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Efni: Umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands um frumvarp til laga um breytingu á almennum 
hegningarlögum nr. 19/1940 (afnám banns við klámi), þskj. 33, 33. mál.

Mannréttindaskrifstofa Íslands hefur fengið framangreint frumvarp til umsagnar. Skrifstofan er andvíg 
frumvarpinu af eftirfarandi ástæðum:

1. Klám er í raun ekki annað en myndað vændi og að vera myndaður í kynferðislegum athöfnum 
við klámframleiðslu er kynferðisofbeldi á sama hátt og vændi. Afleiðingar kynferðisofbeldis 
sem tengist klámi eru alvarlegar og svipaðar og afleiðingar annars kynferðisofbeldis; skömm, 
sektarkennd, þunglyndi, kvíði og brotin sjálfsmynd. Það eru oft sömu konurnar sem eru í 
klámiðnaðinum og vændisiðnaðinum, það eru engin skýr mörk þar á milli. Konur sem komast 
hafa út úr vændis- og klámiðnaði hafa lýst því sem einni af erfiðustu afleiðingum sem þær fáist 
við sé tilhugsunin um aðgengilegt klámefni af þeim sem nálgast megi á netinu. Hjálagt er 
hlekkur á niðurstöður rannsóknar Stígamóta um brotaþola vændis en niðurstöður hennar eru 
mjög á sama veg og niðurstöður rannsókna um vændi á alþjóðavísu.1

2. Langstærstur hluti þess kláms sem nú er framleitt og dreift sýnir konur á niðurlægjandi og 
lítilsvirðandi hátt auk þess að sýna beinlínis líkamlegt ofbeldi gegn þeim. Orðræðan tengd 
klámi er einnig niðurlægjandi fyrir konur, leitast er við að afmennska og hlutgera þær, sýna 
þær sem viljalaus verkfæri sem fara má með og lítilsvirða að vild. Fer það því gegn 
jafnréttissjónarmiðum, en rauði þráðurinn í gegnum alla alþjóðlega mannréttindalöggjöf hvort 
sem það er Samningur Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum eða 
aðrir alþjóðlegir mannréttindasáttmálar, að allir skuli njóta jafnræðis meðal annars óháð kyni.

3. Margt ungt fólk fær brenglaða mynd af kynlífi í gegnum klám. Til Stígamóta hafa leitað ótal 
ungmenni, einkum stúlkur, sem tekið hafa þátt í ýmsum kynlífsathöfnum sem tíðkast í 
klámmyndum en fara yfir öll þeirra mörk og afleiðingar þess eru langvinnar og skaðlegar.

1 https://stigamot.is/ny-rannsokn-um-brotathola-vaendis/
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Að lokum bendir MRSÍ á heimasíðu Stígamóta en þar er að finna ýmiss konar fróðleik um skaðsemi 
kláms og áhrif þess á skjólstæðinga þeirra.

Virðingarfyllst, 
f.h. Mannréttindaskrifstofu Íslands
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