boðorðinu með fóstureyðingu 

og segir siðfræði kaþólskrar trúar ekkert réttlæta það að svipta vísvitandi saklausa manneskju 

lífi, ekki einu sinni þó líf móðurinnar sé í húfi. Þau lönd sem hafa meirihluta þegna sinna játa 

kaþólska trú eru Pólland og Spánn, og hafa þessi ríki þrengri löggjöf til fóstureyðinga en 

önnur ríki sem skoðuð voru. Þegar lífsréttarrök eru kynnt er yfirleitt fjallað um mannréttindi í 

sama samhengi og gjarnan vísað í Genfarsáttmálann, þrátt fyrir mögulega úreldun sökum 

aldurs, sem segir að læknir skuli viðhalda virðingu fyrir lífinu allt frá getnaði (Örn Bjarnason, 

1991). 

 Dráp á manneskjum eru forboðin í lagalegum og siðferðilegum skilningi í öllum 

siðmenntuðum þjóðfélögum, en flokkast fóstur undir það að vera manneskja? Það er umdeilt 

hvenær fóstur öðlast þá siðferðisstöðu, að tortíming þess jafngildi tortímingu á fullþroska 

manni. Fóstur er, að mati lífsverndarsinna, persóna, og þar sem rangt er að deyða persónur 
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hljóta fóstureyðingar að vera rangar.  

 

Líkamsréttarrökin	  (pro-choice)	  

Er það ekki réttmæt krafa hverrar konu að fara fram á fóstureyðingu ef hún verður þunguð 

gegn vilja sínum? Kenning heimspekingsins Judith Jarvis Thompson (1984) er sú að líkami 

konu sé hennar eign og hún ein hafi umráðarétt yfir honum. Thompson heldur því fram það að 

kona kýs ekki að ganga með barn þá hefur hún þann rétt til að losa sig við það. Viðhorf 

Thompson er það að ef að manneskja á yfir höfuð rétt á einhverju, þá er það réttur til eigin 

líkama.  

 Að hafa yfirráðarétt yfir eigin líkama snýst um að vera laus undan stöðugum 

barneignum og hafa möguleika á vali þar að lútandi. Möguleiki kvenna að taka þátt í 

samfélaginu og atvinnumálum er ekki mikill þegar konan á sífellt í hættu að hverfa 

tímabundið inn á heimilið til að sinna barni sínu.  

 Líkamsréttarrökin fela í sér vissa sjálfsvörn. Óvelkomin þungun getur valdið skaða á 

móðurinni,  til dæmis sálarlegum eða fjárhagslegum. Óvelkomið barn kostar móðurina ekki 

lífið í bókstaflegum skilningi, en getur frá hennar sjónarhóli séð, eyðilagt það (Thompson, 

1984). 

 Talsmenn líkamsréttarrakanna hafa einnig bent á hræsni þeirra sem eru fúsir til að 

samþykkja fóstureyðingu í tilfelli nauðgunar, en ekki að ósk móður. Ef persónurökin eru 

skoðuð í þessu samhengi, er þá líf persónunnar sem kviknaði við nauðgunina minna virði en 

líf hinnar, sem kviknaði til dæmis út frá getnaðarvörn sem brást? Hvað sem ástæðum líður 

fyrir tilkomu fóstursins, þá ættu þær ekki að skrifast á reikning þess að mati líkamsréttarsinna. 

  

Persónurökin	  

Þessi mismunandi sjónarmið hafa sér svo bæði annan talsmann, á sitt hvorn háttinn þó. 

Heimspekingurinn Mary Ann Warren (1984) er einn aðal talsmaður persónurakanna, en 

persónurökin sýna fram á það þó að fóstur sé mannleg vera í erfðafræðilegum skilningi þá 

þarf manneskjan að vera persóna til þess að dráp á henni sé rangt. Hún telur þá eiginleika sem 

prýða þurfi persónu vera meðvitund, ályktunarhæfni, færni til að framkvæma sjálfkvæmar 

athafnir, tjáskiptahæfni og sjálfsvitund. Að mati Warren vega þessir eiginleikar jafn þungt og 

það að teljast einungis til tegundarinnar homo Sapiens. Aðrir heimspekingar hafa hrakið 

kenningu Warren þar sem fóstur hefur alla burði til að verða fullgild persóna í fyllingu tímans, 

og nota þeir persónurök Warren til styðja við kenningar lífsverndarsinna. 
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5.1.	  Evrópa	  og	  réttur	  kvenna	  til	  fóstureyðinga	  

Fóstureyðingar eru leyfðar við ákveðnar kringumstæður samkvæmt lögum í svo til öllum 

löndum Evrópu og eru frjálsar í stærstum hluta Vestur-Evrópu. Í nokkrum Evrópulöndum er 

fóstureyðing heimil ef ákveðnar félagslegar eða læknisfræðilegar ástæður eru fyrir hendi, þar 

á meðal á Íslandi. Fóstureyðingar virðast ekki vera fleiri í löndum þar sem löggjöfin er 

frjálslegust. Gott dæmi um þetta er Holland. Þrátt fyrir að þar séu fóstureyðingar frjálsar og 

gerðar konum að kostnaðarlausu, þá státa Hollendingar af lægstu tíðni fóstureyðinga á 

Vesturlöndum. Holland er með lægstu tíðni fóstureyðinga í Evrópu, eða átta fóstureyðingar af 

hverjum 1000 þungunum, þrátt fyrir að aðgengi sé mjög gott og mögulegt sé að gera 

aðgerðina allt til 22. viku meðgöngu. Í Hollandi er aðgengi að getnaðarvörnum gott. 

Fóstureyðingar eru mun algengari í Austur-Evrópu og þróunarlöndum. Þar eru ólöglegar 

fóstureyðingar einnig algengastar (Landspítali Háskólasjúkrahús, e.d.). 

 Aðgengi að fóstureyðingum í Evrópu endurspeglast af hversu gott aðgengi að 

læknastofum sem gera slíkar aðgerðir, svo og hvaða lög eru gildandi í hverju landi fyrir sig. 

Viðhorf til fóstureyðinga í Evrópuríkjum er mismunandi á pólitískan, menningarlegan, 

þjóðfélagslegan og trúarlegan hátt, og spannar fóstureyðingalöggjöfin allt frá því að vera 

banna þær með öllu og til algjörs frelsis í þeim efnum þar sem móðirin getur óskað eftir slíkri 

aðgerð eftir eigin geðþótta. 

 Aðgengi að fóstureyðingum fer einnig eftir aðstöðu og á hvaða hátt sjúkratryggingar 

taka þátt í þeim kostnaði sem af þeim hlýst, en verra aðgengi þar sem sjúkratryggingar taka 

ekki þátt í háum kostnaðinum við aðgerðina. Ekki er hægt að komast að tölulegum 

upplýsingum um fjölda ólöglegra fóstureyðinga, en talið er að um 30-40 milljónir löglegra og 

10-20 milljónir ólöglegra fóstureyðinga séu gerðar á ári hverju í heiminum. Á heimsvísu er 

talið að ólöglegar fóstureyðingar valdi mörgum dauðsföllum og verulegum veikindum 

(Landspítali Háskólasjúkrahús, e.d.). 

Lönd í Vestur-Evrópu hafa yfir höfuð bætt aðstöðu og aðgengi kvenna til 

fóstureyðinga á síðasta áratug, en á hinn bóginn hafa sum lönd í austur-Evrópu heft aðgengi 

og aðbúnað til fóstureyðinga með þeim breytingum sem átt hafa sér stað stjórnarfarslega séð 

trúarlega. Þjóðtrú í hverju landi hefur í flestum tilvikum mikil áhrif á fóstureyðingalöggjöf og 

hafa lönd í austur-Evrópu hafi á síðasta áratug haft minna aðgengi að fóstureyðingum í kjölfar 

áhrifa frá Kaþólsku kirkjunni. 

 Hér á eftir verða Evrópulöndin átta auk Íslands skoðuð sérstaklega út frá rétti kvenna til 

fóstureyðinga í hverju landi fyrir sig. 
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5.1.1.	  Stofnríkin	  

Stofnríkin Frakkland og Þýskaland heimila bæði fóstureyðingu að ósk móður. Frakkland 

niðurgreiðir kostnað við aðgerðina og sama gerir Þýskaland, en þó einungis fyrir fátækar 

konur. Kaþólsk trú er útbreiddari í Frakklandi en í Þýskalandi en það hefur ekki áhrif á 

fóstureyðingarlöggjöfina. Meiri þrýstingur er á stofnríki en önnur ríki Evrópusambandsins til 

að Evrópuvæðast, og gæti það verið skýringin á afstöðu Frakklands til fóstureyðinga. 

 

5.1.2.	  Frakkland	  

Í Frakklandi eru fóstureyðingar mögulegar að ósk móður og eru niðurgreiddar af yfirvöldum. 

Fóstureyðing þarf að fara fram innan 12 vikna frá getnaði. Skilyrði fyrir því að fóstureyðing 

geti farið fram eru þau að konan verður að lýsa því yfir að þungunin sé henni þungbær og eftir 

12. viku er fóstureyðing aðeins heimil ef ljóst þykir að þungunin skapi mikla hættu fyrir 

heilsu móður eða barnið muni bera fósturskaða sem ekki er hægt að meðhöndla. Í þess konar 

tilfellum þarf tvo lækna til að staðfesta það að heilsa móður eða barns sé í hættu.  Ófrísk 

stúlka undir 16 ára aldri má óska eftir fóstureyðingu án samþykkis foreldra. Hún verður þó að 

vera í fylgd fullorðins að hennar vali. Fagaðilum er heimilt að neita þátttöku í 

fóstureyðingarferlinu, en verða að upplýsa hina þunguðu konu um slíkt án tafar (BBC News, 

2007). 

 Túlka má stefnu franskra stjórnvalda sem bæði heimila fóstureyðingar að ósk móður 

og eins með því að taka þátt í kostnaðinum sem hlýst við aðgerðina að kona hafi umráðarétt 

yfir líkama sínum og hafi fullan rétt á að láta eyða fóstri án fjárhagslegra hindrana ef hún kýs 

svo. Kaþólsk trú var ríkistrú í Frakklandi fyrr á öldum en aðskilnaður ríkis og kirkju varð árið 

1905 í kjölfar frönsku byltingarinnar. Litið er á trúmál í Frakklandi sem einkamál hvers og 

eins og frönsk yfirvöld safna ekki saman opinberum tölum um hve margir tilheyra hverjum 

söfnuði, en óopinberar kannanir hafa sýnt að rúmlega helmingur þeirra sem búa í Frakklandi 

játa kaþólska trú. 

 

5.1.3.	  Þýskaland	  

Í Þýskalandi eru fóstureyðingar mögulegar að ósk móður. Fóstureyðing þarf að fara fram 

innan 12 vikna frá getnaði. Skilyrði fyrir að fóstureyðing geti farið fram eru þau að konan 

verður að fá viðeigandi ráðgjöf þremur dögum fyrir að gerðina. Ráðgjöf sem samþykkt er af 

ríkinu er krafist í því skyni að fræða konuna um það að ófætt barn hennar á sér lífsrétt og 
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hvetja hana til að halda meðgöngunni áfram. Fóstureyðingaraðgerðin er ekki greidd af 

almannatryggingum nema í tilviki fátækra kvenna. Lög kveða á um refsingu þeirra sem hvetja 

ófríska konu til að gangast undir fóstureyðingu og með því að neyða ófríska konu til 

fóstureyðingar með því að halda eftir styrkjagreiðslum til hennar  (BBC News, 2007). 

 Kona sem óskar eftir fóstureyðingu verður að sýna fram á að hún hafi fengið ráðgjöf 

frá kirkjunni, Rauða Krossinum eða frá þýska ríkinu. Af þeim 83 milljónum sem búa í 

Þýskalandi játa 33% þeirra kaþólska trú. 

 Fóstureyðingaraðgerðin er ekki greidd af almannatryggingum nema í tilviki kvenna 

með lágar tekjur, og í það má ráða að þýsk stjórnvöld hvetja ekki til fóstureyðinga. Lög kveða 

á um refsingu þeirra sem hvetja ófríska konu til að gangast undir fóstureyðingu og með því að 

neyða ófríska konu til fóstureyðingar með því að halda eftir styrkjagreiðslum til hennar, og 

með þessum lögum er stefna stjórnvalda ljós að fóstureyðingar ber að líta á sem neyðarúrræði 

þrátt fyrir löggjöf sem heimilar þær að vali móður. Af þeim 83 milljónum sem búa í 

Þýskalandi játa 33% þeirra kaþólska trú. 
  

5.1.4.	  Vestur-evrópsk	  aðildarríki	  

Norðurlöndin Danmörk og Svíþjóð eru samstíga í málefnum fóstureyðinga og heimila slíka 

aðgerð að ósk móður. Spánn heimilar fóstureyðingar undir vissum kringumstæðum. Svo 

virðist sem að kaþólsk trú hafi meira að segja um það hvort að fóstureyðing sé leyfð að ósk 

konu eða hvort aðrir þættir þurfi að vera til staðar til að réttlæta hana. Minna en 2% Dana játa 

kaþólska trú en nánast allir Spánverjar eru kaþólskrar trúar. 

 

5.1.5.	  Spánn	  

Á Spáni eru fóstureyðingar mögulegar undir vissum kringumstæðum upp að 22 vikum frá 

getnaði. Skilyrði fyrir að fóstureyðing geti farið fram eru þau að fyrir 12. viku þarf að sýna 

fram á að líkamleg eða andleg heilsa móður sé í hættu. Ef þungunin er afleiðing nauðgunar er 

fóstureyðing heimil og verður nauðgunin fyrst að hafa verið kærð til lögreglu og 

fóstureyðingin gerð innan 12 vikna meðgöngu.  

Ef um vansköpun fósturs er að ræða þarf staðfestingu frá tveimur sérfræðingum fyrir 

utan þann sem fóstureyðinguna gerir, um að fóstrið muni þjást af alvarlegum líkamlegum eða 

andlegum kvillum. Fóstureyðingin verður að fara fram innan 22 vikna meðgöngu. Allar 

fóstureyðingar verður að tilkynna til heilbrigðisyfirvalda (BBC News, 2007). 
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Þrátt fyrir þrönga lagasetningu er tiltölulega auðvelt að finna fagaaðila sem er tilbúinn 

til að framkalla fóstureyðingu. Einkareknar stofur má finna víða á Spáni. Nánast öll spænska 

þjóðin játar kaþólska trú. 

	   Stefna spænskra stjórnvalda sýnir að reynt er að stemma stigu við fóstureyðingum, en 

hægt er að ráða í að Evrópuvæðing ríkisins geri það að verkum að réttur kvenna til eigin 

líkama er sterkari en trúarleg hefð, þar sem auðvelt er að fara í kringum lögin sem sett eru 

fram með lífsrétt fósturs í huga að kaþólskri fyrirmynd. 

 

5.1.6.	  Danmörk	  

Í Danmörku eru fóstureyðingar mögulegar að ósk móður. Fóstureyðing þarf að fara fram 

innan 12 vikna frá getnaði.  Eftir 12. viku meðgöngu er fóstureyðing heimiluð af fjögurra 

manna nefnd ef ljóst þykir að meðgangan mun ekki stofna líkamlegri eða andlegri heilsu eða 

lífi móður í hættu.  Skilyrði fyrir að fóstureyðing geti farið fram eru þau að aðgerðin sé 

framkvæmd af lækni á almennings- eða ríkisspítala en læknastofu í samstarfi við spítala. 

Fóstureyðingaraðgerðin er á kostnað almannatryggingakerfisins (BBC News, 2007).  

Um það bil 20% af öllum þungunum í Danmörku enda með fóstureyðingu, eða um 18 

þúsund aðgerðir árlega. Minna en 2% Dana játa kaþólska trú. 

 Túlka má stefnu danskra stjórnvalda sem bæði heimila fóstureyðingar að ósk móður og 

eins með því að taka þátt í kostnaðinum sem hlýst við aðgerðina að kona hafi umráðarétt yfir 

líkama sínum og hafi fullan rétt á að láta eyða fóstri án fjárhagslegra hindrana ef hún kýs svo.  

 

5.1.7.	  Svíþjóð	  

Í Svíþjóð eru fóstureyðingar mögulegar að ósk móður. Fóstureyðing þarf að fara fram innan 

18 vikna frá getnaði. Skilyrði fyrir að fóstureyðing geti farið fram eru þau að ef að aðgerðin er 

gerð eftir 12. viku þarf konan að ræða fóstureyðingarferlið við félagsráðgjafa.  Eftir 18 vikur 

frá getnaði verður að fá leyfi fyrir fóstureyðingunni hjá heilbrigðis- og velferðaryfirvöldum. 

Fóstureyðing verður að vera gerð af lækni með öll tilskilin leyfi, nema í neyðartilvikum, og 

verður að fara fram á sjúkrahúsi eða annarri viðurkenndri heilbrigðisstofnun. Fóstureyðingar 

eru niðurgreiddar af yfirvöldum. í Svíþjóð er því haldið fram að ólöglegar fóstureyðingar hafi 

verið upprættar (BBC News, 2007).  

 Túlka má stefnu sænskra stjórnvalda sem bæði heimila fóstureyðingar að ósk móður 

og eins með því að taka þátt í kostnaðinum sem hlýst við aðgerðina að kona hafi umráðarétt 

yfir líkama sínum og hafi fullan rétt á að láta eyða fóstri án fjárhagslegra hindrana ef hún kýs 
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svo. Ólöglegar fóstureyðingar heyra sögunni til samkvæmt yfirvöldum í Svíþjóð þar sem 

engin þörf er á þeim og er það afleiðing af hinni frjálsu löggjöf og þátt ríkisins í niðurgreiðslu. 

 Svíþjóð var heiðið ríki fram á 11. öld. Trúarlegur. Mikið trúfrelsi ríkir enn í Svíþjóð. 

Mikill straumur innflytjenda til Svíþjóðar skýrir fjölbreytt trúarbrögð, og fjöldi innflytjenda 

frá Pólland og fyrrum ríkjum Júgóslavíu skýra öran vöxt kaþólikka í Svíþjóð.  

 

5.1.8.	  Austur-evrópsk	  aðildarríki	  

Fóstureyðingar eru heimilar samkvæmt ósk móður í Rúmeníu og í Búlgaríu. Í þessum löndum 

er engin ríkistrú og í Rúmeníu játa innan við 5% kaþólska trú og í Búlgaríu eru kaþólikkar 

innan við 1%. Fóstureyðingar eru hins vegar aðeins leyfðar undir sérstökum kringumstæðum í 

Póllandi, þar sem 90% þjóðarinnar játa kaþólska trú.   

 

5.1.9.	  Pólland	  

Í Póllandi eru fóstureyðingar mögulegar undir vissum kringumstæðum allt að 12 vikum frá 

getnaði. Skilyrði fyrir að fóstureyðing geti farið fram eru þau að líkamleg eða andleg heilsa 

móður stafi hætta af meðgöngunni, í tilfelli nauðgunar eða sifjaspells eða vegna vanskapnaðar 

fósturs. Fóstureyðingaraðgerðin verður að vera framkvæmd af fæðingar- eða 

kvensjúkdómalækni sem eru handhafar allra tilskilinna leyfa frá heilbrigðisyfirvöldum 

Póllands. Eftir 12 vikna meðgöngu er fóstureyðing aðeins heimil ef áframhaldandi meðganga 

reynist hættuleg lífi eða heilsu móður. Aðgerðin verður að fara fram á sjúkrahúsi eða 

læknastofu og með samþykki móður, eða foreldrum eða forráðamanni ef að móðirin er 

barnung (BBC News, 2007). 

Læknisvottorðs er krafist vegna ástæðna þess að eyða þurfi fóstri til að vernda heilsu 

eða líf móðurinnar og einnig í því tilfelli sem fósturgallar hafa komið fram. Staðfesting 

saksóknara þarf að liggja fyrir ef konu hefur verið nauðgað og þungunin komið til vegna þess. 

Sömuleiðis er það glæpsamlegt athæfi að hvetja konu til fóstureyðingar. 

Fóstureyðingar voru bannaðar án undantekninga í Póllandi allt til ársins 1932. Það ár 

voru fóstureyðingar leyfðar ef læknisfræðilegar ástæður lágu að baki og einnig ef þungunin 

var afleiðing nauðgunar og var Pólland fyrsta landið í Evrópu til að taka upp slíka löggjöf. Frá 

árinu 1956 var heimilt að eyða fóstri ef að móðirin bjó við erfiðar félagslegar aðstæður, en 

varð þessi breyting í fóstureyðingalöggjöf Póllands uppspretta mismunandi túlkunar á hvenær 

aðstæður teljast félagslega krefjandi og hvenær ekki. Fóstureyðingar voru leyfðar að ósk 

móður á sjöunda og áttunda áratugnum.  
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Eftir fall kommúnismans risu upp deilur vegna fóstureyðinga í Póllandi. Kaþólska 

kirkjan ásamt hægri öflum þrýstu á ríkisstjórnina að banna fóstureyðingar í öllum tilvikum 

nema ef lífi móður væri stefnt í hættu. Vinstri öfl og frjálslyndir voru gegn frumvarpinu og 

hvöttu ríkisstjórnina til þess að halda fóstureyðingarlögum óbreyttum frá þeirri löggjöf sem 

sett var árið 1956. Ólíkt og í öðrum löndum þar sem fóstureyðingar eru bannaðar, þá er 

konum ekki refsað fyrir það að eyða fóstri ólöglega.  

Pólska þingið kynnti tillögu að frjálsari löggjöf varðandi fóstureyðingar árið 1996, en 

hæsti réttur í Póllandi vísaði henni frá á þeim grundvelli að hún stríddi gegn stjórnarskránni. 

90% Pólverja játa kaþólska trú. 

 Stefna pólskra stjórnvalda að leyfa fóstureyðingar einungis undir vissum 

kringumstæðum er í anda kaþólskrar trúar að vernda beri líf fósturs. Stefnan gæti haft í för 

með sér  fleiri ólöglegar fóstureyðingar þar sem umráðaréttur kvenna yfir eigin líkama er ekki 

til staðar nema í undantekningartilvikum. 90% Pólverja játa kaþólska trú. 

 

5.1.10.	  Rúmenía	  

Í Rúmeníu eru fóstureyðingar mögulegar að ósk móður. Fóstureyðing þarf að fara fram innan 

14 vikna frá getnaði. Skilyrði fyrir að fóstureyðing geti farið fram eru þau að samþykki móður 

fyrir fóstureyðingunni verður að liggja fyrir og aðgerðin verður að fara fram á læknastofu sem 

samþykkt er af heilbrigðisyfirvöldum. Heimilt er að framkalla fóstureyðingu síðar á 

meðgöngunni ef að algjöra nauðsyn ber til vegna læknisfræðilegra ástæðna og í samræmi við 

lagaákvæði. Sá læknir sem framkvæmir ólöglega fóstureyðingu á yfir höfði sér sviptingu 

læknaleyfis (BBC News, 2007). 

Talið er að fóstureyðingar séu  mest notaða getnaðarvörnin í Rúmeníu, en bæði 

getnaðarvarnir og fóstureyðingar voru bannaðar á tímum ríkisstjórnar Ceausescu. Um það bil 

5% Rúmena játa kaþólska trú. Stefna rúmenskra stjórnvalda að heimila fóstureyðingu að ósk 

móður gefur til kynna virðingu fyrir rétt konu til umráðaréttar til eigin líkama. Það að taka 

skuli sértaklega fram í lögum að samþykki móður fyrir fóstureyðingunni þurfi að liggja fyrir 

gefur þó til kynna að aðgerðin sé misnotuð á einhvern hátt. Talið er að fóstureyðingar séu  

mest notaða getnaðarvörnin í Rúmeníu. 

 

5.1.11.	  Búlgaría	  

Í Búlgaríu eru fóstureyðingar mögulegar að ósk móður. Fóstureyðing þarf að fara fram innan 

12 vikna frá getnaði. Sérstök skilyrði fyrir að fóstureyðing geti farið fram eru ekki kunngerð. 
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Fóstureyðing er heimil frá viku 12 til 20 ef konan þjáist á óyggjandi og sannanlegan 

hátt af sjúkdómi sem gæti endað líf hennar eða barnsins. Eftir viku 20 er fóstureyðing heimil 

ef líf konunnar er í hættu eða alvarlegir fósturgallar koma í ljós (BBC News, 2007). 

 Búlgaría er með eina hæstu tíðni fóstureyðinga í Evrópu, og er aðgerðin oft notuð í 

stað getnaðarvarna sem eru óheyrilega dýrar. Stefna stjórnvalda að niðurgreiða ekki 

getnaðarvarnir en heimila fóstureyðingar eru forsendur þess að fóstureyðingar eru jafn 

algengar og þær eru í Búlgaríu.  Fátækt er mikil í Búlgaríu og ekki á allra færi fjárhagslega að 

eignast barn og fóstureyðing þess vegna ódýr leið. Afleiðing fátæktar er því aukin tíðni 

fóstureyðinga. Íbúar landsins verður sífellt eldri og fæðingartíðni er lág. 82% íbúa í Búlgaríu 

eru mótmælendatrúar og innan við 1% játa kaþólska trú, og skýrir það afstöðu stjórnvalda 

gagnvart fóstureyðingum. 

 

5.1.12.	  Ísland	  

Fóstureyðingar hafa verið löglegar á Íslandi við sérstakar aðstæður frá árinu 1975. 

Fóstureyðing á Íslandi er ekki valfrjáls samkvæmt lögum að ósk móður. Á Íslandi eru 

fóstureyðingar mögulegar af læknisfræðilegum og félagslegum ástæðum eingöngu eða hvort 

tveggja og að hún skuli framkvæmd sem fyrst á meðgöngutímanum, helst innan 12 vikna 

meðgöngu. Eftir 16. viku er fóstureyðing heimiluð eingöngu af læknisfræðilegum ástæðum. 

Áður en fóstureyðing er heimiluð verður konan að gera grein fyrir aðstæðum og ástæðum 

fyrir umsókninni. Auk þess verður rökstudd greinargerð tveggja lækna eða læknis og 

félagsráðgjafa að liggja fyrir (Landlæknisembættið, 2010).	  

 Samkvæmt lögum þarf stúlka að fá samþykki foreldra sinna fyrir fóstureyðingu ef hún 

er ekki orðin 16 ára. Eftir það getur hún tekið ákvörðun ein þótt hún sé ekki orðin lögráða (18 

ára), þar sem hér er um sérlög að ræða sem ganga framar almennum lögræðislögum 

(Landspítali Háskólasjúkrahús, e.d.). 

 
Þróun	  löggjafar	  um	  fóstureyðingar	  á	  Íslandi	  

Samkvæmt ákvæðum hegningarlaga frá 1868 varðaði það móðurina og hlutdeildarmenn 

hennar allt að átta ára hegningarvinnu að eyða burði. Árið 1935 voru fyrstu lögin um 

fóstureyðingar sett á Íslandi. Fyrir þann tíma voru engin lagaákvæði sem heimiluðu læknum 

að gera fóstureyðingu, en almennt var þó viðurkennt að læknum væri skylt og heimilt að 

framkvæma aðgerðina ef líf konunnar væri í hættu. Lögin frá 1935 veittu heimild til 

fóstureyðinga af læknisfræðilegum ástæðum þ.e.a.s. ef staðfest þótti að áframhaldandi 
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meðganga ógnaði lífi eða heilsu móðurinnar. Þó var heimilt að taka tillit til félagslegra 

aðstæðna konunnar en fóstureyðing var ekki heimil af félagslegum ástæðum einum saman. Í 

lögum sem sett voru 1938 var bætt við heimild til fóstureyðinga ef um nauðgun eða sifjaspell 

var að ræða, eða hætta á vansköpun fósturs. Árið 1975 var sett ný löggjöf um fóstureyðingar á 

Íslandi. Lögin nefnast „Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir“ og eru nr. 25/1975. Í lögunum er fóstureyðing heimiluð 

af félagslegum ástæðum jafnt sem læknisfræðilegum og ef kona hefur orðið fyrir nauðgun. Ef 

tíðni fæðinga og fóstureyðinga er skoðuð yfir tuttugu ára tímabil kemur í ljós að 

fóstureyðingum sem hlutfalli af fæðingum hefur fjölgað (Landspítali Háskólasjúkrahús, e.d.)

 Þó að fóstureyðingar séu ekki valfrjálsar samkvæmt lögum að ósk móður, þá má segja 

að þær séu valfrjálsar í framkvæmd. Lög kveða á um að fóstureyðingar séu einungis 

mögulegar á Íslandi af læknisfræðilegum og félagsfræðilegum ástæðum en vafalaust eru engin 

tilvik þar sem kona er dæmd til að ganga með barn sem hún vill ekki, uppfylli hún ekki 

skilyrðin. Nóg er fyrir konuna að segja þungunina vera sér þungbæra og því upptalning 

forsenda fyrir fóstureyðingu eingöngu til málamynda. Stefna stjórnvalda á Íslandi að lögleiða 

fóstureyðingar, þó ekki að ósk móður en þó í svo víðum skilningi, og auk þess að hafa 

aðgerðina á kostnað ríkisins hefur í för með sér rétt konu til umráðaréttar yfir eigin líkama og 

gerir ólöglegar fóstureyðingar óþarfar. 	  

	  
6.	  Samantekt	  og	  niðurstöður	  

Þegar þættirnir vændi, mansal, fæðingarorlof og fóstureyðingar eru skoðaðir saman í heild 

sinni með hliðsjón af áhrifum Evrópusamstarfs, þá eru niðurstöðurnar þær að félagsmál hafa 

ekki áhrif til aukinnar Evrópuvæðingar en atvinnumál hafa áhrif til aukinnar Evrópuvæðingar. 

Þar sem atvinnumál koma inn í eins og með þáttinn fæðingarorlof, þá hefur Evrópusamstarf 

áhrif þar sem fæðingarorlof tengist vinnumarkaði, en þar sem atvinnumál koma ekki við sögu 

þá hefur Evrópusamstarf minni áhrif. Aðrar breytur hafa þá lykiláhrif á útkomuna eins og 

trúmál í tilfelli fóstureyðinga og félagsleg staða kvenna í tilfelli vændis og mansals. Vændi 

hefur einnig að gera með menningu og hefð, en vændi er leyfilegt að hluta til eða öllu leyti í 

öllum samanburðarlöndum nema Rúmeníu. Í málum vændis og mansals hefur 

kvenréttindabaráttan einna sterkust áhrif þar sem kynferðisleg undirgefni er rót þess sem 

kvenréttindabaráttan hefur áratugum saman borist gegn. Skipta má því málefnum þeim sem 

tekin voru fyrir í þessari ritgerð í félagsleg og  menningarleg málefni sem birtast í vændi og 

mansali, efnahagsleg málefni sem birtast í fæðingarorlofslöggjöfinni  og trúarleg málefni í 

tilviki fóstureyðinga. 
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6.1.	  Vændi	  og	  mansal	  

Spurningin um það hvort að vændi sé eitt form ofbeldis gegn konum og ætti þar af leiðandi að 

vera ólöglegt, eða starf eins og hvað annað, hefur klofið Evrópu, með Svíþjóð á öðrum 

kantinum að reyna að útrýma vændi með því að refsa vændiskaupendum, og lönd eins og 

Þýskaland og Holland á hinum kantinum sem hafa lögleitt iðnina. 

Þegar öllu er á botninn hvolft  þá er það innleiðing löggjafar og eftirfylgni hvers lands 

fyrir sig sem skiptir máli. Landslög hvers lands eru yfirleitt byggð á Evrópulöggjöf. En þó að 

Evrópusambandið setji fram löggjöf þá eru það ríkin sjálf sem sjá um að taka upp löggjöfina 

og framfylgja henni, og oft er löggjöfin túlkuð að eigin vild. Til dæmis má segja að í tilfelli 

Þýskalands og hversu arðbær kynlífsiðnaðurinn er þýsku efnahagskerfi og þýskum 

stjórnvöldum má túlka það sem svo að gróðinn sé takmarkið, en ekki verndun vændiskvenna 

gegn ofbeldi og arðráni og sá gróði byrgi ríkisstjórninni sýn þegar kemur að jafnrétti karla og 

kvenna, og kúgun kvenna er viðhaldið í skjóli frjálslyndis. 

Vændislöggjöfin er aðlöguð að stefnu hvers ríkis fyrir sig og því er sú breidd sem við 

sjáum með samanburði landanna á löggjöfinni eins og raun ber vitni. Einnig ber að hafa í 

huga að þó að land taki upp löggjöf þá er hún marklaus nema henni sé raunverulega framfylgt. 

Stofnríki Evrópusambandsins virðast þó vera undir meiri þrýstingi Evrópuvæðingar en önnur 

aðildarríki og aðhyllast frjálslyndan femínisma þar sem frelsi einstaklingsins er haft að 

leiðarljósi við setningu löggjafar, þó hægt sé að deila um það hver hagnast á frjálslyndinu í 

tilviki vændis og mansals, kona sem hefur frelsi til að selja sig eða karlinn sem hefur frelsi til 

að kaupa þjónustu hennar. 

Sum Evrópuríki, eins og Danmörk og Búlgaría, sem lögleitt hafa vændi íhuga nú að 

banna það vegna þeirra vandamála sem fylgt hafa lögleiðingunni, t.d. mansal sem er afleiðing 

þeirra gríðarlegu eftirspurnar sem er eftir vændiskonum, því þar sem vændi er löglegt eru 

kaupendur flestir og framboð verður að valda eftirspurn. Eina Evrópuríkið, Rúmenía, sem 

bannar vændi í dag íhugar nú að leyfa það vegna þeirra vandamála sem fylgja banninu, eins 

og ógagnsæi og undirheimastarfsemi. Þau ríki sem farið hafa þá leið að banna kaup á vændi í 

anda róttæks femínisma virðast sátt við þróun mála enn og komið er, þar sem götuvændi hefur 

nánast verið útrýmt, nýliðun í starfinu hefur minnkað, eftirspurn eftir vændi hefur minnkað og 

hingað til hefur ekki verið hægt að sýna fram á að undirheimastarfsemi hafi aukist, né aukin 

vandamál tengd vændi og mansali hjá nærliggjandi þjóðum. 
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6.2.	  Fæðingarorlof	  	  

Mikil breyting varð þegar hugmyndir um feðraorlof náðu fram að ganga og má vel fullyrða að 

feðraorlofið hafi verið mikilvægt skref í átt að jafnrétti kynjanna. Pólitískt eðli feðraorlofsins 

jafnar stöðu kynjanna á vinnumarkaðinum. Með feðraorlofinu eru karlmenn gerðir jafn 

“óáreiðanlegir” starfsmenn og kvenmenn sem hvenær sem er geta horfið tímabundið af 

vinnumarkaðinum til þess að sinna sínu ungviði. Pólitískt eðli feðraorlofsins jafnar einnig hlut 

kynjanna inni á heimilinu sem hefur svo áhrif út á vinnumarkaðinn aftur og út í samfélagið 

allt.  

 Það er tæpast orðum aukið að segja að feðraorlofið sé róttæk aðgerð í þágu jafnréttis og 

markmiðið með slíkum lögum er í grófum dráttum tvíþætt. Annars vegar snýst það um að 

�„ryðja brautina“ inn á heimilin fyrir karla, að búa til eins konar stökkpall fyrir þá til að geta 

tekið aukinn þátt í uppeldi barna sinna. Þannig fái feður einstakt tækifæri til að byggja upp 

náið samband við barn sitt strax frá byrjun og er vonin að þau tengsl haldist þó árin líði og 

leggi í raun grunninn að því sem koma skal í samskiptum föður og barns. 

 Hins vegar er markmiðið að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Þegar faðirinn kemur 

í meira mæli inn á heimilið, eins og feðraorlofið gerir kleift, auðveldar það móðurinni að fara 

aftur út á vinnumarkaðinn eftir fæðingu. Eins má gera ráð fyrir að þegar karlar eru farnir að 

taka fæðingarorlof til jafns við konur þá hjálpi það til við að jafna möguleika kynjanna á 

vinnumarkaði, því karlar og konur deili þannig „kostnaðinum“ við barneignir jafnar en verið 

hefur. Í hnotskurn má því segja að feðraorlofið snúist um að koma á jafnvægi milli karla og 

kvenna, inni á heimilinu sem og úti á vinnumarkaðinum.  

 Löggjöf um fæðingar- og foreldraorlof í Evrópu endurspeglar þátttöku kvenna á 

vinnumarkaði. þar sem þátttaka kvenna á vinnumarkaði er mikil, eins og í Danmörku, Svíþjóð 

og í Frakklandi er réttur til fæðingarorlofs rúmur, auk þess sem konum er gert kleift að komast 

fljótt aftur út á vinnumarkaðinn, kjósa þær svo, með góðu aðgengi að dagvistun barna eftir að 

fæðingarorlofi lýkur.  Þar sem aðgengi að dagvistun er slæmt, eins og í Þýskalandi, 

endurspeglar það beint atvinnuþátttöku kvenna, sem er eingöngu 65%. Þýskar mæður er 

bundnar heima þar til barnið kemst í vistun og vegna framþróunar á vinnumarkaði og nýrrar 

tækni er hætta á að konur úreldist sem vinnuafl ef þær eru lengi frá vinnumarkaði. 

Norðurlöndin og Frakkland virðast því Evrópuvæddari en önnur ríki sem skoðuð voru þegar 

kemur að löggjöf um fæðingar- og foreldraorlof. Pólland virðist Evrópuvæðast hratt en 

löggjöf um fæðingar- og foreldraorlof hefur tekið miklum breytingum eftir að ríkið gekk í 
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Evrópusambandið, og enn fleiri breytinga er að vænta. í Búlgaríu er atvinnuþátttaka kvenna 

lág eftir barnsburð, en þar er boðið upp á lengsta fæðingarorlof í Evrópu, sem hefur oft á 

tíðum þær afleiðingar að konur detta út af vinnumarkaðinum. Menning og hefðir spila stórt 

hlutverk á Spáni. Þar er atvinnuþátttaka kvenna afar lág, og starfsferill föður gengur fyrir 

starfsferli móður. Feðraorlof hefur ekki tíðkast á Spáni þar sem umönnum barns er einnig 

hlutverk stórfjölskyldunnar, og því ekki þörf fyrir að faðir taki sér leyfi til að vera heima hjá 

barni sínu. Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er mjög há, endurhvarf á vinnumarkað eftir 

fæðingarorlof er tryggt, enda fæðingarorlofið stutt og lítil hætta á að konur hellist úr lestinni 

sökum framþróunar. Feðraorlofið sem er það lengsta í Evrópu, eða alls þrír mánuðir, jafnar 

sannanlega stöðu kynjanna á vinnumarkaði þar sem yfirgnæfandi meirihluti karlmanna nýtir 

sér orlofsrétt sinn, en spurning er hvernig framhaldið verður vegna sífelldra lækkana á 

fæðingarorlofsgreiðslum. 

	  

6.3.	  Fóstureyðingar	  	  

Ef þeim rökum sem stillt hefur verið upp sem andstæðum í málefni fóstureyðinga og þau 

skoðuð sérstaklega, þá má finna að líkamsréttarrökunum sá eignaréttur sem móðirin hefur yfir 

fóstrinu. Eign er hægt að kaupa, selja, jafnvel henda. Ef fóstur væru eign kvenna væri ekkert 

athugavert við að þau gengju kaupum og sölum. Ekkert frekar eigum við börnin í þeim 

skilningi að við getum ráðstafað þeim að vild. Grundvöllur fóstureyðinga ætti að vera annar 

en eignaréttur yfir fóstrinu, því í engum tilfellum réttlætir eignaréttur dráp. Einnig er 

varhugaverð sú framsetning líkamsréttarrakanna sem miðar að því að persónugera fóstrið sem 

árásarmann og konuna sem fórnarlamb. 

 Lífsverndarrökin og kaþólska kirkjan berjast gegn fóstureyðingu að ósk móður og bera 

við að fóstur verði að persónu strax í móðurkviði og fóstureyðing eftir geðþótta því ekki 

réttlætanleg. Í tilvikum þungunar af völdum nauðgunar eða ef fóstur ber alvarlegan galla er 

fóstureyðing hins vegar réttmæt. Þá er litið á fóstrið sem aðskotahlut sem ber að fjarlægja. 

Spurningin sem hlýtur að vakna hér er sú hvort að fóstur sé einungis persóna að mati 

lífsverndarrakanna ef það kemur undir með “eðlilegum” hætti eða sé rétt skapað. 

 Það sem stendur persónurökum Warren helst fyrir þrifum eru þau skilyrði sem persóna 

þarf að uppfylla, meðvitund, ályktunarhæfni, tjáskiptahæfni, sjálfsvitund og færni til að 

framkvæma sjálfkvæmar athafnir, og fóstur því ekki persóna samkvæmt persónurökunum. 

Einstaklingar með alvarleg þroskafrávik eða einstaklingar sem sjúkdómar eða slys hafa gert 

ófæra um ofantalið teljast samkvæmt persónurökum Warren ekki vera persónur, heldur þar 
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sem þessir þættir samkvæmt persónurökunum segja meira til um mannlega þætti en andlitsfall 

og líkamsbygging. Vissulega eru sumar persónur “æskilegri” í samfélaginu en hvers er það að 

standa fyrir slíkri þjóðarhreinsun? 

 Fóstureyðingum fækkar ekki endilega þó þær séu bannaðar. Framfylgni lagasetningar 

er misjöfn, því það virðist vera auðvelt að fá aðgerðina framkvæmda á Spáni þar sem aðgengi 

að einkastofum er gott, og á Íslandi þar sem félagslegar aðstæður m.a. eru settar sem fyrirvari 

um fóstureyðingu, en félagslegar aðstæður geta verið afar teygjanlegt hugtak. Einnig er aukin 

hætta með takmörkunum við fóstureyðingum að þær fari fram ólöglega, og þá er verr að þeim 

staðið og það þýðir aukna áhættu fyrir lífi konunnar. Afleiðingar þess að banna fóstureyðingar 

verður að skoða frá sjónarhóli konunnar. Kona sem er þunguð og vill ekki ganga með stendur 

frammi fyrir tveimur kostum: Annað hvort að fara í ólöglega fóstureyðingu eða að ganga í 

gegnum meðgöngu og fæðingu þvert á eigin vilja. Löglegar og öruggar fóstureyðingar eru 

mikilvægt heilbrigðismál. Það að geta valið að binda endi á óvelkomna þungun á löglegan og 

öruggan hátt með fóstureyðingu er hluti af mannréttindum kvenna. 

 Öll Evrópulöndin sem skoðuð voru hér heimila fóstureyðingu út af félagslegum 

aðstæðum eða að ósk móður, nema Pólland og Spánn. Í þessum löndum hefur kaþólska 

kirkjan sterk ítök. Kaþólsk trú varð ríkistrú Spánar árið 1851 og kaþólsk trú hefur enn dýpri 

rætur í Póllandi eða allt frá árinu 966. 

 Þessar niðurstöður segja okkur að landfræðileg lega eða hversu lengi viðkomandi land 

hefur verið í Evrópusamstarfi skiptir ekki eins miklu máli og sterk ítök kaþólskrar trúar í 

viðkomandi landi. Ef stofnríki Evrópusambandsins eru skoðuð þá kemur í ljós að öll löndin 

heimila fóstureyðingu að ósk móður, meira að segja Ítalía, vagga kaþólskrar trúar. Styrkir það 

þá kenningu að stofnríkin eru hvött til að vera fyrirmynd Evrópuvæðingar, en kaþólsk trú þar 

sem hún er sterkust hefur ennþá meira vægi en pólitísk stefna, hvort sem um er að ræða austur 

eða vestur, suður eða norður. 

 Þegar Evrópuríkin eru skoðuð í samhengi þá eru flest ríkin með líkamsréttarrökin að 

leiðarljósi og heimila fóstureyðingu af félagslegum ástæðum eða að ósk móður, eru 

Frakkland, Þýskaland, Danmörk, Svíþjóð, Rúmenía, Búlgaría og Ísland. Þau ríki sem hafa 

lífsverndarrök að leiðarljósi og heimila fóstureyðingar undir sérstökum kringumstæðum eru 

Spánn, Pólland. Spánn og Pólland eiga það sameiginlegt að meirihluti þegna landsins játa 

kaþólska trú.  
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Lokaorð	  

Í þessari ritgerð var farið yfir stefnu átta Evrópusambandsríkja, auk Íslands, með það að 

markmiði að skoða Evrópuvæðingu á mannréttindum kvenna í þessum ríkjum gagnvart 

kynbundnu ofbeldi í formi vændis og mansals, lögum um fæðingarorlof og rétti kvenna til 

fóstureyðinga. 

 Rannsóknarspurningar voru mótaðar í kringum þetta viðfangsefni. Þær voru ennfremur 

notaðar til þess að afmarka viðfangsefnið og sem grunnur og viðmið við lestur fyrirliggjandi 

gagna.  

 Stefnur ríkja Evrópusambandsins í mannréttindum kvenna eru misjafnar og byggir sá 

munur á hversu Evrópuvædd ríkin eru, hvaða kvenréttindakenningar eru hafðar í huga við 

mótun stefnunnar, hversu sterk áhrif menning og hefðir hafa á stefnuna og hvort aðrar breytur 

séu að hafa áhrif eins og trúmál í tilviki réttar kvenna til fóstureyðinga.  

 Stefna Íslands í mannréttindamálum kvenna er byggð á frjálslyndum femínisma þar 

sem lagasetning er talin duga til að ná fram jafnrétti. Framkvæmd lagasetningarinnar er hins 

vegar byggð á hefðum og menningu, og það sem vinnur með íslenskum konum er hversu ung 

þjóðin er og hve opin hún er fyrir nýjum straumum og stefnum. Sterk atvinnuþátttaka kvenna 

skilar sér beint til annarra þátta en ekki bara til þeirra sem snerta vinnumarkaðinn sjálfan, því 

þá eru konur eru í þeirri aðstöðu að hafa áhrif á stefnumótun, eins og með breytingunni á 

hegningarlögunum í apríl 2009 og banna vændiskaup. Með fleiri konur í stjórnunar- og 

ábyrgðarstöðum opnast leiðir fyrir þjóðina að nýta sér aðrar femínistakenningar eins og  

róttækan femínisma og breyta hlutum frá grunni, þegar lagasetning með hinn frjálslynda 

femínisma að leiðarljósi dugar ekki til að knýja fram breytingar. 

 Hægt að greina Evrópuvæðingu hjá aðildarríkjum hvað varðar mannréttindi kvenna 

þegar stofnríkin eru skoðuð saman, sem bæði hafa langa sögu um Evrópusamstarf, og í 

rauninni væri illmögulegt fyrir stofnríki að skera sig úr með gjörólíka stefnu í einum 

málaflokki án þess að eiga á hættu að vera knúin til að snúa aftur í átt að Evrópuvæðingu. 

Evrópuvæðingar gætir einnig hjá nýrri aðildarríkjum, þó sérstaklega þar sem vinnumarkaðinn 

snertir. Þar er Evrópuvæðing mest áberandi en lengra er í land þar sem aðrar sterkari breytur 

ráða enn ríkjum eins og trúmál í tilviki réttar kvenna til fóstureyðinga. 

 Stefnugreiningu var beitt til að kanna áhrif löggjafar hvers ríkis fyrir sig á stöðu kvenna 

gagnvart þessum þáttum og niðurstaðan er sú að jafnréttislöggjöf hefur að hluta til áhrif á 

stöðu kvenna í þessum Evrópuríkjum, en aðrir þættir spila þó töluvert hlutverk og má þar 

helst nefna vinnumarkað, trúarbrögð, menningu, hefðir og ríkisstjórnir sjálfar, því að hvernig 
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lögum er framfylgt segir mun meira til um árangur frekar en hvaða stefna er sett fram í 

upphafi. Það að auka Evrópusamstarf gegn alþjóðlegum glæpum eins og mansali er 

tímabundinn plástur á það sár sem staða kvenna er í vændi og mansalsmálum, og mun það sár 

ekki gróa á meðan vændi er réttlætanlegt á einhvern hátt. Með því að uppræta rót vandans, 

eftirspurnina eftir vændi, með jafnréttisfræðslu og aukinni vitund í jafnréttismálum nær ekkert 

sár að myndast. 

 Undirgefni konunnar til handa manninum eru leifar gamals hugsunarháttar og brot á 

grundvallarréttindum mannfélagsins. Slík lög brjóta í bága við reglur þær sem settar eru til að 

vernda frelsi einstaklings, og eru til þess fallin að skaða bæði kynin, ekki bara konuna heldur 

karlinn einnig (Mill, 2003). Þó 130 ár séu liðin frá því að þessi orð voru skrifuð eiga þau enn 

þann dag í dag eiga fullt erindi til Evrópusamfélagsins. 
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Viðauki	  

Tillaga	  No.	  R	  11	  til	  aðildarríkja	  um	  aðgerðir	  gegn	  mansali	  til	  vændis	  

Almennar	  aðgerðir	  

• taka upp hagnýtar aðgerðir til verndar þeim manneskjum sem hvað varnarlausastar eru 

gangvart mansali eins og konum, ungmennum og börnum,  

• setja málefni fórnarlamba mansals í forgang í formi endurhæfingar þar sem það á við 

og verndar gegn þeim sem að mansalinu stóðu, 

• leitast við að handsama, ákæra og refsa þeim sem ábyrgð ber á mansali, koma í veg 

fyrir kynlífstengdri ferðaþjónustu og allar aðrar aðgerðir sem leiða að mansali, 

• samhæfa alþjóðlegar aðgerðir sem og innanlands þar sem mansal til vændis fellur 

vanalega undir skipulagða glæpastarfsemi. 

Aðferðir	  	  (mikil	  upptalning,	  setja	  frekar	  að	  umorða	  og	  setja	  í	  greinandi	  samhengi).	  

• samhæfa aðgerðir félagsmála- og dómsmálayfirvalda, tollgæslu, yfirvalda 

innflytjendamála, lög- og réttargæslu, 

• hvetja til samvinnu milli allra landa sem í hlut eiga, upprunalands, þeirra landa sem 

fórnarlömbin fara í gegn um og ákvörðunarlands, 

• vera vakandi fyrir áhrifamætti fjölmiðla svo og upplýsinga- og samskiptaleiðum sem 

gerendur mansals til vændis nýta sér, 

• skoða hvaða straumar og stefnur ráða ríkjum hjá viðskiptavinum í kynlífsiðnaðinum, 

hverju er verið að sækjast eftir og afleiðingar þess, 

• skoða hvaða leiðir gerendur mansals nota, 

• íhuga stofnun rannsóknarteymis á sviði mansals til vændis 

• taka skref í að þróa, bæði á innanlands og alþjóðlegum grundvelli, tölfræðilegar 

upplýsingar og gagnaskrá sem varpað gætu ljósi á mansal til vændis og bera saman við 

önnur aðildarríki Evrópusambandsins, 

Forvarnir 

• Skipuleggja herferðir með sjónarmið kynjanna að grundvelli til að auka vitund 

almennings á þeim hættum sem leynast og geta leitt til mansals og lýsa vansæmd yfir 

því að vændi skapi manneskju skjótfenginn og auðfenginn gróða. Þessar herferðir ættu 

sérstaklega að beinast að kvenkyns innflytjendum og kvenkyns hælisleitendum, 
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• Skipuleggja upplýsingaherferðir sem miða að því að ófrægja kynlífstengdri 

ferðaþjónustu og letja væntanlega þátttakendur til þátttöku í slíku 

• láta stjórnarerindrekum, almenningsyfirvöldum, fjölmiðlum, mannúðarsamtökum og 

öðrum opinberum og óopinberum samtökum í té viðeigandi upplýsingar, til dæmis 

heimildarmyndir, myndbönd og dreifirit um mansal til vændis, í því landi sem 

væntanleg fórnarlömb mansals koma frá, 

• dreifa víða upplýsingum um heilsufarsleg vandamál tengd hagnýtingu vændis í öllum 

löndum Evrópusambandsins, 

• hvetja til og skipuleggja aðgerðir til að vekja fagfjölmiðla til umhugsunar um málefni 

tengd mansali til vændis og hvaða áhrif fjölmiðlar geta haft á umræðuna. 

Menntun	  

• Auka kynfræðslu í skólum með sérstaka áherslu á jafnrétti á milli karla og kvenna og 

virðingu fyrir mannréttindum og virðingu fyrir einstaklingnum,  

• ganga úr skugga að námsáætlun skóla innihaldi upplýsingar um hættuna á hagnýtingu, 

kynferðisofbeldi og mansali sem börn og ungmenni standa frammi fyrir og benda á 

leiðir til sjálfsvarnar, og dreifa þeim upplýsingum einnig utan skólakerfisins, 

• láta bæði drengjum og stúlkum í té fræðslu án staðalímynda um kynin og ganga úr 

skugga um að allir kennarar og aðrir sem koma að menntun barna séu þjálfaðir í 

sporna við slíku. 

Þjálfun	  

• Skipuleggja þjálfun fyrir félagsráðgjafa, heilbrigðisstarfsfólk, kennara, 

stjórnarerindreka, ræðismenn, tollgæsluverði og löggæslufólk til að bera kennsl á 

tilvik mansals og bregðast við á viðeigandi hátt, 

• Skipuleggja þjálfunaráætlun fyrir lögreglu svo hún hljóti sérþekkingu á þessu sviði, 

• skipuleggja sérstaka þjálfunaráætlun og deila reynslu til að auðvelda samstarf 

lögreglu og óopinberra samtaka sem sérhæfa sig í vernd fórnarlambanna, 

• kynna þjálfunaráætlun fyrir starfsmenn sem vinna að málum innflytjenda og 

landamæralögreglu svo þessir aðilar geti lagt sitt af mörkum til að sporna við mansali 

í tilfellum þar sem ungmenni eru ein á ferðalagi erlendis án foreldra eða löglegra 

fylgdarmanna. 
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	  Langtímaáætlanir	  

• berjast gegn ástæðum mansals þegar til lengri tíma er litið, sem er oft tengt ójöfnuði á 

milli fjárhagslega þróaðra ríkja og annarra ríkja, sérstaklega með því að bæta 

félagslega stöðu og fjárhagslega hagsæld kvenna í hinum síðarnefndu, 

• bæta fjárhagslega og félagslega stöðu kvenna til og sporna við mansali og 

kynlífstengdri ferðaþjónustu, 

• Dreifa upplýsingum um það ferli að öðlast landvistar- og atvinnuleyfi  til að gera 

konum ljósa möguleika sína á löglegum búferlaflutningi. 

Stuðningur	  við	  fórnarlömb	  

• styðja við stofnanir sem taka á móti fórnarlömbum mansals með sálfræðilegum, 

læknisfræðilegum og félagslegum úrræðum auk upplýsinga til fórnarlamba um rétt 

þeirra og möguleika á búsetu á áfangastað eða flutningi til heimalandsins, 

• fullvissa fórnarlambið um að það hafi möguleika til lögfræðiaðstoðar á þeirra eigin 

tungumáli.  

Lögfræðilegar	  aðgerðir	  

• útvega fórnarlömbum mansals, sérstaklega börnum og vitnum aðstöðu (útbúna hljóð- 

eða myndupptöku) til að leggja fram kærur. Aðstaðan skal vera hönnuð til að vernda 

þeirra einkalíf og virðingu og halda skal starfsháttum hins opinbera í lágmarki vegna 

hættu á áfallaröskun, 

• vernda fórnarlömb, vitni og fjölskyldur þeirra eftir fremsta megni gegn hótunum og 

hefndaraðgerðum, sérstaklega ef um glæpasamtök er að ræða, 

• koma á fót vernd fyrir fórnarlömb sem hefur skilvirk úrræði í för með sér til að berjast 

gegn hótunum sem og raunverulegri ógn um líkamlegt öryggi fórnarlambsins og 

fjölskyldu þess, bæði á áfangastað og í heimalandi, 

• útvega vernd eftir þörfum í heimalandi fyrir fjölskyldur fórnarlamba mansals þegar 

þau síðarnefndu hefja lögsóknir á áfangastað, 

• Færa út, þegar við á, þessa vernd til þeirra sem aðstoða fórnarlambið á meðan á 

málsókn og vitnaleiðslum stendur, 

• gera hlutaðeigandi rétt kleift að fara fram á bætur til fórnarlambs frá sakborningum, 

• veita fórnarlömbum, ef þörf er á og samkvæmt löggjöf viðkomandi lands, tímabundið 

dvalarleyfi á áfangastað, til að gera þeim kleift að bera vitni gegn sakborningum á 

meðan á vitnaleiðslum stendur, og tryggja á þeim tíma aðgengi fórnarlambsins að 

félagslegri aðstoð og læknisaðstoð, 
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• íhuga að veita, ef þörf krefur, tímabundið dvalarleyfi af mannúðarástæðum. 

Félagslegar	  aðgerðir	  fyrir	  fórnarlömb	  mansals	  í	  eigin	  heimalandi	  

• hvetja til og styðja við samstarf við óopinbera aðila í heimalandi fórnarlamba mansals 

sem starfa við að aðstoða þau,  

• Hvetja til og styðja við samstarfs á milli ofangreindra við móttökudeildir erlendis til 

að hjálpa fórnarlömbum mansals að snúa heim aftur. 

Réttur	  til	  að	  snúa	  aftur	  heim	  og	  endurhæfing	  fórnarlamba	  

• veita fórnarlömbum mansals rétt til að snúa aftur til heimalands síns með 

nauðsynlegum aðgerðum, meðal annars að tryggja samvinnu á milli heimalands og 

ákvörðunarstaðar fórnarlambs, 

• koma á laggirnar fjármögnunarkerfi til að standa straum af kostnaði sem hlýst af því 

að senda fórnarlamb til síns heima, 

• skipuleggja kerfi félagslegs stuðnings fyrir fórnarlömb sem snúa aftur heim til að 

tryggja að aðgengi að heilbrigðis- og félagsþjónustu, og/eða njóti stuðning fjölskyldu. 

Stefnumyndandi	  löggjöf	  og	  samstarf	  við	  réttarkerfið	  

• koma á laggir eða styrkja löggjafir um mansal til vændis, 

• koma á laggir eða styrkja refsilöggjöf sem eru í samræmi við alvarleika afbrots, 

• tryggja aðstöðu lögreglu sem að rannsókn máls koma og fylgjast með framgangi máls 

og skipuleggja lokun máls ef nauðsyn krefur, 

• tryggja að þeir sem að mansali standa séu framseldir samkvæmt alþjóðlegum stöðlum, 

• koma á fót kviðdómi og tryggja aðstöðu fyrir málsókn og sakfellingu ákærðu áháð 

landamærum og sérstaklega í þeim tilfellum sem brotin eiga sér stað í fleiri en einu 

landi, 

• tryggja aðgengi að persónuupplýsingum í samræmi lög við hlutaðeigandi lands sem 

gætu aðstoðað við rannsókn og sakfellingu í tilviki mansals. 

Samþætting	  og	  samvinna	  á	  innanlandsvettvangi	  

• koma á laggir samþættri stefnu til að sporna við mansali og skipuleggja fjölfaglega 

nálgun á vandamálinu, 

• nota þá stefnu sem hvatningu til upplýsingaflæðis, söfnun tölfræðilegra gagna og mati 

á hagkvæmni þess sem finnst við rannsókn máls, strauma og stefnur í mansali og 

árangur stefnunnar, 
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•  nota þá stefnu til að tengja við stefnu annarra landa  og alþjóðlegra samtaka í því 

skyni að samþætta aðgerðir og fylgjast með, endurskoða og koma í framkvæmd lands- 

og alþjóðlegri áætlun um útrýmingu mansals. 

Samþætting	  og	  samvinna	  á	  alþjóðavettvangi	  

• nota í fremsta megni öll þau alþjóðlegu verkfæri og búnað sem til er til að sporna gegn 

mansali, sérstaklega eignanám og haldtaka ágóða þess sem tilkominn er af mansali, 

• setja upp alþjóðlegan gagnagrunn til að samhæfa aðgerðir gegn mansali, með sérstaka 

áherslu á evrópskan gagnagrunn yfirhorfnar manneskjur (European file of missing 

persons) samkvæmt landslögum um persónuvernd hverju sinni, 

• auka og bæta upplýsingaflæði og tvíhliða samstarf á milli landa sem og í gegnum 

alþjóðlegar stofnanir sem vinna að því að sporna gegn mansali, 

• bjóða ríkisstjórnum að undirrita og taka þátt í, ef þær hafa ekki nú þegar gert svo, 

sáttmála Evrópusambandsins um peningaþvætti, leit, handsömun og upprætingu á 

afurðum glæpa (the Council of Europe's Convention on Laundering, Search, Seizure 

and Confiscation of the Proceeds from Crime, 1990), Evrópusáttmála um nýtingu á 

rétti barna (European Convention on the Exercise of Children's Rights, 1996), sáttmála 

um eyðingu á fordómum á öllum sviðum gegn konum (the Convention on the 

Elimination of all forms of discrimination against Women, 1979), ásamt sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um rétt barna (the Rights of the Child, 1989), 

• bjóða ríkisstjórnum að innleiða allar nauðsynlegar aðgerðir í sín landskerfi sem miða 

að upprætingu mansals til vændis og benda sérstaklega á þá aðgerðaráætlun sem lögð 

var fram á fjórða heimsþingi um málefni kvenna (4th World Conference on Women) 

sem fór fram í Peking 4.-15. september 1995 og 42. samkomu á vegum nefndar 

Sameinuðu þjóðanna um stöðu kvenna (42nd session of the United Nations 

Commission on the Status of Women), þær lausnir sem reglulega koma frá almennum 

fundum Sameinuðu þjóðanna um mansal kvenna og stúlkna (the General Assembly of 

the United Nations on the Traffic in Women and Girls), yfirlýsingu sem innleidd var á 

ráherraþinginu í Haag, 24.-26. apríl 1997 um evrópskar viðmiðunarreglur um aðgerðir 

gegn mansali kvenna til vændis, auk eftirfarandi tillaga frá Ráðherranefndinni til 

aðildarríkja Evrópusambandsins; Tillögu nr R (80) 10 um aðgerðir gegn flutning og 

varðveislu á fjármunum sem tilkomnir eru af glæpsamlegu athæfi, Tillögu nr R (85) 

11 um stöðu fórnarlambs í skipulagi refsilagaramma og starfsháttum og Tillögu nr. R 
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(87) 21 um aðstoð til fórnarlamba til að koma í veg fyrir að viðkomandi festist í því 

hlutverki. 

(Council of Europe, Committee of Ministers, 2000).  

 

 

 

 

 

 

	  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 


