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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um barnavinnu og barnaþrælkun í víðum skilningi. Hugtökin barn og 

vinna eru gjarnan skilgreind út frá vestrænu sjónarhorni. Alþjóðastofnanir og samtök 

byggja oftast baráttu sína fyrir afnámi barnavinnu á vestrænni sýn. Í vestrænum 

samfélögum á barn oftast við um einstaklinga átján ára og yngri sem lifa vernduðu lífi 

undir handleiðslu fullorðinna. Þar er vinna talin athöfn sem skilar tekjum í þjóðarbúið 

en ekki eru talin verkefni sem unnin eru heima fyrir, í skólum eða í hinu óformlega 

hagkerfi. Þessi ímynd af börnum og vinnu þekkist hins vegar ekki alls staðar í 

heiminum. Víða eru börn neydd til vinnu með beinum eða óbeinum hætti eða þau sækja 

í hana sjálfviljug sökum áhuga eða menningarlegra aðstæðna. Þrátt fyrir það hafa 

vestrænar alþjóðastofnanir það sem langtímamarkmið að afnema alla vinnu barna en 

taka ekki tillit til þess að aðstæður eru ekki eins alls staðar. Í auknum mæli hafa börn 

sótt rétt sinn til að vinna og sýnt öðrum að þau hafi metnað og getu til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir um eigið líf.
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Inngangur 

Í flestum samfélögum heimsins má finna börn sem sinna störfum af einhverju tagi. Þrátt 

fyrir það hefur mikið verið deilt um hvort börn eigi yfirleitt að vinna. Þessi ágreiningur 

hefur verið sérstaklega erfiður í ljósi þess að ekki ber öllum saman um skilgreiningar á 

hugtökunum barn og vinna. Algengt er að hugtökin séu skilgreind eftir vestrænum 

gildum sem eru að mörgu leyti ólík þeim sem tíðkast annars staðar í heiminum.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um barnavinnu og barnaþrælkun í víðum 

skilningi. Markmiðin eru að skoða hvort öll vinna barna sé slæm og ræða um áhrif 

vestrænnar sýnar á gerð alþjóðasáttmála. Útfrá því verður reynt að meta hvort baráttan 

gegn barnavinnu sé háð á réttum forsendum. Ýmis dæmi verða nefnd sem varpa ljósi á 

jákvæðar og neikvæðar hliðar barnavinnu. Einnig verður farið yfir þann ágreining sem 

átt hefur sér stað í hugtakanotkun og hvort hann valdi því að erfiðara sé að gera alhliða 

áætlun um barnavinnu sem fylgja á í öllum löndum heimsins. 

Nær eingöngu verður fjallað um vinnu barna í þróunarlöndum en tölur benda til 

að barnavinna sé algengari þar en í ríkari löndum heimsins. Í þróunarlöndunum eru 

aðstæður, gildi og viðmið ólík því sem þekkist á Vesturlöndum og því áhugavert að 

skoða þau í samhengi við þá vestrænu sýn á börnum og vinnu sem finna má í 

alþjóðasáttmálum, fræðiritum og orðræðunni um barndóminn. 

Í fyrsta kafla verður farið yfir alþjóðalög og sáttmála sem snerta réttindi barna. 

Þar verður meðal annars greint frá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hvernig vinna 

og réttindi barna birtast í honum. Sáttmálinn hefur verið gagnrýndur fyrir þjóðhverfu og 

ósamræmi sem leitt getur til mistúlkunar og erfiðleika í að fylgja honum eftir. Í 

sáttmálanum er lögð áhersla á réttindi barna til framfærslu, verndar og þátttöku í 

samfélaginu. Farið verður yfir hvað felst í þessum réttindum og hvernig þau takast á 

innbyrðis. Einnig verður samþykktum Alþjóðavinnumálastofnunar númer 138 og 182 

gerð skil en þær snúast um lágmarksaldur við vinnu og aðgerðaáætlun um afnám 

barnavinnu í sinni verstu mynd. Víða í ritgerðinni verður vitnað í þessa alþjóðalöggjöf 

til að varpa skýrara ljósi á þau áhrif sem löggjöfin hefur haft á líf barna í fátækari 

löndum heims.  

Í öðrum kafla verður farið yfir skilgreiningar og hugtök sem snerta börn og 

barnavinnu. Þar verður meðal annars komið inn á hugmyndir um barnæskuna, 

gerendahæfi barna og hvernig vestræn sýn hefur mótað umræðuna um barndóminn. 

Samkvæmt hugmyndum margra á Vesturlöndum skulu börn alast upp í vernduðu 

umhverfi. Þátttaka og ákvarðanataka barna hefur verið takmörkuð og efast hefur verið 

um hæfni þeirra til að meta hvað þeim sé fyrir bestu. Í því ljósi er áhugavert að skoða 
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hvar mörkin liggi á milli barna og fullorðinna einstaklinga. Einnig verður farið yfir 

kenningar um börn sem fórnarlömb eða gerendur. Að auki verður fjallað um 

skilgreiningar á vinnu og hvernig ensku hugtökin child work og child labour eru notuð 

með ólíkum hætti. Í ritgerðinni verður barnavinna notað yfir bæði þessi hugtök. Loks 

verður greint frá enska hugtakinu child slavery sem best verður lýst á íslensku sem 

barnaþrælkun. 

Í þriðja kafla verður tölfræði um fjölda vinnandi barna og fjölda barna sem vinna 

við erfiðar aðstæður skoðuð. Greint verður frá gagnrýni á tölulegar upplýsingar, en ekki 

eru allir sammála um nytsemi þeirra og hversu lýsandi þær eru fyrir barnavinnu og 

barnaþrælkun. Þá verður fjallað um vinnu barna innan og utan heimilisins, börn í vændi 

og börn í vopnuðum átökum. Dæmi verða tekin sem lýsa betur aðstæðum þeirra og 

daglegu lífi.  

Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður fjallað um baráttu barna og hjálparsamtaka. 

Rök þeirra sem berjast fyrir afnámi barnavinnu verða skoðuð. Athygli þeirra beinist 

helst að áhrifum vinnunar á barndóminn, þroska barna og menntun þeirra. Lykilatriði í 

baráttunni er að sameina krafta ólíkra aðila til að ná fram sem bestum árangri. Hjá þeim 

er þrældómur, skaðleg og heilsuspillandi vinna sett í forgang. Langtímamarkmið 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar er þó að afnema alla vinnu barna og í kaflanum er velt 

upp spurningunni hvort algjört afnám sé yfirleitt mögulegt. Barnavinna á hins vegar 

einnig sína fylgjendur. Greint verður frá sjónarhorni barna í þróunarlöndum, af hverju 

sum börn vilja eða þurfa að vinna og leggja áherslu á bætta vinnuaðstöðu frekar en á 

afnám vinnunar. Í mörgum samfélögum vinna börn sökum fátæktar eða neyðar. Þrátt 

fyrir slæma stöðu þeirra barna getur hún versnað enn frekar sé þeim meinað um að 

vinna. Börn kjósa þó einnig að vinna af öðrum ástæðum. Víða eykur vinna á sjálfstæði, 

virðingu og framtíðarmöguleika barnanna.  

Í niðurstöðum ritgerðarinnar kemur fram mikilvægi þess að skoða börn og vinnu 

í menningarlegu samhengi. Finna má bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar á barnavinnu 

og algjört afnám hennar gæti haft neikvæðar afleiðinga í för með sér fyrir börn sem 

byggja afkomu sína á eigin vinnu. 
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1. Alþjóðasáttmálar og samþykktir 

1.1. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Árið 1989 var Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, öðru nafni 

Barnasáttmálinn, samþykktur (Barnasáttmálinn, 1989). Í dag hafa öll ríki heimsins, utan 

Bandaríkjanna og Sómalíu, undirritað sáttmálann (Korbin, 2003). Samkvæmt 

Barnasáttmálanum merkir barn alla einstaklinga sem ekki hafa náð átján ára aldri að 

undanskildum þeim sem ná lögræðisaldri fyrr samkvæmt lögum í heimalandi sínu 

(Barnasáttmálinn, 1989).  

Megin markmið Barnasáttmálans er að viðurkenna börn sem sjálfstæða 

einstaklinga með eigin réttindi og tryggja réttindi þeirra til að hafa áhrif á eigið líf. 12. 

grein sáttmálans kveður þannig á um rétt barna til tjáningar á skoðunum sínum; 

„Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær 

frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana 

þess í samræmi við aldur þess og þroska.“ Með þessari grein er virk þátttaka barnins í 

samfélaginu viðurkennd (Barnasáttmálinn, 1989, 12.gr).  

Greinar 19 til 36 í Barnasáttmálanum kveða á um rétt barna til verndar og 

öryggis. Samkvæmt þeim skal ávallt koma í veg fyrir brottnám, sölu og viðskipti með 

börn. Einnig ber að vernda börn gegn kynferðislegri misnotkun og þátttöku í ólöglegri 

kynferðislegri háttsemi. Barnasáttmálinn viðurkennir rétt barns til verndunar gegn 

arðráni og vinnu sem getur komið niður á námi þeirra, skaðað heilsu þeirra eða 

líkamlegan, sálrænan, andlegan, siðferðislegan og félagslegan þroska (Barnasáttmálinn, 

1989). 

Árið 2002 var gefin út valfrjáls bókun við Barnasáttmálann sem kveður á um 

sölu á börnum, barnavændi og barnaklám. Þar merkir sala á börnum öll viðskipti þar 

sem einstaklingur eða hópur framselur barn til annars aðila gegn þóknun. Samkvæmt 

bókuninni er barnavændi notkun barns í kynlífsathöfnum gegn þóknun eða öðru gjaldi 

(Barnasáttmálinn, 2002). 

Samkvæmt 32.grein Barnasáttmálans kemur fram að börn eigi rétt á vernd gegn 

vinnu sem þeim stafar hætta af eða getur komið niður á námi þeirra. Í grein 27 stendur 

hins vegar að börn eigi rétt á framfærslu sem nægir þeim til að ná frekari þroska 

(Barnasáttmálinn, 1989). 

Barnasáttmálinn hefur verið gagnrýndur fyrir ósamræmi og að jafnvel andstæðar 

hugmyndir finnist innan hans. Eins og áður hefur komið fram leggur sáttmálinn annars 

vegar áherslu á rétt barna til þátttöku í samfélaginu en hins vegar á rétt þeirra á vernd 
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gegn hættum samfélagsins. Í því samhengi hefur verið talað um P-in þrjú í sáttmálanum 

sem standa fyrir ensku hugtökin participation, protection og provision eða þátttaka, 

vernd og framfærsla. Þessar hugmyndir um vernd og framfærslu annars vegar og 

þátttöku hins vegar eru sjónarmið sem takast á í Barnasáttmálanum. Börn eiga rétt á 

öllum þessum þáttum þó þeir séu í sjálfu sér mjög ólíkir og fari ekki endilega saman 

(Korbin ,2003).  

Sáttmálinn hefur einnig verið gagnrýndur fyrir að vera þjóðhverfur og miða 

eingöngu að vestrænni sýn á barndóminn. Gagnrýnin á marga fylgjendur í 

þróunarlöndunum enda aðstæður barna sem og hugmyndir samfélagsins um börn 

talsvert ólíkar þar miðað við á Vesturlöndum (Stephens, 1995).  

Áherslur Vesturlanda og þróunarlanda á mannréttindi eru einnig að nokkru leyti 

ólíkar. Þróunarlöndin leggja meira upp úr félagslegum og efnahagslegum réttindum á 

meðan Vesturlöndin leggja áherslu á pólitísk réttindi. Þeir sem horfa á Barnasáttmálann 

út frá sjónarhorni þróunarlanda segja hann ekki taka mið af ólíkum menningarheimum 

og mismunandi aðstæðum landa og að hann leitist jafnvel við að laga aðra að vestrænni 

sýn. Sharon Stephens leggur áherslu á mikilvægi þess að lög og sáttmálar aðlagist 

hverju landi. Fyrr hjálpi alþjóðasáttmálar á borð við Barnasáttmálann ekki öllum 

börnum alls staðar í heiminum (Stephens, 1995).  

Margir hafa gagnrýnt að barn sé skilgreint út frá ákveðnum aldursmörkum þar 

sem aðstæður eru ekki alltaf þær sömu hjá öllum börnum. Barnasáttmálinn tekur 

einungis mið af líffræðilegum aldri barna en horfir framhjá öllum menningarlegum 

gildum (Þórhildur Líndal, 2007). Nánar er fjallað um skilin milli barna og fullorðinna 

síðar í ritgerðinni. 

Réttindi barns til verndar frá vinnu er aðeins einn hluti af mörgum sem 

Barnasáttmálinn tekur á. Samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunar taka hins vegar 

sérstaklega á réttindum barna um vinnu. Nú verður þeim samþykktum stofnunarinnar 

sem vægi hafa á vettvangi barnavinnunar gerð betri skil, það er samþykkt 138 og 182. 

 

1.2. Alþjóðavinnumálastofnun samþykkt nr. 138 

Þann 6. júní árið 1973 gerði Alþjóðavinnumálastofnunin samþykkt númer 138 um 

lágmarksaldur við vinnu. Samþykktin er enn í gildi. Hún skuldbindur aðildarríki til að 

afnema vinnu barna og að hækka lágmarksaldur vinnandi einstaklinga til samræmis við 

líkamlegan og andlegan þroska þeirra (Alþjóðavinnumálastofnun, 1973). 

Í 2. grein samþykkar númer 138 er lágmarksaldur vinnandi barna miðaður við 

skólaskyldu þeirra en skal þó aldrei vera lægri en fimmtán ár. Það er börn fjórtán ára og 



6 

yngri skulu ekki vinna. Engu að síður eru ákveðnar undantekningar leyfilegar; „Þrátt 

fyrir ákvæði 3. tölul. þessarar greinar, getur aðildarríki, sem býr við vanþróaðan efnahag 

og menntunarskilyrði, tiltekið í fyrstu 14 ára lágmarksaldur, að höfðu samráði við 

samtök vinnuveitenda og verkamanna þar sem þau eru til.“ (Alþjóðavinnumálastofnun, 

1973, 2.gr.). 

Ríkjum er leyfilegt að breyta lögum sínum og reglum um vinnualdur barna 

innan ákveðinna marka. Þau geta heimilað börnum á aldrinum þrettán til fimmtán ára að 

sinna ákveðnum störfum sem þykja létt og ekki líkleg til að skaða heilsu þeirra, þroska 

eða skólagöngu. Einnig geta þau leyft einstaklingum fimmtán ára og eldri sem ekki hafa 

lokið skólaskyldu að vinna ákveðin störf. Vinna barna og ungmenna innan skóla eða 

þjálfunarstofnana og barna eldri en fjórtán ára á stöðum sem fylgja ákveðnum 

vinnuskilyrðum eru ekki til umfjöllunar í samþykkt númer 138 (Alþjóðavinnumála-

stofnun, 1973). 

Lágmarksaldur við störf sem talin eru stofna heilbrigði, öryggi eða siðgæði 

barna og ungmenna í hættu skal hækka upp í átján ár. Þessu fylgja einnig ákveðnar 

undantekningar, undir vissum kringumstæðum getur aldurinn lækkað niður í sextán ár 

(Alþjóðavinnumálastofnun, 1973). 

Þrátt fyrir að Alþjóðavinnumálastofnun gangi út frá meginreglunni um að 

lágmarksaldur vinnandi barna sé fimmtán ár, samanstendur samþykktin af mörgum 

flóknum ákvæðum sem taka mið af tegund vinnunar ásamt menningarlegum og 

efnahagslegum aðstæðum aðildarríkjanna. Loks er ríkjum heimilt að laga reglurnar enn 

frekar að aðstæðum sínum með einstökum breytingum en þó innan ákveðins ramma 

(Alþjóðavinnumálastofnun, 1973). 

 

1.3. Alþjóðavinnumálastofnun samþykkt nr. 182 

Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar númer 182 frá árinu 1999 fjallar nánar um 

sérstaklega skaðlega vinnu. Hún kom sem viðbótarákvæði í kjölfar gagnrýni á samþykkt 

138 (Miljeteig, 1999). 

Samþykkt 182 kveður á um bann við vinnu barna í sinni verstu mynd og 

framkvæmd til að afnema hana. Þar er barn skilgreint sem einstaklingur undir átján ára 

aldri, líkt og í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Alþjóðavinnumálastofnun, 1999). 

Alþjóðavinnumálstofnunin setur í forgang að afnema slæma og skaðlega vinnu barna en 

þó er langtímamarkið hennar að afnema alla barnavinnu (Dahlén, 2007). 

Barnavinna í sinni verstu mynd á við um hvers konar þrælkun eða framkvæmd 

sem jafna má við þrælkun. Sala og verslun með börn, nauðungarvinna og þvingun barna 
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til þátttöku í vopnuðum átökum eru dæmi um slíkt. Einnig á hugtakið við um börn sem 

notuð eru í vændi eða til annarra kynlífstengdra athafna sem og við börn sem taka þátt í 

ólöglegum athöfnum svo sem framleiðslu á fíkniefnum. Öll þau störf sem geta 

mögulega skaðað heilsu, öryggi eða siðferði barna skilgreinast sem vinna í sinni verstu 

mynd samkvæmt sáttmálanum (Alþjóðavinnumálastofnun, 1999). 

Aðildarríki sem undirritað hafa samþykkt 182 eiga að framfylgja banni við 

barnavinnu í sinni verstu mynd og hafa það sem forgangsverkefni. Í framhaldi af 

samþykkt 182 gerði Alþjóðavinnumálastofnun tilmæli númer 190 um tafarlausar 

aðgerðir til að afnema skaðlega vinnu barna. Áætlunin snýst annars vegar um 

fyrirbyggjandi aðgerðir, að hindra þátttöku barna í skaðlegri vinnu og hins vegar um 

viðbragðsaðgerðir, að koma þeim úr slíkri vinnu (Alþjóðavinnumálastofnun, 1999). 

Í tilmælunum er lögð áhersla á endurhæfingu barna sem unnið hafa við erfiðar 

aðstæður með tilliti til félagslegra og sálfræðilegra þarfa þeirra. Sérstaka athygli skal 

veita mjög ungum börnum og stúlkum en þau eru oft í miklum áhættuhópi. Einnig er 

talið mikilvægt að upplýsa foreldra og almenning um vandann sem fylgir skaðlegri 

barnavinnu og safna ítarlegum upplýsingum og gögnum um hana. Lögð er áhersla á 

samstarf við samtök atvinnurekenda og launafólks, endurbætur á lögum og reglum 

ásamt því að styðja við félagslega og efnahagslega uppbyggingu (Alþjóðavinnumála-

stofnun, 1999). 

Eflaust þykir flestum nauðsynlegt að setja lög og reglur um barnavinnu líkt og 

Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðavinnumálastofnun hafa gert. Þrátt fyrir að flest öll lönd 

heimsins hafi undirritað Barnasáttmálann er honum ekki alltaf fylgt eftir (Korbin, 2003). 

Sama á við um samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunar. Skilgreiningar á hugtökum hafa 

valdið ágreiningi meðal fræðimanna og almennings sem gerir smíð á alþjóðasáttmálum 

erfiða. Næsti kafli fjallar meðal annars um hugtökin barn og vinna sem eru lykilatriði í 

gerð alþjóðalaga um barnavinnu. 
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2. Hugtök og skilgreiningar 

2.1. Hvað er barn? 

Í Barnasáttmálanum og fleiri alþjóðasáttmálum eru einstaklingar undir átján ára aldri 

skilgreindir sem börn óháð aðstæðum þeirra eða menningu (Barnasáttmálinn, 1989). 

Miklar umræður hafa skapast um hvort sú skilgreining sé rétt eða eigi við einhver rök að 

styðjast. Margir fræðimenn hafa velt fyrir sér hvar mörkin liggi í raun á milli barns og 

fullorðins einstaklings (Boucholtz, 2002). Umfjöllun um barnavinnu, að hálfu ýmissa 

alþjóðastofnana, hefur þótt sterklega mótuð af vestrænum hugmyndum um barndóminn 

(Rosen, 2007). 

Hér á landi og víða í vestrænum samfélögum er ævi einstaklings skipt upp í 

ákveðin lífsskeið. Þau eru barnæskan, unglingsárin, fullorðinsárin og efri árin eða ellin 

(Eriksen, 2001). Þessi flokkun þekkist hins vegar ekki alls staðar í heiminum. Í sumum 

samfélögum fara einstaklingar ekki í gegnum unglingsárin heldur færast beint úr því að 

vera börn yfir í fullorðna einstaklinga (Boucholtz, 2002). Á öðrum stöðum er jafnvel 

ekki fylgst með aldri einstaklinga heldur farið eftir ákveðnum athöfnum, líkamlegri getu 

barnanna eða einhverju allt öðru (Liebel, 2004). Mörkin á milli barns og fullorðins 

einstaklings geta því verið mjög óljós og þar að leiðandi er erfitt að setja eina ráðandi 

reglu fyrir öll lönd heimsins. Þegar betur er að gáð kemur í ljós að skilgreiningar 

alþjóðasamfélagsins á hugtakinu barni eru líka á reiki. Þannig er skilgreining Alþjóða-

vinnumálastofnunarinnar á barni að nokkru frábrugðin skilgreiningu Barnasáttmálans. 

Þegar fjallað er um barnavinnu að hálfu Alþjóðavinnumálastofnunar er lágmarksaldur 

settur við 15 ár með ákveðnum undantekningum þó meðan Barnasáttmálinn miðar við 

18 ára aldur. Hvenær barnæskunni líkur og fullorðinsárin taka við er því óljóst. 

Sagnfræðingurinn Philippe Ariés taldi barndóminn, eins og við þekkjum hann í 

dag, fyrst hafa orðið til í Evrópu á 16.öld en þangað til hafi eingöngu verið litið á börn 

sem litla fullorðna einstaklinga. Þessar niðurstöður fékk hann með því að skoða málverk 

þar sem börnum var stillt upp og þau klædd líkt og fullorðið fólk (James og Prout, 

1990).  

Gagnrýni á kenningu Ariés bárust úr ýmsum áttum þar sem rannsóknaraðferðir 

hans voru meðal annars dregnar í efa. Aríes gerði ráð fyrir að málverkin endurspegluðu 

raunverulegt líf barna á þessum tíma. Að margra mati er sú ályktun röng því málverkin 

hafi verið gerð af allt öðrum og ólíkum ástæðum en til að lýsa raunveruleikanum 

(Hobbs, McKechnie og Lavalette, 1999). Gagnrýnendur bentu á að barnæskan hafi 

alltaf verið til staðar en að hugmyndin um hana hafi breyst í gegnumt tíðina. Því hafi 
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hún einfaldlega verið öðruvísi á tímum málverkanna sem Aríes skoðaði en hún þekkist í 

dag.  

Þrátt fyrir harða gagnrýni vakti kenning Ariés fræðimenn til umhugsunar og í 

kjölfarið fóru umræður um barndóminn að breytast. Vestræn sýn sem lengi hafði 

einkennt umfjöllun um barn og barndóminn var dregin í efa og áherslan á barnæskuna 

sem félagslega smíð jókst (James og Prout, 1990).  

Vestrænu nálgunina á barndóminn má þó víða sjá enn í dag. Hún snýst um ferlið 

sem barnið gengur í gegnum frá fæðingu sem undirbúning fyrir fullorðinsárin og 

framtíðina (Such, Walker og Walker, 2005). Ferlið er talið algilt, það er að öll börn á 

öllum tímum gangi í gegnum það. Út frá þessari vestrænu sýn hefur barnæskan einnig 

verið skilgreind sem andstæðan við fullorðinsárin. Samkvæmt því eiga börn að hafa 

takmarkað sjálfstæði, hafa takmörkuð áhrif á eigið líf og vera undir handleiðslu 

fullorðinna (Stephens, 1995).  

Samkvæmt hinni vestrænu sýn eiga fullorðnir einstaklingar að sjá til þess að 

barnið öðlist hamingjusamt líf, umvafið ást, umhyggju og vernd (Such, Walker og 

Walker, 2005). Einnig er litið á börn sem saklausa og verndaða einstaklinga sem eru 

tákn verðandi framtíðar (Stephens, 1995). Samhliða þessu á líf barnsins að vera uppfullt 

af leikjum, vinum og fjölskyldu (Korbin, 2003).  

Þessi einhliða vestræna sýn á barndóminn er ráðandi í alþjóðlegri umræðu og 

lagasetningu um börn. Litið er á barndómurinn sem algildan með fyrirfram gefnum 

hugmyndum um barnæskuna sem öll börn alls staðar í heimininum eiga upplifa (Hecht, 

1998). Í þessari hugmyndafræði er ekki rými fyrir misnotkun, vanrækslu eða græðgi af 

hálfu fullorðna fóksins sem hefur neikvæð áhrif á börnin en tíðkast þó víða í heiminum 

(Stephens, 1995). 

Vestræna hugmyndin um barnæskuna er mjög fögur en raunveruleikinn er mun 

flóknari (Stephens, 1995). Dregin er upp sú mynd að börn á Vesturlöndum lifi 

fullkomnu, þægilegu og einföldu lífi sem hjálpar þeim að verða betri samfélagsþegnar í 

framtíðinni (James og Prout, 1990). Börn sem skortir barndóm eru gerð að líflausum 

fórnarlömbum og þar er hlutverk fullorðna fólksins að bjarga þeim og færa barndóm 

sinn á ný. Hins vegar má velta fyrir sér hvort yfirleitt sé hægt að skorta barndóm. Oft 

hefur verið fjallað um barndóminn sem afstætt fyrirbrigði sem er háð stað og stund eða 

sem félagslega smíð. Samkvæmt því er varla hægt að missa af honum né skilgreina 

hann á einn veg (Hecht, 1998). 

Árið 1979 var alþjóðlegt ár barnsins þar sem athygli var beint að börnum sem 

þjáðust af hungri, fátækt, sjúkdómum eða voru þátttakendur í stríði, flest allt þættir sem 
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mögulegt er að koma í veg fyrir. Þessi hlið málsins stangaðist algjörlega á við 

hugmyndir vestrænna samfélaga og hafði í för með sér alþjóðlega vakningu á ástandi 

barna víðsvegar um heiminn (Korbin, 2003).  

Umræða um barnahermenn, börn í vændi og barnaþrælkun hefur gert erfiðar 

aðstæður barna í fátækari löndum sýnilegri. Þar eru börn þátttakendur í ákveðinni 

ólöglegri starfsemi. Þau eru ekki saklaus og hegða sér eins og fullorðnir en eru samt 

börn samkvæmt alþjóðalögum. Aðstæður þessara barna eiga fátt sameiginlegt með 

hugmyndinni um vernd, hamingju og ást sem áður var greint frá (Honwana, 2005). Hin 

vestræna sýn á barndóminn hefur verið gagnrýnd fyrir einföldun. Bent er á að hún sé 

ekki lýsandi fyrir alla staði heimsins heldur einungis lítið brot af honum og jafnvel 

innan vestrænna samfélaga alast börn upp við annan veruleika (Stephens, 1995). 

Barnæskan getur verið misjöfn eftir einstaklingum, aldri þeirra og reynslu og er 

því mikilvægt að setja ekki alla einstaklinga átján ára og yngri undir sama hatt (Korbin, 

2003). Margir vilja meina að aldur og þroski sé félagslega mótaður og því sé mjög 

misjafnt hvenær barn er orðið nógu upplýst og gamalt til að taka þátt í mótun og 

ákvarðanatöku um á eigið líf (Kjørholt og Lidén, 2004). Þrátt fyrir það hefur þátttaka 

barna og rödd þeirra orðið sterkari með tímanum og þau farin að hafa meiri áhrif á líf 

sitt og samfélag.  

 

2.2. Hafa börn gerendahæfi? 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er, eins og áður kom fram, kveðið á um réttindi 

barna til þátttöku í samfélagi sínu og ákvörðunum sem snertir líf þeirra og velferð svo 

framanlega sem aldur þeirra og þroski leyfir (Barnasáttmálinn, 1989). Álitamál er þó 

hver skuli meta hvenær þroski barns er nægur og réttum aldri er náð. Velta má fyrir sér 

hvort fylgja eigi vestrænni hugmyndafræði eða taka mið af sérstökum aðstæðum hvers 

samfélags. 

Rík verndunar- og forsjárhyggjusjónarmið hjá fullorðnum hafa dregið úr 

raunverulegum áhrifum Barnasáttmálans þrátt fyrir að öll ríki heimsins, utan tveggja, 

hafi gengist við honum. Sjaldan er litið á börn sem fullmótaða einstaklinga og 

foreldrum þykir mikilvægt að hafa ákveðna stjórn yfir börnum sínum (Such, Walker og 

Walker, 2005). Jafnvel þó börn séu virkir þegnar samfélagsins reynist þeim erfitt að 

skilgreina sig sem sjálfstæðan hóp meðan lífi þeirra er að mestu stjórnað af fullorðnum 

einstaklingum (James og Prout 1990). 

Rannsókn sem gerð var á ungum mótmælendum í Bretlandi og birtingarmynd 

þeirra í fjölmiðlum sýndi vel hversu takmörkuð áhrif barna eru. Fjölmiðlaumfjöllun af 
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mótmælunum var nær eingöngu útfrá sjónarhorni eldri kynslóða. Mikið var rætt við 

foreldra og yfirvöld og gjörðir ungmennanna gagnrýnd með neikvæðum hætti. 

Skoðunum unga fólksins var veitt lítil athygli þrátt fyrir þátttöku þeirra í mótmælunum. 

Þetta er lýsandi fyrir hvernig fjallað hefur verið um börn og unglinga í gegnum tíðina. 

Ójafnvægi milli skoðana barna og fullorðina hefur leitt til breytinga á 

rannsóknaraðferðum fræðimanna undanfarin ár. Sjónarhorn þeirra hefur færst yfir á 

barnið og rödd þess fær að heyrast (Such, Walker og Walker, 2005).  

Samhliða því hefur áhrifamáttur barna í samfélaginu tekið töluverðum 

breytingum. Réttindi þeirra hafa aukist mikið með alþjóðasáttmálum og lagabreytingum 

ríkja í kjölfarið. Jafnt og þétt hafa samfélög samþykkt þessi réttindi og börn tileinkað sér 

þau. Börn taka í auknu mæli afstöðu til mála sem varða þeirra líf í stað þess að vera 

einhliða mótuð af samfélaginu líkt og áður tíðkaðist (James og Prout, 1990).  

Í Noregi var tekin ákveðin stefna um málefni barna og réttindi þeirra. Stefnan 

gekk út á að gefa börnum eldri en sjö ára tækifæri til að viðra skoðanir sínar og hafa 

áhrif á samfélagið. Rannsókn sem gerð var í kjölfarið sýndi fram á að mörkin á milli 

barna og fullorðinna urðu óljósari. Með auknum réttindum öðluðust börnin meira 

sjálfstæði (Kjørholt og Lidén, 2004).  

Allison James og Alan Prout (1990) fjalla í grein sinni um mikilvægi 

tjáningarfrelsis barna. Manfred Liebel (2004) er sama sinnis og viðurkennir börn sem 

gerendur í eigin lífi. Tillit skal tekið til sjónarmiða barna og þau höfð með í 

ákvörðunum um eigið líf. Þessi nálgun á málefni barna hefur vissulega verið gagnrýnd. 

Ekki eru öll börn hæf til að taka ákvarðanir í eigin lífi. Skoðanir þeirra mótast mikið til 

af samfélaginu sem þau búa í og af eigin reynslu (Bourdillon, 2006). Einnig hefur verið 

rætt um hvort þátttaka barna í samfélaginu eða vernd frá samfélaginu skuli vega þyngra 

(Olesen, 2004). Færni barna í ákvarðanatöku skiptir miklu máli þegar kemur að 

barnavinnu. Spurning er hvort börn geti ákvarðað og metið sjálf hvort þau séu tilbúin til 

að sinna ákveðinni vinnu og hvað sé þeim fyrir bestu.  

Ákvarðanataka barna hefur verið rökrædd sérstaklega í tengslum við þátttöku 

þeirra í vopnuðum átökum. Fjallað hefur verið um tvenns konar gerendahæfi barna, 

tactical og strategic agency. Tactical agency er gerendahæfi þeirra sem minna mega sín 

eða þurfa að nýta sér öll tækifæri sem gefast. Strategic agency á hins vegar við um 

gerendahæfi þeirra einstaklinga sem valdið hafa (Utas, 2005). Aðstæður barnahermanna 

eru vissulega erfiðar og vekja upp ýmsar spurningar líkt og hvort viðkomandi sé 

fórnarlamb eða gerandi, sekur eða saklaus, barn eða hermaður og svo framvegis 

(Honwana, 2005).  
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Þessum spurningum er ekki auðsvarað enda aðstæður barnanna mjög ólíkar. 

Börn í átökum hafa oft mjög takmarkað val og standa jafnvel frammi fyrir  ákveðnum 

afarkostum. Þrátt fyrir þá staðreynd er erfitt að líta framhjá gjörðum barnahermanna 

(Honwana, 2005). Reynt hefur verið að eyða andstæðuhugmyndum um gerendur og 

fórnarlömb. Mörkin eru gjarnan óljós og undir ákveðnum kringumstæðum getur 

fórnarlamb verið gerandi á sama tíma (Utas, 2005). Oft eru börn fórnarlömb í upphafi 

eða tactical agents og þurfa að grípa hvert tækifæri sem gefst til að bæta eigin hag. 

Síðar verða þau að gerendum þar sem þau hafa stjórn á aðstæðum (Honwana, 2005).  

Í grein Alcinda Honwana (2005) var sagt frá dreng sem reyndi ásamt föður 

sínum að flýja erfiðar aðstæður sínar. Þeir voru gripnir og drengnum skipað að drepa 

föður sinn. Hann fylgdi fyrirmælunum af ótta við hermennina og í kjölfarið eyddi hann 

næstu sjö árum í hernað. Í tilfellum sem þessum er erfitt að greina hvort viðkomandi sé 

gerandi eða fórnarlamb. 

Mismunandi skoðanir eru á hversu mikla gerendahæfi börn hafa. Jafnframt er 

munur á samþykkt almennings á gerendahæfi þeirra og skrifum fræðimanna. Þó virðast 

sífellt fleiri viðurkenna tjáningarfrelsi barna og ákvarðanarétt þeirra í ákveðnum 

málefnum. Hvort börn skuli hafa val um að vinna hlýtur að vera háð skilgreiningunni á 

hugtakinu vinnu. 

 

2.3. Hvað er vinna? 

Vinnu er hægt að skilgreina á mjög marga ólíka vegu og getur verið breytileg eftir því 

hver á í hlut og hvar sá aðili er staðsettur í heiminum. Það sem sumir telja ekki vinnu 

getur flokkast sem vinna fyrir öðrum einstaklingum og öfugt (Liebel, 2004).  

Vinna er oft skilgreind sem launað starf. Vinnandi einstaklingur leggur fram 

krafta sína í ákveðinn tíma gegn greiðslu í formi peninga eða ígildi þeirra. Viðkomandi 

hefur ákveðnar skyldur og ber ábyrgð á tilteknum verkefnum. Með slíkri skilgreiningu 

eru ólaunuð störf hins vegar gerð ósýnileg og litið framhjá efnahagslegu mikilvægi 

þeirra (Hungerland, 2007). Einnig er óljóst hvort nám skuli flokkast til ólaunaðra starfa 

eða vera aðgreint sérstaklega þrátt fyrir þá ábyrgð og skyldur sem hvíla á námsmönnum. 

Skóli og heimilisstörf eru því oft ekki skilgreind sem vinna né fjölmörg önnur störf sem 

ekki skila sér beint í aukinni þjóðarframleiðslu (Liebel, 2004). Þess vegna vanmeta 

rannsóknir oft vinnuframlag barna. Jafnframt er algengt, aðallega meðal fullorðinna 

einstaklinga, að líta ekki á launaða vinnu barna sem raunverulega vinnu. Störf þeirra eru 

oft lítilsmetin (James, Jenks og Prout, 1998). 

Í bók sinni vitnar Liebel (2004) í bók Boyden, Ling og Myers What works for 
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working children. Þar er greint frá stúlku sem vaknar snemma að morgni til, þrífur 

húsið, nær í vatn og býr til morgunmat. Samkvæmt þeim hugmyndum sem greint var frá 

hér að ofan telst þetta ekki vinna. Vinnudagur hennar hefst þegar hún aðstoðar móður 

sína við grænmetistínslu úr garði fjölskyldunnar og við sölu uppskerunnar á markaði. 

Hins vegar telst hún ekki vinnandi meðan hún tínir grænmeti úr sama garði til notkunar 

heima fyrir né þegar hún gengur langa vegalengd eftir eldiviði. Stúlkan fóðrar 

heimilisdýrin sem notuð eru til dráttar og er þá vinnandi á ný sem og meðan hún hjálpar 

fjölskyldu sinni á akrinum. Að því loknu lýkur vinnudegi hennar þrátt fyrir að enn eigi 

hún eftir að elda, taka til eftir matinn og svæfa systkini sín. Að lokum má nefna þrjár 

klukkustundir sem hún eyddi í skólanum sem ekki telst vinna.  

Samkvæmt almennum hugmyndum um vinnu var stúlkan einungis að vinna lítið 

brot af degi sínum. Í sumum tilfellum væri hún ekki talin með vinnandi einstaklingum 

þar sem skólabörn eru oft ekki skráð sem vinnandi líka (Liebel, 2004). Þessar 

mismunandi skilgreiningar geta verið mjög ruglandi og óljósar.  

Fleiri dæmi má nefna af nálgun alþjóðalaga á vinnuhugtakinu. Mörg börn 

víðsvegar um heiminn betla og telst það ekki vinna samkvæmt Barnahjálp Sameinuðu 

þjóðanna. Hins vegar er betl talið á mörgum stöðum eða hjá ýmsum samtökum ólögleg 

vinna. Einnig er algengt að börn sem ekki hafa náð lágmarksvinnualdri séu ekki talin 

sem starfskraftar í samfélaginu þrátt fyrir að svo sé raunin. Undirliggjandi ástæður geta 

verið tilraunir stjórnvalda til að fegra ástandið og fela möguleg lögbrot. Það sama á við 

um börn sem vinna hlutastörf eða árstíðabundna vinnu, þau eru oft ekki skilgreind sem 

starfandi einstaklingar (Liebel, 2004).  

Í bókinni Theorizing childhood eftir James, Jenks og Prout er fjallað um 

hugmyndir Grints um vinnu. Hann telur athöfnina sem slíka ekki aðalatriði í 

skilgreiningunni á vinnu heldur viðhorf barnanna sjálfra til verkefna sinna. Samkvæmt 

því skiptir mestu hvort börnin líti á athafnir sínar sem vinnu eða ekki. (James, Jenks og 

Prout, 1999). Aðrir horfa á framlag barnsins til fjölskyldu sinnar í stað beins 

fjárhagslegs ávinnings af vinnunni (Hungerland, 2007). 

Mikilvægt er að takmarka ekki hugtakið vinnu eingöngu við formlega launaða 

starfsemi. Fólk á öllum aldri og um víða veröld sinnir fjölbreyttum verkefnum og hefur 

ýmsum skyldum að gegna. Margt af því mælist ekki með beinum hætti í opinberum 

hagtölum en hefur engu að síður mikil áhrif á hagkerfið og samfélagið í heild. Gæta skal 

þó að skilgreina vinnu ekki heldur með of víðum hætti (Liebel, 2004). 
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2.4. Barnavinna 

Í ljósi skorts á algildri skilgreiningu hugtakanna vinnu og barn hefur fræðimönnum 

reynst vandasamt að sammælast um eina merkingu á hugtakinu barnavinna. Í reynd eru 

notuð tvö mismunandi hugtök um barnavinnu í enskri tungu, child work og child 

labour. Aðgreining þeirra er fremur óljós en þó hefur ein leið verið ráðandi. Hún kemur 

frá Alþjóðavinnumálastofnun sem árið 1990 gerði greinarmun á labour og work til að 

skilja á milli skaðlegrar og viðráðanlegrar vinnu barna. Þetta hefur verið gagnrýnt af 

mörgum fræðimönnum en er þó víða notað enn í dag (Alectus o.fl., 2004). 

Child work er yfirleitt notað um mildari útgáfu af child labour, skaðlausa vinnu 

sem jafnvel hefur á einhvern hátt jákvæð áhrif á börnin. Þau störf geta undir ákveðnum 

kringumstæðum verið þroskandi og lærdómsrík (Bourdillon, 2006) 

Child labour er hins vegar vinna sem talin er hafa neikvæð áhrif á heilsu og 

þroska barnsins. Sú vinna er oftast erfið, illa skipulögð og truflar aðrar athafnir barnsins 

svo sem leik þess og menntun (Bourdillon, 2006). Mjög algengt er að child labour sé 

notað um störf í þróunarlöndunum og oft skilgreint sem vandamál sem koma þarf í veg 

fyrir (Morrow, 2007).  

Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint child labour sem vinnu framkvæmda af 

börnum sem eru of ung fyrir slíka starfsemi og stofnar velferð þeirra í hættu. Almennt 

séð er child labour talið neikvætt en child work aðeins jákvæðara þó margir telji alla 

vinnu barna slæma (Liebel, 2004). 

Eins og áður kom fram er child labour oftast sett í samhengi við þróunarlöndin. 

Umræðan um barnavinnu á Vesturlöndum hefur gjarnan verið villandi og því jafnvel 

haldið fram að hún finnist almennt ekki þar (Morrow, 2007). Rannsóknir sýna hins 

vegar að vinna barna er mun algengari en sýnist. Oft tengja unglingar saman nám og 

vinnu. Mörg börn kjósa sjálf að vinna en það getur verið þroskandi leið að 

fullorðinsárunum. Störf barna á Vesturlöndum annars vegar og þróunarlöndum hins 

vegar eru þó ólík og oft unnin á mismunandi forsendum. Í þróunarlöndunum er vinna 

barnsins til dæmis oft miðja heimilishaldsins og nauðsynleg fyrir fjölskylduna eða 

einstaklinginn til að lifa af (James, Jenks og Prout, 1998).  

Bæði child work og child labour geta átt við um launaða og ólaunaða, valfrjálsa 

vinnu barna (Bourdillon, 2006). Loks er hugtakið barnaþrælkun eða child slavery notað 

yfir verstu tegund barnavinnu, líkt og hernað, vændi, klámiðnað og aðrar ólöglegar 

athafnir (Morrow, 2007). 
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2.5. Barnaþrælkun 

Barnaþrælkun eða child slavery hefur ólíkt barnavinnu þvingun í för með sér að hálfu 

annarra aðila. Hún á við um störf sem börn eru neydd til að sinna hvort sem er af 

fjölskyldunni, yfirvöldum eða öðrum utanaðkomandi aðilum (Bequele og Myers, 1995).  

Þræll er „eign“ annarrar manneskju eða samtaka og hefur ekki frelsi yfir sjálfum 

sér. Þar að leiðandi er það „eigandinn“ sem stjórnar vinnutíma, vinnuaðstöðu og í raun 

öllu sem snertir líf og athafnir viðkomandi einstaklings. Þrællinn fær sjaldan eða aldrei 

greitt fyrir vinnu sína þó hún sé iðulega mjög erfið og jafnvel hættuleg. „Eigandinn“ 

kemur sjaldnast fram við þrælinn líkt og um manneskju sé að ræða (Stearman, 1999).  

Mörgum finnst þessi lýsing eflaust fjarstæðukennd, einkennast af 

nýlendutímanum og frásögnum úr gömlum sögubókum. Þrælahald tíðkast þó enn í dag 

og eru börn sérstaklega berskjölduð fyrir því. Milljónir barna eru hneppt í þrældóm 

víðast hvar í heiminum og látin starfa við óviðunandi aðstæður (Stearman, 1999).  

Ein algeng ástæða fyrir því að börn eru hneppt í þrældóm er vegna skulda 

fjölskyldunnar. Í þeim tilfellum hafa ættingjar fengið lán frá utanaðkomandi aðila og 

geta ekki staðið í skilum. Þá eru börnin seld og látin vinna upp í skuldina við mjög 

erfiðar aðstæður og langan vinnudag. Einnig er algengt að sá sem tekur barnið upp í 

skuld skrái hvergi vinnutímann og því lítil sem engin upphæð sem fæst upp í lánið. Því 

getur tekið mörg ár og jafnvel óendanlega langan tíma fyrir fjölskylduna að greiða lánið 

til baka (Bequele og Myers, 1995).  

 

Skilgreiningar á hugtökunum barn og vinna skipta miklu við gerð alþjóðasamninga um 

barnavinnu. Vestrænar hugmyndir um barnæskuna hafa verið ráðandi í 

alþjóðasamningum og lítið tillit verið tekið til menningarlegs fjölbreytileika. Mikil 

einföldun er að skilgreina einstaklinga eingöngu útfrá aldri þeirra en líta fram hjá 

reynslu þeirra, þroska og aðstæðum. Fræðimenn hafa einnig bent á mikilvægi þess að 

hlusta á og virða skoðanir barnanna sjálfra. Nauðsynlegt er að hafa réttindi þeirra til 

ákvarðanatöku um eigið líf í huga við gerð alþjóðasamninga. Einnig er skilgreiningin á 

hugtakinu vinnu ekki alveg skýr. Óljóst er hvort flokka skuli ólaunuð störf, 

heimilisverk, betl, nám og fleira sem vinnu. Í enskri tungu hafa einkum þrjú hugtök 

verið notuð um vinnu barna, child work, child labour og child slavery en á íslensku er 

notast við hugtökin barnavinna og barnaþrælkun. Child labour lýsir barnavinnu sem er á 

einhvern hátt skaðleg barninu meðan child work er mildari útgáfa barnavinnu og getur 

jafnvel verið þroskandi og uppbyggileg fyrir barnið. Bæði hugtökin gera ráð fyrir að 

vinnan sé valfrjáls. Child slavery eða barnaþrælkun á hins vegar við um vinnu sem börn 
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eru þvinguð til að sinna. Þar eru aðstæður barnsins oft mjög slæmar og meðferðin 

ómanneskjuleg. 

Í samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar númer 182 frá 1999, um barnavinnu í 

sinni verstu mynd, er kveðið á um bann við þrælahaldi barna. Í baráttunni gegn 

barnaþrælkun er mikilvægt að forgangsraða og er sérstaklega mælst til að ítarlegum 

upplýsingum og tölfræðilegum gögnum sé safnað um eðli og umfang slíkrar vinnu 

(Alectus o.fl., 2004). 
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3. Barnavinna og barnaþrælkun 

3.1. Tölfræði 

Í áætlunum um fjölda og umfang vinnandi barna er fyrst og fremst stuðst við 

megindlega aðferðarfræði. Rannsóknaraðferðin hefur verið gagnrýnd fyrir ónákvæmni 

og fyrir að gefa ekki nógu lýsandi mynd af þeim aðstæðum sem rannsakaðar eru. Oft 

gefa tölur mjög skekkta mynd af raunveruleikanum sérstaklega þegar um viðfangsefni 

líkt og barnavinnu er að ræða. Gagnrýnin hefur ekki hvað síst beinst að samtökum og 

hjálparstofnunum sem vilja bæta aðstæður barna til dæmis með því að koma þeim úr 

vinnu og af götunni (Liebel, 2007).  

Eins og áður hefur komið fram þá er langtímamarkmið Alþjóðavinnumála-

stofnunar að afnema alla barnavinnu. Þrátt fyrir að Alþjóðavinnumálastofnun sé 

alþjóðastofnun og ein af undirstofnunum Sameinuðu þjóðanna má heimfæra gagnrýnina 

um misnotkun hálparsamtaka á tölum yfir á hana. Stofnunin hefur verið gagnrýnd fyrir 

ónákvæma tölfræði og sökuð um að skýrslur hennar byggi á óraunhæfum eða röngum 

gögnum. Í skýrslum stofnunarinnar er gjarnan haldið fram að vinna barna hafi minnkað 

með árunum. Á sama tíma hafa skýrslur annarra stofnana á borð við Barnahjálpar 

Sameinuðu þjóðanna lýst þveröfugri þróun, það er að barnavinna hafi aukist (Liebel, 

2007). Úrdráttur Alþjóðavinnumálastofnunar verður skiljanlegur í ljósi markmiðsins um 

afnám allrar barnavinnu. Lægri tölur um barnavinnu benda til betri árangurs 

stofnunarinnar.  

Ýkjur eða úrdráttur hjálparstofnana eru þó ekki eina ástæðan fyrir ónákvæmum 

tölum. Önnur ástæða ónákvæmninar er að ekki eru allir sammála um hvað teljist sem 

vinna og hvað ekki, né hverjir flokkast sem börn og hverjir ekki. Þá er vandasamt að 

áætla fjölda vinnandi barna þar sem stór hluti þeirra er falinn á vinnustöðum sem erfitt 

er fyrir þá sem safna gögnum um vinnuna að nálgast (Alectus o.fl., 2004). 

Þrátt fyrir þessa gagnrýni geta tölulegar upplýsingar nýst mjög vel til að átta sig 

betur á viðfangsefninu. Hér að neðan verður gerð grein fyrir tölfræði til að varpa betra 

ljósi á barnavinnu. Annars vegar um fjölda vinnandi barna í heiminum og hins vegar um 

börn sem vinna við mjög erfiðar eða skaðlegar aðstæður. Tölurnar verður þó að taka 

með ákveðnum fyrirvara í ljósi gagnrýninnar sem á þær hafa komið. 

Alþjóðavinnumálastofnun áætlar að um 211 milljónir barna á aldrinum 5-14 ára 

séu þátttakendur í hagkerfinu. Þar að auki telja þau að um 141 milljón barna á aldrinum 

15-17 ára taki þátt í einhvers konar vinnu (Alectus o.fl., 2004).  

Í töflu 1 hér að neðan má sjá hvernig Alþjóðavinnumálastofnun flokkar fjölda 
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vinnandi barna eftir heimshlutum. Lang flest þeirra barna sem vinna búa í 

þróunarríkjum, þar af stærsti hlutinn í Asíu og Kyrrahafinu eða um 127,3 milljónir 

barna. Næst stærsti hluti vinnandi barna býr í sunnanverðri Afríku eða um 48 milljónir. 

Á töflunni má einnig sjá að þótt flest vinnandi börn búi í Asíu og Kyrrahafinu eru 

hlutfallslega fleiri vinnandi börn í Afríku eða um 29% á móti 19% (Alectus o.fl., 2004).  

Tafla 1: Áætlaður fjöldi vinnandi barna á aldrinum 5-14 ára árið 2000 

Landsvæði Fjöldi vinnandi 
barna (í milljónum) 

Hlutfall vinnandi 
barna af heildarfjölda 

barna (%) 
Þróuð hagkerfi 2,5 2% 
Hagkerfi í þróun 2,4 4% 
Asía og Kyrrahafið 127,3 19% 
S-Ameríka og Karabíska hafið 17,4 16% 
Afríka Sunnan Sahara 48 29% 
M-Austurlönd og N-Afríka 13,4 15% 
Samtals 211 18% 

 (Alectus o.fl., 2004, bls. 9) 

Tafla 2 sýnir að af þessum 211 milljónum vinnandi barna er talið að um 5,7 

milljónir þeirra séu í þrælavinnu eða neydd til að vinna, 300 þúsund börn taki þátt í 

vopnuðum átökum, 600 þúsund börn séu hluti af einhvers konar ólöglegu athæfi og 1,2 

milljónum barna hafi verið rænt og þau notuð eða seld í vinnu. Loks eru samkvæmt 

þessum gögnum 1,8 milljón börn í vændi eða kynlífstengdum iðnaði. Athuga skal að 

þessar tölur eru eingöngu áætlanir og geta verið skekktar (U.S. department of labor, 

2003).  

   Tafla 2: Áætlaður fjöldi barna í vinnu í sinni verstu mynd árið 2000 

Tegund vinnu 
Fjöldi barna 
(í milljónum) 

Þrælavinna 5,7 
Vopnuð átök 0,3 
Ólöglegt athæfi (fíkniefnasala, þjófnaður o.fl.) 0,6 
Vændi eða kynlífstengd vinna 1,8 
Börnum rænt, notuð eða seld í vinnu 1,2 
Samtals 9,6 
(U.S. department of labor, 2004) 

Töluleg gögn veita einkum upplýsingar um umfang barnavinnu. Þó skiptir eðli 

vinnunar, aðstæður barnanna og meðferð á þeim ekki síður máli. Barnavinna og 

barnaþrælkun getur farið fram víða, jafnt innan veggja heimilisins sem utan þess. 
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3.2. Vinna innan heimilisins 

Í sáttmála Alþjóðavinnumálastofnunar númer 138 og 182 er ekki fjallað sérstaklega um 

heimilisstörf. Margir telja vinnu innan heimilisins verndaðri og öruggari en aðra vinnu 

(Hobbs, McKechnie og Lavalette,1999). Hins vegar var tekið fram í skýrslu á vegum 

Alþjóðavinnumálastofnunar frá 2004 að sérstakt tillit skyldi taka til þrælahalds innan 

heimila. Ljóst er að vinnan innan heimilisins getur verið mjög erfið og valdið börnum 

skaða (Alectus o.fl., 2004).  

Stúlkur eru í miklum meirihluta í heimilisstörfum og því sérstaklega 

berskjalaðar fyrir því sem þar getur átt sér stað (Blagbrough, 2008). Margar stúlkur eru 

þjálfaðar mjög snemma í að helga sig heimilishaldinu. Þær eiga að sinna heimilis-

störfunum launalaust. Litið er á störfin sem hluta af daglegu lífi þeirra og þau ekki talin 

sem eiginleg vinna (Nieuwenhuys, 1996). Samkvæmt skýrslu Alþjóðavinnumála-

stofnunar eru sumar stúlkur seldar í þrælahald innan heimila. Oft þurfa þær að þola 

mjög illa meðferð, líkamlegt og andlegt ofbeldi og fá einnig takmarkaðan svefn og 

næringu. Þær eru jafnvel neyddar til að vinna óhóflega mikið og fá ekki að sækja skóla. 

Í sumum tilfellum er kynferðislegur greiði einnig talinn sem hluti af starfinu. 

Alþjóðavinnumálstofnun telur þær stúlkur sem neyddar hafa verið til kynferðislegra 

athafna og flýja síðan þær aðstæður í mikilli hættu á að leiðast út í vændi (Alectus o.fl., 

2004).  

Í ævisögu sinni fjallar Mende Nazer um líf sitt sem þræll eða ambátt. Henni var 

rænt þegar ráðist var á þorp hennar í Súdan. Hún var flutt langa og erfiða leið til 

höfuðborgarinnar og var á meðan beitt kynferðislegu ofbeldi og síðan seld sem 

vinnukona. Þar starfaði hún frá tólf ára aldri og var beitt miklu líkamlegu og andlegu 

ofbeldi. Eftir nokkur ár var Nazer send til London án hennar samþykkis til að starfa inni 

á heimili súdanskrar fjölskyldu. Þar sinnti hún samskonar vinnu og áður undir sömu 

kringumstæðum. Á þessum tíma fékk Nazer aldrei laun og fékk sjaldan sem aldrei að 

fara út fyrir lóð heimilisins. Erfitt er að ímynda sér að mannsal líkt og þetta eigi sér stað 

í nútíma samfélagi. Saga Nazer sem gerðist á árunum 1994-2000 er hins vegar áminning 

um þrælahald nútímans (Lewis og Nazer, 2003).  

Þrátt fyrir slæmar sögur sem þessa þurfa heimilisstörf ekki alltaf að vera af hinu 

illa. Í Dakar höfuðborg Senegal er oft borin meiri virðing fyrir börnum sem vinna við 

heimilisstörf eða sem þjónar en fyrir börnum án vinnu. Þessi börn hafa einnig getu til að 

hitta vini og fjölskyldu í frítíma sínum (Liebel, 2004). Mörg börn sem vinna innan 

heimilisins, hvort sem um er að ræða þeirra eigin eða annarra, eru mjög ánægð með 

vinnuna sína. Í rannsókn sem gerð var í Zimbabwe meðal barna sem vinna inni á 
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heimilum sagði tólf ára gömul stúlka að hún væri ánægð með vinnuna af því hún gæti 

aflað tekna. Hún lagði metnað sinn í vinnuna og fékk frídaga til að heimsækja vini og 

ættingja. Hennar ósk var ekki að hætta störfum heldur að fullorðið fólk sæji til þess að 

komið væri vel fram við hana og aðra í svipuðum sporum. Í rannsókninni kom fram að 

um það bil tveir þriðju barnanna vildu halda áfram vinnu sinni (Bourdillon, 2007). 

Vinna innan heimila getur því falið í sér meira en hin hefðbundnu vestrænu 

heimilisverk. Börn geta þurft að sinna ýmsum verkefnum sem ekki eru endilega mjög 

ólík þeim störfum sem sinnt er utan heimilisins. 

 

3.3. Vinna utan heimilisins 

Verslun og viðskipti með börn er ekki eitthvað sem heyrir fortíðinni til heldur nokkuð 

sem tíðkast enn þann dag í dag. Oft á tíðum er ekki um frjáls viðskipti að ræða heldur er 

börnum jafnvel rænt og þau þvinguð í vinnu eða þau seld áfram í nauðungarvinnu. Í 

sumum tilfellum samþykkja foreldrarnir söluna eða koma henni jafnvel í kring. Ástæður 

þess eru meðal annars að þau hafa ekki efni á að sjá fyrir barninu eða þau nota ágóðann 

af sölunni eða barnið sjálft til að greiða skuldir (Alectus o.fl., 2004). 

Vinnandi börn má finna í nánast öllum stærri borgum heimsins. Það er meðal 

annars vegna þess að margir hafa flust úr sveitum í borgir með þeim afleiðingum að 

fátækt hefur aukist. Við slíkar aðstæður þurfa fleiri að afla tekna fyrir heimilið. 

Foreldrar senda börn sín oft út á vinnumarkaðinn til að auðvelda rekstur heimilisins. 

Sum börn vinna að sjálfsdáðum á meðan önnur eru hneppt í ánauð eins og áður kom 

fram (Alectus o.fl., 2004). 

Í borgum starfa flest vinnandi börn innan óformlegra hagkerfa (Liebel, 2004) 

Börnin vinna meðal annars við að pússa skó, aðstoða ferðamenn, vinna á mörkuðum, á 

hótelum, í verslunum eða fara í gegnum rusl og selja það nýtilega sem finnst. Þessi börn 

búa ýmisst á götunni eða hjá fjölskyldum sínum og fá mismiklar tekjur í eigin vasa eftir 

því. Ef barn býr með fjölskyldu sinni fer allur ágóðinn gjarnan til heimilisins en ef það 

býr eitt á götunni heldur það öllu fyrir sig (Alectus o.fl., 2004). Meirihluti þessara barna 

vinnur við lélegar aðstæður sem brýtur á réttindum þeirra og ógnar þeim persónulega 

(Liebel, 2004). 

Þrátt fyrir fólksflutninga úr sveit í borg má finna mun fleiri vinnandi börn í 

dreifbýli en þéttbýli. Flest þeirra barna vinna við ýmiss konar landbúnað, á býlum eða á 

ökrum. Sum börn fara einnig nokkuð langt að heiman til að starfa hjá öðrum 

landeigendum. Alþjóðavinnumálastofnun telur þessi störf bæði geta verið jákvæð og 

neikvæð fyrir þroska og líf barnsins (Alectus o.fl., 2004). 
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Í dreifbýlinu fá börnin oft það hlutverk að hugsa um dýrin á heimilinu eða sjá 

um uppskeruna. Aðstæður þeirra geta verið mjög misjafnar eftir samfélögum, menningu 

eða einstaklingum. Börn sem starfa við landbúnað þurfa hins vegar að þola alls konar 

veðurfar sem ekki er hægt að stjórna. Þau þurfa oft að vinna í rigningu, mikilli sól og 

hita og oft við mjög erfiðar aðstæður, án hlýfðarfatnaðar eða verndunar gegn þessum 

náttúruöflum. Oft þurfa börnin að vinna berfætt í moldinni þar sem þau eru umkringd 

hættulegum tækjum og tólum ásamt hinum ýmsu skepnum. Börn eru einnig látin úða 

efnum sem geta verið skaðleg fyrir heilsu þeirra á plönturnar án viðeigandi búnaðar. 

Vinnutími barna í landbúnaði er oft mjög langur og átta til tíu klukkustunda vinnudagur 

ekki óalgengur (Alectus o.fl., 2004). 

Í rannsókn sem var gerð á vinnandi börnum í Nepal var tekið viðtal við stúlku 

sem á þeim tíma var þrettán ára. Þessi stúlka sinnti störfum bæði innan heimilisins og 

utan en líkt og mörg hundruð annarra barna í sveitum Nepal hafði hún aldrei sótt skóla. 

Í upphafi dags byrjaði hún á heimilisverkum og náði í vatn. Þar á eftir sótti hún gras 

fyrir nautgripina og aðstoðaði móður sína við eldamennskuna og frágang. Næst fór hún 

eftir eldiviði en það var mjög tímafrekt þar sem ganga þurfti um allan skóginn til að fá 

nægilegt magn. Þar sem stúlkan var elst barnanna byrjaði hún snemma að vinna. Við 

sex ára aldur sá hún um að ná í vatn, skera bambus, uppskeru á rúgmjöli og fleira. Um 

níu ára aldur var hún farin að sinna jafn mikilli vinnu og fullorðna fólkið í kringum hana 

(Sattaur, 1993).  

Þúsundir barna vinna við framleiðslu á hinum ýmsu vörum þar á meðal á 

leikföngum og fatnaði. Stór hluti þessarar vinnu er unnin með höndunum. Alþjóða-

vinnumálastofnun álítur að þessi starfsemi geti, líkt og vinnan við landbúnað, haft bæði 

góð og slæm áhrif á barnið og framtíð þess. Framleiðsla á vörum getur verið mjög 

heilsuspillandi og skaðleg börnum en einnig getur hún verið skref í átt að velgengni 

þeirra. Allt fer það eftir vinnuaðstöðu og aldri barnanna sem starfinu sinna (Alectus 

o.fl., 2004).  

Sérstaklega skaðlegt getur verið fyrir börn að vinna í sömu stellingunni allan 

daginn án þess að fá mikið að hreyfa sig á milli. Það getur haft slæm áhrif á þroska 

beina og vöðva. Einnig er algengt að mörg börn vinni saman í mjög litlu rými sem hefur 

ekkert loftræstikerfi og inniheldur því lítið súrefni. Slys í verksmiðjustörfum eru mjög 

algeng en sjaldan tilkynnt. Oft eru börn send út ef þau slasast og fá ekki þá læknishjálp 

sem þyrfti (Alectus o.fl., 2004). 

Í þessum framleiðslustörfum er vinnutíminn oft mjög langur og lág laun fást 

fyrir starfið. Greidd yfirvinna er óþekkt og börnin fá sjaldan eða aldrei matarhlé eða 
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kaffitíma. Á sumum vinnustöðum fá börn mat en þá er algengt að hann sé af skornum 

skammti. Margir vinnuveitendur telja börnin verða löt og líklegt að þau sofni í vinnunni 

fái þau of mikið að borða (Alectus o.fl., 2004). 

Á Indlandi vinna mörg börn í teppaiðnaði við að vefa teppi. Oft eru þau eða 

foreldrar þeirra beitt brögðum til að fá börnin í vinnu. Tökum dæmi af indverskum 

manni sem átti tvo syni. Einn daginn kom teppaframleiðandi til hans og sagðist vilja 

kenna sonum hans að vefa teppi. Maðurinn lofaði að drengirnir fengju góð laun fyrir og 

borgaði föðurnum um 1700 rúpíur fyrirfram eða um 4000 íslenskar krónur. Þegar 

drengirnir komu á vinnustað sinn uppgötvuðu þeir að ekki var allt eins og um var talað. 

Vinnutíminn var langur, þeir fengu ekki mikinn mat og engin laun. Tveimur árum 

seinna leitaði faðirinn drengi sína uppi og vildi fara með þá aftur heim. 

Atvinnurekandinn bannaði það því drengirnir höfðu ekki enn náð að borga upp 

peninginn sem faðirinn fékk fyrirfram greiddan. Drengirnir urðu því eftir og síðar 

veiktist annar þeirra. Hann fékk enga læknisaðstoð og lést skömmu seinna. Hinn 

drengurinn fékk ekki leyfi til að segja fjölskyldunni frá andláti bróðurs síns en flúði 

stuttu seinna án nokkurra peninga eftir tveggja og hálfs árs vinnu (Whittaker, 1988). 

Þetta er aðeins eitt af mörgum dæmum um þrælahald og misotkun barna sem tíðkast 

hefur á Indlandi.  

Dæmin hér að ofan sýna fremur neikvæða mynd af vinnu barna utan 

heimilisins. Slík neikvæð dæmi ná frekar athygli fjölmiðla og almennings en jákvæðar 

hliðar vinnunar. Það þýðir samt ekki að vinna barna utan heimilisins hafi enga kosti. Í 

Brasilíu var gerð rannsókn meðal fólks sem tíndi nothæfa hluti af ruslahaugum og seldi. 

Þessi vinna hafði gengið í marga ætliði og var miðlað frá einni kynslóð til annarar. 

Margir þeirra sem reyndu að finna önnur störf snéru fljótt aftur því þótt ruslahaugarnir 

gætu verið erfiður og hættulegur vinnustaður höfðu þeir einnig sínar jákvæðu hliðar. Á 

ruslahaugunum gat fólk unnið eins lengi og það vildi eða þurfti og á þeim tímum 

sólahringsins sem hentaði. Ef fólk vann langan vinnudag gat það unnið sér inn dágóðan 

pening, jafnvel meiri en hægt væri að fá fyrir launuð störf á vegum ríkisins. Þetta fólk 

hafði úr einhverjum öðrum störfum að velja en vildi engu að síður halda iðju sinni 

áfram. Það barðist fyrir réttindum sínum og að litið yrði á þeirra störf jafnt á við önnur. 

Baráttan náði til vinnu barna jafnt sem vinnu fullorðinna á haugunum (Millar, 2008).  

Vinnuumhverfi barna utan heimilisins getur verið margvíslegt og mis 

aðlaðandi. Sum starfanna eru hættuleg og heilsuspillandi, önnur á einhvern hátt 

uppbyggilegri. Erfiðara er þó að finna jákvæðar hliðar á vændi og annari kynlífstengdri 

vinnu. Kröfurnar sem fylgja þess háttar vinnu eru enn fjær vestrænum hugmyndum um 
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barndóminn en vinnunni sem lýst var hér að ofan. 

 

3.4. Vændi og önnur kynlífstengd vinna 

Alþjóðavinnumálastofnun skilgreinir vændi og kynlífstengda vinnu sem eitt af verstu 

tilfellum af vinnu barna. Stofnunin leggur mikil áhersla á að afnema kynlífstengda 

vinnu. Verkefnið er ekki auðvelt sérstaklega í ljósi þess að mörg þúsund börn starfa við 

vændi og önnur kynlíftengd störf víðsvegar um heiminn. Auk þess eru börn í vændi oft 

falin almenningi (Alectus o.fl., 2004). 

Bæði stúlkur og drengir sinna kynlífstengdri vinnu. Þekkt er að ríkir vestrænir 

einstaklingar sæki eftir kynlífsathöfnum með ungum drengjum og komi jafnvel til 

þróunarlanda ár eftir ár og biðji ávallt um sama drenginn. Hins vegar er mun algengara 

að stúlkur sinni kynlífstengdri vinnu en drengir (Alectus o.fl., 2004). Auk þess sem 

rannsóknir benda til að heimamenn séu fjölmennari í hópi „viðskiptavina“ heldur en 

þeir vestrænu (Montgomery, 2001). Oftast hafa stúlkur, líkt og drengirnir, verið seldar 

eða neyddar með einhverjum hætti til þátttöku í slíku athæfi. Aðstæður heima fyrir geta 

líka spilað inn í en fjölskyldan getur búið við mikla fátækt sem ýtir stúlkum út í vændi. 

Einnig er algengt að foreldrar hafi sjálfir stundað vændi og fallið frá vegna alnæmis eða 

annarra sjúkdóma sem mikil hætta er á í starfi sem þessu. Við slíkar aðstæður neyðist 

barnið til að afla tekna fyrir heimilið og sækir gjarnan í sömu störf og foreldrarnir sinntu 

(Alectus o.fl., 2004). Fleiri ástæður sem gefnar hafa verið fyrir því að börn sækja í 

kynlífstengd störf eru meðal annars að störfin skapi þeim öryggi og myndi félagslegt 

net. Mannfræðingurinn Heather Montgomery bendir þannig á að ekki stunda allir vændi 

vegna neyðar eða þvingunar. Það gæti líka verið val einstaklings sem hefur fáa valkosti 

að stunda vændi (Montgomery, 2001).  

Montgomery (2001) rannsakaði börn í vændi á Taílandi. Hún tók viðtöl við 

börnin og reyndi að átta sig á lífi þeirra og skoðunum á vændinu. Rannsóknin leiddi í 

ljós að börnin eru ekki þrælar heldur er frjálst að koma og fara hvenær sem þau vilja. 

Vændisiðkun er því ákvörðun barnanna sjálfra en ekki þvingun að hálfu annarra aðila. 

Þótt mörg börn fari þessa leið er hún ekki alltaf það sem þau helst vildu gera heldur er 

þeim að einhverju leyti stjórnað af utanaðkomandi áhrifum og þrýstingi frá samfélaginu. 

Frásagnir barna í rannsókninni voru vissulega misjafnar eftir aðstæðum en mörg 

þeirra töldu sig geta sinnt vinnu sem þessari. Börnin vildu ekki nota hugtakið vændi og 

vildu ekki skilgreina sig sem þátttakendur í því. Ástæður voru meðal annars að það gæfi 

ekki til kynna hver þau sjálf væru eða hvað þeim þætti mikilvægt heldur lýsir það 

eingöngu starfseminni. Einnig vildu börnin frekar notast við hugtök eins og vinur í stað 



24 

viðskiptavina þegar viðkomandi hafði komið í þrjú eða fjögur skipti og þau töluðu um 

ást og rómantík í stað viðskipta (Montgomery, 2001).  

 

3.5. Barnahermenn 

Líkt og með börn í kynlífsiðnaði hefur Alþjóðavinnumálastofnun skilgreint barna-

hermennsku sem eina af verstu tegundum barnavinnu. Börn sem taka þátt í stríði gera 

það af mörgum ólíkum ástæðum. Sumum börnum er rænt og þau neydd til að taka þátt á 

meðan önnur gera það vegna þrýstings frá fjölskyldumeðlimum, öðrum einstaklingum 

eða yfirvöldum (Alectus o.fl., 2004). Enn önnur börn ganga í heri eða uppreisnarhópa 

vegna samfélagslegra aðstæðna. Sum hafa ekki val um annað meðan önnur kjósa það 

sjálf (Honwana, 2005). Einnig getur verið um samspil allra þessara þátta að ræða og 

trúlegt að val barna um að gerast hermenn stjórnist að einhverju leyti af utanaðkomandi 

ástæðum eða þrýstings sem börnin eiga erfitt með að útloka (Cohn, & Goodwin-Gill, 

1994). Þátttaka barna í hernaði getur skýrst af ótal mörgu, allt frá heimilislegum 

aðstæðum til hefndar í garð annarra. Einnig ákveða sum börn að ganga í herinn til að fá 

vernd fyrir sig og fjölskyldu sína (Honwana, 2005). Ógnin í samfélaginu getur verið svo 

mikil að stríðsþátttaka sé eini eða skásti kosturinn sem í boði er. 

Fátækt er þó talin einn helsti áhrifavaldur þess að börn fara í stríð. Fátæktin 

gerir börn og ungt fólk berskjaldað og varnarlaust sem eykur líkur á þátttöku þeirra í 

átökum. Á tímum vopnaðra átaka þegar fátæktin er í hámarki og mikill matarskortur er 

innan heimila eru herir í mjög góðri aðstöðu til að fá fólk á sitt band. Þeir lofa öllu 

fögru, mat, nýjum fötum, húsaskjóli og fleiru (Brett & Specht 2004). 

Í sögu sinni segir Ishmael Beah (2007) frá því þegar hann gekkst til liðs við 

herinn í Sierra Leóne, aðeins 13 ára gamall. Hann hafði verið á flótta í marga mánuði 

eða allt frá því að uppreisnarmenn réðust á þorpið hans. Hann fékk varla mat nema með 

að stela honum eða betla í þorpum sem hann átti leið um. Hann hafði í engin hús að 

vernda og fötin hans voru orðin sundurtætt og ónýt. Eftir langt ferðalag rakst hann á 

hermenn sem tóku hann með sér í þorpið sitt. Það þorp var vaktað af hermönnum allt í 

kring og þar fékk hann allt það sem hann hafði skort alla þessa mánuði. Við það 

breyttist líf hans til muna einungis við að fá það sem margir telja eðlilegar grunnþarfir. 

Hann vissi hins vegar ekki hvað beið hans því stuttu seinna var hann látinn í strangar 

æfingar til að undirbúa sig fyrir þátttöku í átökunum. Herinn veitti honum mikið öryggi 

en segja má að um leið hafi hann verið leiddur í ákveðna gildru. Fylgifiskur öryggisins 

var lífsreynsla sem flestir myndu vilja vera án. 

Stúlkur eru líka þátttakendur í vopnuðum átökum þó sjaldan sé fjallað um þær í 
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því samhengi. Eitt dæmi um stúlkuhermann hefur þó fengið umfjöllun víða en hún 

gengur undir nafninu Black Diamond. Hún tók þátt í borgarastyrjöldinni í Líberíu og 

þótti það að mörgu leyti meira spennandi en öryggið í flóttamannabúðunum. Hún þekkti 

vel til hermennsku enda hafði hún áður átt unnusta sem var hátt settur í hernum. Þá 

þekkingu nýtti hún sér í sambandi við karlmenn sem veittu henni oft skjól og öryggi 

(Utas, 2005). Black Diamond valdi sjálf að taka þátt í hernaði ólíkt Ishmael sem var 

blekktur til þátttöku.  

Algengt er að litið sé á stúlkur sem fórnarlömb frekar en gerendur í stríðs-

átökum. Í rannsókn sem Mats Utas (2005) gerði í Líberíu kom fram að stúlkur settu sig 

gjarnan sjálfar í hlutverk fórnarlambsins meðal annars til að fá aukið aðgengi að 

þróunarhjálp. Þetta er dæmi um útsjónasemi og sjálfsbjargarviðleitni barna í lífsbaráttu 

þeirra. 

 

Árið 2000 var áætlaður fjöldi vinnandi barna um það bil 211 milljónir. Af þeim er talið 

að um 9,6 milljónir hafi sinnt störfum í sinni verstu mynd. Aðstæður vinnandi barna eru 

þó mjög mismunandi. Vinnan getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á barnið, þroska 

þess og stöðu í samfélaginu. Fátækt er oft undirliggjandi ástæða þess að börn vinna og 

því ekki alltaf um eiginlegt val barnins að ræða. Séu börn þvinguð til vinnu telst það 

barnaþrælkum. Vændi og hermennska eru dæmi um vinnu í sinni verstu mynd en þó er 

ekki alltaf um þrælkun að ræða í þeim tilfellum. Stofnanir grundvallaðar á vestrænum 

gildum, líkt og Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðavinnumálstofnun, hafa afnám 

barnavinnu að markmiði sínu. Á sama tíma berjast sum börn í þróunarlöndunum fyrir 

rétti sínum til að vinna, einkum til að auka lífsgæði sín og öryggi. 
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4. Barátta barna, samtaka og stofnana 

 
4.1. Af hverju er ekki æskilegt að börn vinni? 

Alþjóðastofnanir og aðrir sem telja ekki æskilegt að börn vinni og berjast gegn 

barnavinnu beita fyrir sig nokkrum rökum. Í fyrsta lagi teljast aðstæður barnanna 

óviðundandi sem spillt geta þroska þeirra til framtíðar. Í öðru lagi glata þau barndómi 

sínum og í þriðja lagi er vinna og menntun ekki talin fara vel saman.  

Börn sem vinna í fátækari löndum heimsins sinna oft illa launuðum eða alveg 

ólaunuðum störfum sem þó eru yfirleitt mjög erfið. Störfin eru oft á tíðum hættuleg fyrir 

líkamlega eða andlega heilsu þeirra (Alectus o.fl., 2004). Mörg þeirra barna sem vinna 

við erfiðar aðstæður búa einnig á götunni og þurfa að sjá fyrir sér sjálf. Þær aðstæður 

geta leitt börn út í þjófnað, betl og vændi (Hecht, 1998). Börn sem stunda annars konar 

ólöglegt athæfi eru oft í eiturlyfjasölu og neyslu (U.S. department of labor, 2004). 

Fæstir vilja sjá börn í þessum hlutverkum enda geta störfin öll haft langvarandi, 

neikvæð og heilsuspillandi áhrif á þau (Alectus o.fl., 2004). Barnavinna getur því verið 

spillandi fyrir framtíð barnsins og stofnað lífi þess í hættu (Haspels og Jankanish, 2000). 

Margir telja vinnandi börn missa af barndómi sínum en samkvæmt vestrænum 

hugmyndum skal honum fylgja frelsi, ást og hamingja (Stephens, 1995). Börn sem þurfa 

að sjá fyrir sér sjálf hafa hvorki tíma né rúm fyrir leiki og skólagöngu. Áhyggjur af 

tekjuöfluninni og vinnan sjálf draga úr hamingju barnsins, alvara lífsins leggst of 

snemma á of unga og óþroskaða einstaklinga. Vinnandi börn fara samkvæmt þessu 

sjónarhorni á mis við rétt sinn til að vera ung og leika sér (Hecht, 1998). 

Loks er skólaganga og menntun barna einn lykilþátturinn í baráttu samtaka á 

borð við Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna fyrir útrýmingu á barnavinnu. Samband er á 

milli fjölda vinnandi barna og fjölda barna í skólum, ef vinnandi börnum fækkar þá 

fjölgar þeim í skólum. Aukin menntun hefur gríðarleg áhrif á samfélög og einstaklinga. 

Með auknu menntunarstigi eykst almenn þekking á ýmsum sjúkdómum, alnæmi, 

malaríu og fleiru sem koma má í veg fyrir. Einnig eru menntaðir einstaklingar líklegri til 

að fá betur launuð störf og búa þar að leiðandi við minni fátækt en ómenntaðir. Afnám 

barnavinnu er því einnig leið að öðrum markmiðum að mati alþjóðastofnana á borð við 

Alþjóðavinnumálastofnun og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (Alectus o.fl., 2004). 

 

4.2. Barátta fyrir afnámi barnavinnu 

Baráttunni gegn barnavinnu er haldið uppi af fjölmörgum stofnunum og frjálsum 

félagasamtökum. Afnám barnavinnu er flókið ferli, krefst forgangsröðunar og samvinnu 
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margra aðila. Alþjóðavinnumálastofnun hefur verið þar í fararbroddi með aðstoð 

Sameinuðu þjóðanna og fleiri smærri félagasamtaka. Börn sem vinna við mjög erfiðar 

eða skaðlegar aðstæður ásamt sérstaklega varnarlausum börnum hafa verið sett í 

forgang. Talið er að þessum hópum þurfi að sinna mest og stöðva starfsemi þeirra þegar 

í stað (Haspels og Jankanish, 2000).  

Alþjóðavinnumálastofnun telur að ef leysa á vandann við barnavinnu þurfi ríki 

að taka skýra afstöðu og virkan þátt í baráttunni (Haspels og Jankanish, 2000). Einn 

lykilþátturinn í að ná fram markmiðunum í baráttunni gegn barnavinnu og barnaþrælkun 

er að áliti Alþjóðavinnumálstofnunar, samvinna ríkisvalds, hjálparstofnana og annarra 

aðila svo sem frjálsra félagasamtaka, skóla, einstaklinga, samtaka atvinnurekenda og 

foreldra. Með skoðanaskiptum og sameinuðum kröftum allra þessara aðila koma fram 

viðhorf og hugmyndir úr ólíkum áttum sem leiðir til betri árangurs í baráttunni (Alectus 

o.fl., 2004).  

Að mati Alþjóðavinnumálastofnunar þurfa ríkin einnig að setja á fót, innleiða 

og fylgja eftir lögum um verndun barna gegn vinnu til að unnt sé að ná þessum 

markmiðum. Ríkin þurfa oft alþjóðlegan stuðning og fjárhagslega aðstoð frá efnaðri 

löndum til að framfylgja lögunum og framkvæma nauðsynlega eftirfylgni. Lagalegi 

hluti málsins er í raun það einfaldasta en mun erfiðara er að fylgja lögunum eftir 

(Alectus o.fl., 2004). 

Margar leiðir hafa verið skoðaðar til að ná fram raunverulegum árangri í afnámi 

barnavinnu. Sumar þeirra eru gerlegar á meðan aðrar eru erfiðari viðfangs. 

Alþjóðavinnumálastofnun hefur meðal annars sett á fót svokölluð tímasett verkefni eða 

Time-Bound program. Þar koma aðildarríkin með hugmyndir að verkefnum sem síðan 

eru unnin innan ákveðinna tímamarka. Stofnunin hefur einnig stuðlað að opinni umræðu 

um möguleg vandamál tengd vinnu barna ásamt þeim hættum sem börnum getur stafað 

af vinnuumhverfi sínu. Hún hefur staðið fyrir herferðum þar sem fólki er kynnt réttindi 

sín á eigin tungumáli og ýmsum alþjóðlegum hreyfingum hefur verið komið á fót 

(Alectus o.fl., 2004).  

Alþjóðavinnumálastofnun hefur einnig í samvinnu við Barnahjálp Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóðabankann unnið að því að bæta rannsóknir sínar, gagnasöfnun og 

greiningu á barnavinnu. Þar eru aðstæður barna skoðaðar og menntunarmöguleikar í 

hverju landi fyrir sig. Bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum er beitt 

til að ná fram heildstæðri sýn á málið og framtíðarmöguleikar barnanna skoðaðir 

(Alectus o.fl., 2004).  

Það eru þó ekki eingöngu Alþjóðavinnumálastofnun eða aðrir alþjóðlegir aðilar 



28 

sem hafa sett sér stefnu og markmið í baráttunni gegn barnavinnu. Mörg þjóðríki hafa 

einnig mótað sína eigin stefnu í útrýmingu á barnavinnu. Í Afríkuríkinu Benin er 

sérstaklega litið til þátttakenda í óformlega hagkerfinu, í forgangi eru ungar stúlkur í 

dreifbýlum og börn í landbúnaði. Á Indlandi eru það börn sem vinna við mjög erfiðar 

eða jafnvel skaðlegar aðstæður svo sem í gler- eða málmiðnaði, þau sem framleiða 

eldspýtur, vefa teppi og fleira. Í Tælandi fá börn undir 13 ára aldri sérstaka athygli 

ásamt þeim börnum sem vinna við erfiðar eða skaðlegar aðstæður, starfa við ólöglegt 

athæfi, eru þrælar eða vinna störf sem eru líkamlega eða kynferðislega svívirðileg. 

Jafnframt hefur verið reynt að laða börn frá vinnu að skólagöngu til dæmis með því að 

koma á heitum mat í hádeginu. Í fátækari ríkjum heims er það oft eina máltíðin sem 

börnin fá geti þau ekki aflað sér tekna fyrir máltíðinni sjálf (James, Jenks og Prout 

1998). Einnig hafa sum ríki aukið gæslu við landamæri sín til að torvelda smygl á 

börnum milli landa (Alectus o.fl., 2004).  

Margir koma að baráttunni gegn barnavinnu enda mikið lagt upp úr samvinnu 

sem flestra aðila. Ýmsum aðferðum hefur verið beitt við afnám barnavinnu en verkefnið 

er afar viðamikið og í raun ekki víst að mögulegt sé að uppræta barnavinnu að fullu. 

 

4.3. Er hægt að afnema barnavinnu? 

Það erfiðasta við aðgerðir tengdum afnámi barnavinnu er eftirfylgni þeirra. Mjög 

algengt er að lög sem sett eru til að koma í veg fyrir barnavinnu séu hunsuð. Margar 

ástæður geta legið þar að baki, meðal annars að vinna barna sé orðin of útbreidd og 

þykji venja í samfélaginu. Við slíkar aðstæður getur verið erfitt að ná til fjöldans og 

vekja athygli á viðfangsefninu (James, Jenks og Prout, 1998).  

Börn sem vinna eru oft falin fyrir öðrum, þau starfa gjarnan í sveitum eða 

þorpum sem ekki er auðvelt að nálgast. Stofnanir geta því átt erfitt með að leita þau 

uppi. Þá er starfsfólkið sem fylgjast á með barnavinnu ekki nógu margt til að hægt sé að 

heimsækja alla sem ráða börn í vinnu og skoða aðstæður hvers og eins (Alectus o.fl., 

2004).  

Víða á almenningur erfitt með að koma kvörtunum eða tilkynningum til 

yfirvalda, ferlið er flókið og tímafrekt. Ef einföldu kerfi væri komið á sem auðveldaði 

fólki að tilkynna um ólöglega ráðningu á börnum eða óviðunandi vinnuaðstæður þeirra 

gætu stjórnvöld brugðist skjótar við (Alectus o.fl., 2004).  

Spilling hefur jafnframt gríðarleg áhrif á baráttuna gegn banavinnu, en hún er 

sérstaklega algeng í fátækari ríkjum. Við slíkar aðstæður verða hagsmunir 

vinnuveitenda og krafan um arðsemi oft yfirsterkari réttindum barna (Alectus o.fl., 
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2004). Í þeim löndum sem spilling þrífst er algengt að yfirvöldum, til dæmis 

lögreglunni, sé mútað af eigendum fyrirtækja til þess að starfsemi þeirra verði ekki 

stöðvuð (James, Jenks og Prout, 1998).  

Baráttan gegn barnavinnu felur í sér vestræna sýn á börn sem oft er í hrópandi 

ósamræmi við líf og aðstæður barna í fátækari löndum. Við þær aðstæður sem greint 

hefur verið frá hér að ofan verður afnám barnavinnu ekki auðvelt verk. Þetta er 

sérstaklega erfitt viðfangs í ljósi þess að vinna barna er algengust í fátækari ríkjum 

heims þar sem ríkin hafa oft ekki efni á að fylgja þessari stefnu eftir eða, ef út í það er 

farið, láta börn hætta að vinna. Slík staða hefur meðal annars í för með sér að börn 

neyðast til að vinna hvort sem þeim líkar það betur eða verr. Þau hafa oft ekki val um 

annað en að vinna eins og nú verður vikið betur að. 

 

4.4. Af hverju vilja eða þurfa sum börn að vinna? 

Líkt og áður kom fram kveður Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna á um rétt barna á 

vernd gegn vinnu. Að margra mati birtist andstæða þess einnig í sáttmálanum en það er 

réttur barna til framfærslu (Barnasáttmálinn, 1989). Raunin er sú að mörg börn þurfa á 

vinnu að halda til að geta lifað.  

Algengasta ástæða þess að börn fara á vinnumarkaðinn er fátækt. Þegar 

efnahagsstaða fjölskyldunnar er slæm er oftast nauðsynlegt að nýta allar vinnandi 

hendur til að halda heimilinu uppi. Þá eru börn gjarnan látin vinna til að sjá sér og 

fjölskyldu sinni farborða (Bourdillon, 2006). Börn sem misst hafa ættingja sína eða 

fjölskyldu þurfa einnig að sjá fyrir sér sjálf. Sjaldnast er annað í boði fyrir börn í 

fátækari löndum heims en að vinna og vinnan eini möguleikinn til að lifa af (Hobbs, 

MacKechnie og Lavalette, 1999). 

Neyðin er hins vegar ekki hvatinn að baki vinnu barna í öllum tilfellum. Mörg 

börn sjá vinnu sem tækifæri til að sýna fram á sjálfstæði sitt og getu til að hafa áhrif á 

eigið líf. Vinnan er þá ekki eingöngu tækifæri til hagnaðar eða unnin af skyldu við 

fjölskylduna. Í mörgum samfélögum öðlast börn einnig meiri virðingu ef þau vinna. 

(Liebel, 2004). Börn vilja, líkt og flestar aðrar manneskjur, að borin sé virðing fyrir 

þeim og að þau standi jafnfætis á við aðra, unga sem aldna (Coly og Terenzio, 2007). 

Aðgangur að tannlæknaþjónustu og skólagöngu eru þættir sem vinnandi börn 

hafa meiri möguleika á að hljóta en þau börn sem ekki eru starfandi. Án vinnunnar sjá 

mörg börn fyrir sér að þau væru hlaupandi um á nærbuxunum, svöng, fátæk og ólæs. 

Mörg börn segja einnig að vinnan kenni þeim margt í lífinu sem þau geta ekki lært í 

skóla. Fyrir marga er vinnan líka félagsskapur og í gegnum hana geta börn hjálpað 
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hvoru öðru (Liebel, 2004). Mörg börn átta sig þó einnig á jákvæðum hliðum 

skólagöngunnar en telja hana ekki raunhæfan kost nema með vinnu, vegna 

efnhagslegrar stöðu sinnar (Woodhead, 1999). 

Árið 1998 var haldin ráðstefna í Þýskalandi þar sem börn frá Nicaragua voru 

spurð að því hvort þau myndu hætta að vinna ef þau gætu. Börnin svöruðu þessari 

spurningu neitandi, þau vildu vinna vegna þess að það gerir þau stolt að geta eignast 

pening á eigin vegum (Liebel, 2004). Vinna barna eykur sjálfsöryggi og gerir þeim 

kleyft að auka á velferð fjölskyldu sinnar og þeirra sjálfra (Haspels og Jankanish, 2000). 

Í mörgum samfélögum, aðallega í þróunarlöndunum, er vinna fyrir 6-12 ára 

gamla einstaklinga talin mikilvæg fyrir þroska barnsins. Í upphafi vinna börn oftast 

styttri vinnudag og fá smærri verkefni en fullorðnir. Þau byrja gjarnan mjög ung að 

herma eftir fullorðna fólkinu og læra verkefnin sem unnin eru og á sama tíma fá þau 

jákvætt viðmót. Síðar meir aukast verkefnin og þau verða viðfangsmeiri samhliða vexti 

og þroska barnsins. Víða eru börn fengin til að vinna ákveðin störf því þau teljast hæfari 

til að sinna þeim. Til dæmis er algengt víða um heim að láta börn gæta hjarðarinnar 

meðal annars vegna þess að þau eru talin frárri á fæti en þeir sem eldri eru. Einnig 

tíðkast sums staðar að börnum sé gefið land eða dýr til að hugsa um vegna þess að það 

eykur sjálfstæði þeirra og möguleika í framtíðinni. Á enn öðrum stöðum er vinnu og 

leikjum blandað saman jafnt hjá fullorðnum sem og börnum (Liebel, 2004).  

Í mörgum tilfellum er vinna skásti kosturinn sem börn hafa. Rannsókn Martins 

Woodhead (1999) sýndi fram á að stúlkur í Bangladesh sækja í störf innan 

fataiðnaðarins. Þau störf eru hins vegar orðin ill fáanleg sökum baráttunnar gegn 

barnavinnu. Þar af leiðandi þurfa börnin að leita í minna eftirsóknarverð störf sem oft 

geta verið þeim hættuleg eða skaðleg.  

Sömu sögu má segja um barnahermenn sem fá vernd fyrir sig og fjölskyldu 

sína, mat, húsaskjól og fatnað með því að ganga í herinn í stað þess að búa við fátækt og 

ótta við að vera rænt eða jafnvel drepin (Honwana, 2005). Önnur börn vilja vinna til að 

hjálpa sér eða fjölskyldu sinni, öðlast réttindi og virðingu innan samfélagsins og 

sjálfstæði í lífinu (Liebel, 2004).  

Vinnan er oft mikilvæg börnum og eru ýmsar ástæður fyrir því líkt og dæmin 

hér að ofan sýna. Einnig er vinnan oft hluti af uppeldi barnsins og barnavinna hluti af 

menningu samfélaga. Því á barnavinna sér ekki eingöngu andstæðinga heldur einnig 

fylgjendur. 
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4.5. Barátta barna um rétt til að vinna 

Þrátt fyrir baráttu ýmissa stofnana og samtaka gegn barnavinnu hafa margir, þá 

sérstaklega börnin sjálf, velt því fyrir sér af hverju þau ættu ekki að fá að vinna. Frá 

árinu 1980 til dagsins í dag hafa hreyfingar vinnandi barna sprottið upp og börnin sýnt 

fram á að þau geta og vilja hafa áhrif á ákvarðanir sem þeim tengjast. Samtök vinnandi 

barna sýna að börn geti tekið áhuga og réttindi sín í eigin hendur, jafnvel við erfiðar 

aðstæður. Vegna þessara hreyfinga hefur rödd barnanna orðið meira áberandi í 

samfélaginu (Liebel, 2004).  

Flestir sem taka þátt í einhvers konar hreyfingum eða samtökum vinnandi barna 

eru á aldrinum 12-16 ára. Þessi samtök eru rekin af börnunum sjálfum og hafa börnin 

byggt samtökin upp frá grunni á sínum eigin forsendum. Oft koma félagsmenn þessara 

hreyfinga eða samtaka úr einu og sama samfélaginu, ákveðinni borg eða ákveðnum bæ. 

Í öðrum er um eins konar regnhlífarsamtök að ræða þar sem börn frá mörgum svæðum 

eða samfélögum sameinast í einum samtökum. Samtökin eru gjarnan félagslegur 

vettvangur þar sem börnin geta upplifað sig sjálf sem félagsverur (Liebel, 2004).  

Árið 1977 kviknaði sú hugmynd lítils hóps á Indlandi að hjálpa þeim fjölmörgu 

börnum sem sinntu vinnu sem var þeim skaðleg eða heilsuspillandi. Það tók hópinn 

langan tíma að fá áheyrn almennings og stjórnvalda enda um viðfangsefni að ræða sem 

oft var þaggað niður eða ekki tekið alvarlega. Börnin tóku málin í sínar eigin hendur og 

losuðu sig við öll afskipti fullorðinna í þessari baráttu. Með tímanum tókst þeim að 

koma sér á framfæri og árið 1997 voru samtökin International movement of working 

children orðin það öflug að ráðstefna var haldin með hreyfingum vinnandi barna frá 

þremur heimsálfum og börnin farin að sitja á fundum hjá stærri alþjóðlegum samtökum 

og hafa þar áhrif (Reddy, 2007).  

Þann 21. júlí 1994 var hreyfing vinnandi barna og unglinga í Afríku, African 

movement of working children and youth, stofnuð. Þessi hreyfing, ásamt mörgum 

öðrum sem stofnaðar hafa verið af börnum, leggur áherslu á þátttöku barnanna í 

samfélaginu. Börnin koma því sjálf að mótun réttinda sinna. Allt er þetta af frumkvæði 

barnanna sjálfra, án afskipta fullorðinna (Coly og Terenzio, 2007). 

Þau alþjóðalög og sáttmálar sem skrifuð hafa verið af Sameinuðu þjóðunum, 

Alþjóðavinnumálastofnun og fleiri stofnunum greina frá ýmsum reglum og lögum sem 

erfitt getur verið fyrir börn að skilja. Lögin eru samin af fullorðnum og börn fá engin 

eða fá tækifæri til þess að hafa áhrif á samningana eða lagagerðina. Þar af leiðandi er 

erfitt fyrir börn að þekkja réttindi sín samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

eða samþykktum 138 og 182 frá Alþjóðavinnumálastofnun. Þegar stofnanir nálgast 
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lagasetningu með þessum hætti útiloka þær oft skilning barna sem þurfa jafnvel mest á 

lögunum að halda. Með því að börnin fái sjálf að byggja upp og hanna eigin réttindi eru 

meiri líkur á því að þau nái til fleiri einstaklinga og að skilningurinn á lagalegum 

réttindum aukist (Coly og Terenzio, 2007).  

Hreyfing vinnandi barna og unglinga í Afríku hefur sett fram tólf 

grundvallaratriði sem miða að bættu lífi barnanna og eiga að vera eins konar viðbót við 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Meðal þeirra atriða sem fram koma eru; réttur til 

að starfa í öruggu umhverfi, að störfin sem börnin sinna verði léttari og takmarkaðri, að 

þau fái að hvílast við veikindi, að þau fái heilbrigðisþjónustu, að hlustað sé á þau, að 

þau fái að leika sér og að þau fái að læra að skrifa og lesa (Coly og Terenzio, 2007). Á 

Madagascar bættu börn nokkrum atriðum við upprunalegu tólf atriðin. Þar á meðal að 

geta unnið af fjálsum vilja og að geta lifað lífinu til fulls (Liebel, 2004). 

Mörg samtök hafa lagt áherslu á að komið sé fram við börn eins og annað fólk. 

Það er að jafnrétti ríki á meðal barna og fullorðinna og að almennt sé litið á börn sem 

manneskjur með sín eigin réttindi. Börnin sjá samtök sín gjarnan sem leið til að hafa 

meiri áhrif á samfélag sitt og til að öðlast betra líf (Liebel, 2004). Í framhaldi af þessum 

kröfum um aukin réttindi hafa börn tekið þátt í ráðstefnum og fundum með yfirvöldum 

og alþjóðastofnunum um áætlanir sem snerta framtíð þeirra (Coly og Terenzio, 2007). 

Lengi hefur verið litið framhjá þeirri staðreynd að barnavinna eigi sér stað. 

Samkvæmt baráttu barnanna ætti sá hugsunarháttur ekki að viðgangast lengur heldur er 

nauðsynlegt að horfa á raunveruleikann og viðurkenna og virða vinnu barna. Bæði í 

Suður Ameríku og Afríku hefur ein krafa stöðugt verið lögð fram sem hvergi er nefnd í 

alþjóðasáttmálum en það er réttur barna til þess að fá að vinna . Margar stofnanir og 

frjáls félagasamtök hafa sökum þessa breytt stefnu sinni og vinnuaðferðum. Í stað þess 

að vinna að því að útrýma vinnu barna hefur verið lögð áhersla á að bæta aðstöðu þeirra 

barna sem þegar eru starfandi. Að mati margra barna er það ekki vinnan sjálf sem 

skapar vandamálið heldur þær aðstæður sem þau þurfa að vinna við (Liebel, 2004).  

 

Samtök og stofnanir sem berjast fyrir afnámi barnavinnu líta einna helst til þess að börn 

glata barndóm sínum ef þau vinna, nám og vinna fara illa saman og óviðunandi 

vinnuaðstæður barna koma niður á þroska þeirra. Alþjóðavinnumálastofnunin, sem 

hefur verið leiðandi í baráttunni gegn barnavinnu, hefur reynt að stuðla að samvinnu 

sem flestra aðila. Gripið hefur verið til ýmissa aðgerða í baráttunni en eftirfylgni þeirra 

hefur reynst sérstaklega erfið. Þar hefur spilling, flókin stjórnsýsla og erfitt aðgengi að 

vinnandi börnum einkum haft áhrif. Einnig mótast baráttan gegn barnavinnu af 
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vestrænni sýn sem fátt á sameiginlegt með aðstæðum í þróunarlöndum. Sum börn 

neyðast til að vinna sökum fátæktar og í þeim tilfellum yrðu aðstæður þeirra oft verri ef 

vinnan væri bönnuð. Hins vegar vinna börn af fjölmörgum öðrum ástæðum, til dæmis til 

að auka sjálfstæði sitt eða vinnan er hluti af uppeldi barnsins. Undanfarna áratugi hafa 

hagsmunasamtök barna sprottið upp. Þau eru skipulögð og starfrækt af börnum, eru 

vettvangur samskipta og leið barnanna til að berjast fyrir réttindum sínum. Nálgun 

barnanna er ólík nálgun flestra alþjóðastofnana, börnin berjast fyrir bættri vinnuaðstöðu 

og að hlustað sé á þau en hafna algjöru afnámi barnavinnu. Frumkvæði barnanna sýnir 

áhuga þeirra og getu til að móta eigið líf enda hafa áhrif barna í samfélaginu aukist jafnt 

og þétt. 
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Niðurstöður 

Alþjóðavinnumálastofnunin og Sameinuðu þjóðirnar hafa gert margar samþykktir og 

sáttmála sem fjalla um réttindi barna og um barnavinnu. Stefna þeirra hefur verið að fá 

öll ríki heimsins til að samþykkja sáttmálana og fylgja þeim reglum sem þar er kveðið á 

um. Með því er lagður grunnur að sameiginlegum lagaramma sem gilda á alls staðar í 

heiminum. Vissulega hafa mörg ríki undirritað sáttmálana en erfiðara hefur reynst að 

fylgja þeim eftir. Eins og fram hefur komið í ritgerðinni liggja fjölmargar ástæður þar að 

baki.  

Fyrst ber að nefna ósamræmi í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þar er 

kveðið á um réttindi barna til framfærslu, þátttöku og verndar. Annars vegar á barnið 

rétt á að taka virkan þátt í samfélagi sínu og ákvörðunum sem snerta þeirra eigið líf. 

Hins vegar skal tryggja barninu framfærslu og vernda það fyrir hættum samfélagsins, 

þar á meðal vinnu sem skaðað getur heilsu þeirra eða komið niður á námi. Alþjóða-

vinnumálstofnun fjallar með nánari hætti um vinnu barna í samþykktum sínum. 

Markmið stofnunarinnar er að afnema alla barnavinnu þó sérstök áhersla sé lögð á 

afnám vinnu barna í sinni verstu mynd. Mörg börn eru í þeirri aðstöðu að þau 

einfaldlega verða að vinna til að lifa af. Hvorki Sameinuðu þjóðirnar né Alþjóða-

vinnumálastofnun taka nægilegt tillit til aðstæðna þessara barna þar sem vinnan er 

grundvöllur nauðsynlegrar framfærslu þeirra. 

Óskýrar skilgreiningar, sterklega mótaðar af vestrænni sýn, á lykilhugtökunum 

barn og vinna er önnur ástæða þess að erfitt hefur verið að fylgja sáttmálunum eftir. 

Samkvæmt vestrænni sýn og alþjóðasáttmálum á barn við um alla þá einstaklinga sem 

ekki hafa náð átján ára aldri. Þessi skilgreining tíðkast hins vegar ekki á allstaðar í 

heiminum enda um mjög ólíka menningarheima að ræða. Í einum heimshluta getur 

einstaklingur því talist barn á meðan jafnaldri þess í öðrum heimshluta flokkast sem 

unglingur eða jafnvel fullorðinn einstaklingur.  

Hugmyndir um barndóminn hafa að sama skapi einkennst af þessari vestrænu 

sýn, þær taldar algildar og eiga ná yfir öll börn alls staðar í heiminum. Samkvæmt því á 

barndómurinn að einkennast af leikjum, skóla, umhyggju og ást í garð barnsins. Þar er 

þátttaka barnanna í eigin lífi takmörkuð og þau í umsjá fullorðinna aðila. Gerendahæfi 

þeirra er því takmörkuð og þau ekki talin ábyrg eða með getu til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir. Hins vegar er það ekki alltaf raunin. Mörg börn hafa gerendahæfi og vilja fá 

að móta eigið líf. 

Sömu sögu má segja um hugtakið vinnu en ekki hefur tekist að samræma 

skilgreiningar á því. Þar snýst ágreiningurinn til dæmis um hvort skilgreina eigi skóla 
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og heimilisstörf sem vinnu ásamt annarri iðju barna á borð við að betla. Einnig er greint 

á um hvort flokka eigi eingöngu launuð störf til vinnu eða hvort taka skuli ólaunuð störf 

með í flokkunina og jafnvel hvort störf sem börn sinni séu raunveruleg vinna eða ekki.  

Óskýrar og óljósar skilgreiningar þessara hugtaka gerir alþjóðastofnunum 

erfiðara fyrir í gerð sáttmála og samþykkta. Hvernig er mögulega hægt að búa til eina 

alhliða áætlun um börn og vinnu sem fylgja á alls staðar í heiminum þegar ekki er 

almenn sátt um hvað felist raunverulega í þessum hugtökum? Í raun eru því ekki miklar 

forsendur fyrir eftirfylgni og í mörgum tilfellum ómögulegt að fylgja þessum 

samþykktum og sáttmálum eftir. Alþjóðasáttmálar og samþykktir eru litaðir af 

vestrænum hugmyndum um barndóminn, barnið og vinnu. Á meðan barnavinna og 

barnaþrælkun er hve mest í þróunarlöndum eru lög og reglur sem gilda eiga um það 

gerðar í hinum vestræna heimi.  

Einnig er algengt að alþjóðastofnanir telji, samkvæmt vestrænni sýn, að öll 

vinna barna sé slæm. Þegar dæmi um vinnandi börn eru skoðuð nánar kemur í ljós að 

svo er ekki. Barnavinna er ekki alltaf þrælkun, skaðleg eða heilsuspillandi þótt sú vinna 

sé vissulega gríðarlega útbreidd. Vinnan getur líka haft jákvæð áhrif á börn og líf þeirra 

líkt og dæmi hafa sýnt í þessari ritgerð.  

Með auknum réttindum barna til þátttöku í samfélaginu og áhrifa á eigið líf 

hefur orðið vakning á meðal þeirra. Fleiri börn sækja réttindi sín og sýna að þau hafi 

gerendahæfi og geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir. Þessi börn hafa mörg barist fyrir þeim 

réttindum að fá að vinna og gagnrýna alþjóðasáttmála sem kveða á um afnám 

barnavinnu.  

Velta má því fyrir sér hvort ekki sé nær að líta á aðstæður barnanna og hafa það 

að markmiði að laga þær en að berjast sífelt fyrir afnámi barnavinnu. Staðreyndin er sú 

að aðstæður, menning, venjur og líf barna eru ólík og því nauðsynlegt að taka mið af því 

við gerð alþjóðasamþykkta og sáttmála. Einnig er hugsanlegt að heyja þurfi baráttuna 

gegn barnavinnu á öðrum vettvangi til dæmis með útrýmingu fátæktar og aukinni 

menntun til að markmiðum um afnám barnavinnu verði náð.  
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