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153. löggjafarþing 2022-2023. Þingskjal 33 — 33. mál.

Stígamót taka undir það að kominn sé tími til að endurskoða löggjöfina um klám enda nær hún illa 
utan um þann stafræna veruleika sem við búum við í dag. Hins vegar eru Stígamót alfarið á móti því 
að bann við klámi verði afnumið - heldur þurfi einmitt að horfast í augu við það að klám er í raun 
stór ógn við lýðheilsu og jafnrétti og grípa til viðeigandi aðgerða.

Viðhorf til kynlífs hafa breyst á 150 árum - í átt að auknu kynfrelsi, þá sérstaklega kvenna. Klám er 
hins vegar ógn við kynfrelsi allra. Klám leyfir bransa sem verslar með manneskjur að búa til handrit 
að kynlífi einstaklinga - handrit sem inniheldur ofbeldi, niðurlægingu, kvenfyrirlitningu, 
kynþóttafordóma og valdníðslu.

Hvað er klám?

Mikilvægt er að löggjöfin skilgreini vel hvað klám er og notast Stígamót við þá skilgreiningu að klám 
sé kynferðislegt myndað efni sem inniheldur niðurlægingu og/eða ofbeldi. Það er þá til aðgreiningar 
frá erótísku efni sem er kynferðislegt myndað efni sem ekki er ofbeldisfullt eða niðurlægjandi á neinn 
hátt. Við leggjum til að notast verði við þessa sömu skilgreiningu á klámi í löggjöf þar að lútandi.

Staðreyndin er hins vegar sú að á stóru klámveitunum á netinu er megnið af efninu sem þar er í boði 
ofbeldisfullt og niðurlægjandi. Rannsóknir hafa sýnt að um 90% klámsena sýna ofbeldi á borð við að 
flengja, slá og að troða lim ofan í kok þar til manneskja kúgast1. Auðfundið klám á netinu, sem öllum 
er aðgengilegt, inniheldur einnig oft kyrkingar, niðurlægjandi orð og svo framvegis. Oftast er um að 
ræða ofbeldi gegn konum og það sem verra er, er að konurnar sýna yfirleitt ekki viðbrögð við 
ofbeldinu eða virðast njóta þess.

1 Bridges o.fl.(2010) https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1077801210382866
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Aðgengi að klámi

Aðgengi að klámi hefur aukist gÍfurlega. Í gegnum netið og snjalltæki er ofbeldisfullt klám aðeins 
einum smelli í burtu og skiptir þá engu hvort tækið er í höndum fullorðinnar manneskju eða barns. 
Svo mikið er til af klámi á netinu að einföldustu leitarorð geta kallað fram klámsenur. Börn leita ekki 
aðeins að klámi heldur leitar klámið börnin uppi og poppar upp á ólíklegustu stöðum. Sumt klám er 
jafnvel sett fram í formi teiknimynda, tölvuleikja eða annars efnis sem lítur út fyrir að vera fyrir börn.

Íslenskar rannsóknir sýna að 48% stráka í 8.-10. bekk horfa á klám 1x í viku eða oftar. Þegar komið er 
í framhaldsskóla horfa um 65% stráka í hverri viku2. Áhorfið er mjög kynjað og stúlkur horfa langtum 
minna. Eina íslenska rannsóknin á meðalaldri við fyrsta klámáhorf gefur til kynna að það sé þegar 
börn eru rúmlega 11 ára3. Þessi rannsókn er þó frá 2006 áður en snjallsímar voru fundnir upp. 
Stikkprufa á Instagram reikningnum Fávitar frá árinu 2020 þar sem um 500 manns svöruðu gefur til 
kynna að stór hópur barna séu á aldrinum 6-9 ára þegar þau sjá klám í fyrsta sinn.

Rannsóknir sýna að því yngri sem börn eru við fyrsta klámáhorf, því meiri líkur eru á vanlíðan þeirra. 
Börn eru sjaldnast búin undir sín fyrstu kynni af klámi. Klámefni sem ungt barn hrasar um getur því 
verið ógnvekjandi og ruglingslegt. Þau sem leita klámið uppi í von um að sjá nakta líkama og kynlíf, 
geta hæglega lent á grófu ofbeldi í staðinn. Það er skylda okkar sem samfélags að vernda börn gegn 
þessari ógn með öllum tiltækum ráðum.

Skaðleg áhrif kláms á einstaklinga

Klám er kynörvandi efni og oftast notað í þeim tilgangi. Við klámáhorf verður oförvun á litlu svæði í 
tilfinningaheilanum og mikil dópamínframleiðsla á sér stað sem veldur spennu og vellíðan í 
líkamanum. Á sama tíma minnkar tengingin við þann hluta heilans sem stýrir skynsemi og rökhugsun. 
Til að fá sömu vellíðan á nýjan leik þarf oft enn meiri örvun fyrir tilfinningaheilann sem oftast fæst 
með því að skoða ýktara og grófara efni. Kannski er það þess vegna sem svo mikið af klámefni er 
ofbeldisfullt - af því að erótískt efni svarar ekki lengur þörfum neytendanna. Þetta veldur tvíþættum 
vanda. Í fyrsta lagi verður þetta til þess að neytendur kláms ánetjast klámáhorfi en lítið hefur verið 
rætt um og brugðist við þeim vanda hér á landi. Í öðru lagi verður þetta til þess að neytendur kláms 
örvast ekki við „venjulegt" kynlíf með annarri manneskju þar sem heili þeirra hefur verið þjálfaður til 
að svara annarri kynörvun. Þetta veldur risvandamálum auk þess sem þetta getur að sjálfsögðu 
valdið gríðarlegum vanda t.a.m. í parsamböndum og aukið líkur á kynferðisofbeldi.

Það þarf vart að taka fram að því yngri sem börn og unglingar eru þegar þau hefja reglulegt 
klámáhorf, eins og raunin er á Íslandi í dag, þá aukast líkur á því að það hafi skaðleg og langvarandi 
áhrif á heilastarfsemi þeirra.

Skaðleg áhrif á samskipti, sambönd og kynlíf

Á Stígamótum sjáum við glögglega áhrif kláms í viðtölum okkar við brotaþola kynferðisofbeldis. Mjög 
gjarnan heyrum við frá ungum brotaþolum lýsingar á kynferðisofbeldi sem hefði allt getað verið sena 
af einhverri meginstraums klámveitunni á netinu.

Öll eigum við skilið að nálgast kynlíf á jákvæðan, skemmtilegan og öruggan hátt á okkar eigin 
forsendum. Klámframleiðendur eiga ekki að hafa það vald að kenna okkur eða börnunum okkar til 
hvers er ætlast af okkur sem kynverur. Klám getur hæglega stuðlað að ranghugmyndum um kynlíf og 

2 Rannsóknir og greining 2013 og 2018
3 Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006



samskipti, og þannig ógnað kynheilbrigði. Hvert ungmenni ætti að búa við frelsi til að þróast sem 
kynvera, óháð viðmiðum klámefnis sem framleitt er sem söluvara en ekki kynfræðsla.

Ótal rannsóknir hafa sýnt að fólk sem horfir mikið á klám á erfitt með nánd Í sambandi og fær minna 
út úr kynlífi með maka sínum - þetta á bæði við fullorðið fólk og unglinga. Enda er lítið sýnt af nánd, 
hlýju og samtali í klámi. Það mætti því að segja að það sé mýta að klám kryddi parsambönd fólks - 
heldur einmitt veldur það því að fólk færist fjær hvort öðru og getur jafnvel valdið sér og öðrum 
skaða.

Það er vel hægt að ímynda sér að einhver sem hefur horft á klám í hverri viku í kannski 3-4 ár áður en 
kynlíf er stundað í fyrsta sinn með annarri manneskju sé búinn að yfirfæra hugmyndir úr klámi yfir á 
kynlíf. Ýmislegt gefur til kynna að klámið hafi áhrif á „kynlífshandrit" unglinga, s.s. væntingar þeirra 
og viðhorf til kynlífs og bólfélaga sinna. Rannsóknir gefa til kynna að strákar sem horfa mikið á klám 
byrji fyrr að stunda kynlíf og fantaseri um að gera það sem þeir hafa séð í kláminu og séu jafnframt 
líklegri til að hafa prófað ofbeldisfullt kynlíf4. Íslenskar rannsóknir hafa einnig sýnt að klám hefur áhrif 
á hvaða væntingar ungmenni gera til síns sjálfra og annarra þegar kemur að kynlífi sem og að þau 
reyni að standast þessar væntingar5. Þá kom einnig fram í viðtölum við saksóknara að aukin 
klámvæðing í íslensku samfélagi og klámneysla ungra einstaklinga geri það að verkum að mörkin milli 
kynlífs og kynferðisofbeldis séu mjög óskýr6.

Skaðleg áhrif kláms á jafnrétti og kvenfrelsi

Klámiðnaðurinn veltir milljörðum á ári hverju og í Bandaríkjunum eru klámsíður á internetinu með 
fleiri heimsóknir en Twitter, Instagram, Netflix, Pinterest og LinkedIn samanlagt7. Iðnaðurinn hins 
vegar þrífst á ofbeldi gegn konum og börnum. Síðustu tvö árin höfum við séð ítrekaðar afhjúpanir á 
því að á einni stærstu klámveitu internetsins væri að finna gríðarlegt magn af mynduðu 
kynferðisofbeldi gegn bæði fullorðnum og börnum8. Það er engin leið til að stýra klámveitum á þann 
hátt að svona efni finnist ekki þarna. Jafnframt þekkjum við á Stígamótum og systursamtök okkar 
víðsvegar um heiminn þann skaða sem það veldur brotaþolum kláms að hafa „leikið" í klámi. Fólkið 
sem kemur til okkar vegna starfa í klám- og vændisiðnaðinum er að fást við alvarlegustu afleiðingar 
kynferðisofbeldis á borð við sjálfsvígshugsanir, sjálfskaða og áfallastreitu. Þá er klámframleiðsla ein 
af helstu orsökum mansals og engin leið fyrir „upplýstan klámneytanda" að sneiða hjá efni sem er 
búið til með misnotkun fólks9.

Iðnaður sem þrífst svo kyrfilega á undirskipan og jaðarsetningu fólks - hvort sem það er vegna kyns, 
uppruna, vímefnafíknar, fátæktar o.s.frv. verður alltaf til þess að festa í sessi þessa þjóðfélagsskipan í 

4 Donevan og Mattebo (2017) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187757561630101X 
Bridges o.fl. (2016) https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2374623816668275

5 Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, Þórður Kristinsson og Þorgerður Einarsdóttir (2019) 
https://ojs.hi.is/netla/article/view/2964

6 https://www.pressreader.com/iceland/frettabladid/20150115/281625303688384

7 https://fightthenewdrug.org/why-todays-internet-porn-is-unlike-anything-the-world-has-ever-seen/

8 https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html

9 https://fightthenewdrug.org/how-porn-can-fuel-sex-trafficking/
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stað þess að uppræta hana. Ef við viljum sannarlega auka kynfrelsi og kvenfrelsi þá er leiðin ekki sú 
að leggja blessun sÍna yfir iðnað sem byggir á misrétti, rasisma, ableisma og annarri mannvonsku.

Stafrænt vændi

Skilin á milli kláms og vændis hafa alltaf verið óljós og hjá okkur á Stígamótum lítum við á þetta sem 
svipuð fyrirbæri. Með internetinu verða skilin enn óljósari og nú höfum við ýmsar veitur þar sem fólk 
getur boðið kynferðislegt efni í skiptum fyrir greiðslu til einstaklinga. Þetta er ekki alveg nýtt og við 
höfum fengið til okkar fólk á Stígamót sem hefur reynslu úr t.d. vefmyndavélaþjónustu í yfir áratug. 
Umræðan um þessar veitur skaust upp á yfirborðið í fyrra með tilkomu OnlyFans og nefna 
flutningsmenn frumvarpsins það sérstaklega í greinargerð sinni. Stígamót eru sammála því að 
núverandi löggjöf er ekki heppileg vegna þess að þau sem selja efni í gegnum miðilinn eru í raun að 
brjóta lög. Við leggjum til að skoðað verði hvort núverandi vændislöggjöf geti náð utan um þennan 
hóp eða að hún verði útvíkkuð til að ná utan um stafrænt vændi.

Það er mikilvægt að fólk sem selur kynlíf/vændi/klám fái vernd í lögum enda er það fólk sem yfirleitt 
er í þröngri stöðu og gerir þetta gjarnan í neyð - hvort sem það er vegna fátæktar, vímuefnafíknar 
eða áfallasögu svo eitthvað sé nefnt. Eins og við höfum lært í viðtölum við þolendur sem leitað hafa á 
Stígamót vegna stafræns vændis þá eru valdahlutföllin þar þau sömu og í hefðbundnu vændi þrátt 
fyrir að kaupandi og seljandi hittist ekki í persónu. Kaupandinn er eftir sem áður með peningana og 
völdin og seljandinn í erfiðri stöðu til að setja mörk og standa við þau. Þá er alveg ljóst að sala á 
svona efni er oft undanfari hefðbundins vændis eins og systursamtök okkar í Svíþjóð sýndu fram á í 
nýlegri rannsókn10. Það væri eðlilegt að banna kaup á klámi og stafrænu vændi á sama hátt og íslensk 
lög banna kaup á vændi.

Klám er risa lýðheilsuvandi

Við stöndum núna í miðri ánni þar sem við höfum leyft ofbeldisfullu klámi á internetinu að fá nánast 
óheftan aðgang að börnum og unglingum á Íslandi. Lítið hefur verið gert til að stemma stigu við 
klámáhorfi og styðja foreldra til að auka öryggi barna sinna sem og að taka samtalið við þau. Þá hafa 
kennarar fengið litla þjálfun eða rými til að kenna nemendum sínum um þessa ógn sem að þeim 
steðjar og bjóða jákvætt mótvægi. Þetta er það sem Alþingi ætti að vera ræða en ekki hvort lyfta eigi 
öllum refsiákvæðum af klámi. Stígamót kalla eftir því að sett verði fjármagn í að rannsaka betur áhrif 
kláms á íslensk ungmenni og í þróun námsefnis um klám. Þá ítreka Stígamót þá afstöðu sína að 
kynjafræði sem inniheldur fræðslu um kynlíf, klám, ofbeldi og samskipti verði hluti af aðalnámskrá og 
þannig verði öllum börnum á Íslandi tryggð þessi nauðsynlega menntun. Þá vekja Stígamót athygli á 
því að í janúar munu samtökin gefa út samtalsleiðbeiningar fyrir foreldra til að ræða við börn sín og 
unglinga um klám og verður samhliða því kynningarátak. Áframhaldandi skilnings- og skeytingarleysi 
á áhrifum kláms verður einungis til þess að fleiri einstaklingar munu skaða sig og aðra með 
klámáhorfi. Tökum alvarlega á þessum vanda og grípum til aðgerða sem ýta undir kynfrelsi, jafnrétti 
og velferð barna, unglinga og fullorðinna.

10 https://prostitutionresearch.com/new-study-on-pornography-production-and-harms-in-sweden/
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