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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að svara nokkrum spurningum með heldur skýra mynd af 

sögu, þróun og samhengi mannréttindamála í Bandaríkjunum í huga.  Hvernig hafa 

stefnur valdamesta lýðræðisríki heims í mannréttindamálum verið mótaðar, hverjar 

voru ástæður fyrir mótun þeirra og hver hefur árangurinn verið?  Hvernig hafa 

Bandaríkin notað stöðu sína sem valdamesta lýðræðisríki heims með tilliti til 

mannréttindamála og sterkrar stöðu sinnar sem þátttakandi á alþjóðavettvangi?  Sú 

aðferð sem notuð er við að svara þessum spurningum er söguleg greining atburða og 

aðgerða ásamt fræðilegri umfjöllun og gagnrýni fræðimanna.  Tímabil 

umfjöllunarinnar er frá 18. öld til og með hryðjuverkaárásunum 11. september 2001 og 

afleiðingum þeirra.  Rýnt er í mannréttindamál bæði í Bandaríkjunum og í 

mannréttindastefnu þeirra á alþjóðavettvangi.  Niðurstaðan er sú að Bandaríkin setji 

eigin hagsmuni oft á tíðum ofar annarra á efnahagslegum forsendum og hafi tekið 

alríkislög sín fram yfir alþjóðalög í utanríkisstefnu sinni í mannréttindamálum.  

Mannréttindi bandarískra borgara og annarra ríkja hafa fengið að líða fyrir 

hernaðarlega íhlutun Bandaríkjanna.   
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1. Inngangur 

„Mannréttindaákvæði eru mikilvægur hluti stjórnarskráa í vestrænum ríkjum og eru 

óumdeilanlega álitin ein af undirstöðum hvers lýðræðisþjóðfélags“
1
 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er mannréttindamál í Bandaríkjunum.  Umfjöllunin 

spannar tímabilið frá 18. öld til og með hryðjuverkaárásunum 11. september 2001 og 

afleiðingum þeirra.  Ástæða þess að fjallað er um Bandaríkin hér, er sú að Bandaríkin 

eru stærsta og valdamesta lýðræðisríki heims.
2
  Í Bandaríkjunum búa rúmlega 300 

milljónir manna frá mörgum mismunandi löndum.  Innflytjendur eru þess vegna stór 

hluti af íbúum Bandaríkjanna og skoðað verður hvernig mannréttindamálum þeirra er 

háttað.  Í krafti stærðar sinnar hafa Bandaríkin mikla hernaðarlega og efnahagslega 

yfirburði á alþjóðavettvangi.  Þeirra menning er þekkt um allan heim og hafa þeir verið í 

forystu fyrir hinni „vestrænu menningu“ eins og hún er svo oft kölluð.   

Mannréttindamál í Bandaríkjunum eru gríðarlega viðamikið viðfangsefni.  

Ritgerð þessi mun því seint verða tæmandi um viðfangsefnið.  Saga mannréttinda í 

Bandaríkjunum verður þó rakin nokkuð ítarlega.  Að setja mannréttindasögu 

Bandaríkjanna í sögulegt samhengi auðveldar skilning á mannréttindaþróuninni.  

Svokallaðar þrjár kynslóðir mannréttinda fá sinn sess í ritgerðinni út frá sögulegu 

sjónarhorni vegna þess að almenningur í Bandaríkjunum hefur upplifað þær allar.  

Mannréttindi voru einföld og fá í upphafi en með tíð og tíma hafa þau orðið flóknari og 

fleiri.   

 Þróun lagaumhverfis þeirra skiptir miklu máli og gerð er grein fyrir henni að þó 

nokkru leyti.  Til þess að dýpka skilning á því hvernig mannréttindabarátta í 

Bandaríkjunum hefur þróast er hér fjallað um nokkra stóra málaflokka mannréttinda.  

Það eru flokkar eins og mannréttindi fatlaðra, erlendra innflytjenda, kvenna og trúarleg 

mannréttindi.  Þessir málaflokkar eiga sér allir baráttusögu fyrir þeim réttindum sem 

þeir njóta í dag.  Blóðug átök tengjast sumum baráttunum en aðrar hafa farið fram á 

friðsamlegan hátt.  Allir málaflokkarnir eiga það þó sameiginlegt að barátta þeirra var 

ákall til bandarískra stjórnvalda um aukin mannréttindi.   

 Ritgerðin fjallar einnig um hlutverk Bandaríkjanna sem þátttakandi á 

alþjóðavettvangi.  Þau eru í forystu vegna stærðar sinnar og sögu og hafa því gríðarleg 

áhrif.  Bandaríkin eru þátttakendur í alþjóðasamvinnu mannréttindamála og forvitnilegt 

er því að skoða mannréttindastefnu þeirra út frá því sjónarhorni vegna þess að 

                                                           
1
 Alþingistíðindi 1994, 118. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 2073.         

2
 Mahmood Butt. (2002). America‘s vital role.      
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Bandaríkin eiga hagsmuna að gæta víða í heiminum.  Áhugavert er því að rýna í 

samskipti Bandaríkjanna við önnur ríki hvað varðar mannréttindamál.  Utanríkisstefna 

Bandaríkjanna í mannréttindamálum verður því tekin til skoðunar og spannar sú 

umfjöllun seinni hluta 20. aldar og rétt aðeins inn á 21. öldina.  Utanríkisstefnan er 

mótuð af stjórnvöldum hverju sinni og fær ríkisstjórn og sérstaklega forseti þar miklu 

um ráðið.  Stefnumótandi ákvarðanir enda því oft á að vera teknar af örfáum 

einstaklingum.    

Í lok ritgerðarinnar er kafli tileinkaðu gagnrýni nokkurra fræðimanna á mannréttindamál 

í Bandaríkjunum.  Þar sem að gróska og þróun mannréttinda hefur verið svo mikil sem 

raun ber vitni í Bandaríkjunum er hægt að fjalla um ýmsa atburði og afleiðingar þeirra 

út frá gagnrýnu sjónarhorni.   

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvernig hafa stefnur í mannréttindamálum Bandaríkjanna verið mótaðar, hverjar voru 

ástæður fyrir mótun þeirra og hver hefur árangurinn verið?  Hvernig hafa Bandaríkin 

notað stöðu sína sem valdamesta lýðræðisríki heims með tilliti til mannréttindamála og 

sterkrar stöðu sinnar sem þátttakandi á alþjóðavettvangi? 

 

2. Saga mannréttinda – Hvað eru mannréttindi? 

Saga mannréttinda er á reiki og fræðimenn eru ekki allir sammála um hvenær menn 

urðu meðvitaðir um mannréttindi sem sérstakt svið mannlegrar tilveru.  Ekki ríkir 

heldur full samstaða um það hvenær mannréttindi urðu viðurkennd.  En þá vaknar upp 

sú spurning; hver viðurkennir tilvist mannréttinda?  Eru það ríkin, stjórnvöld, samtök, 

óbreyttir borgarar eða einhverjir aðrir aðilar?  Hverjir eru það sem hafa rétt á því að 

skilgreina mannréttindi og hver veitir þeim réttinn til þess?  Hvernig ætli heimurinn 

hafi verið fyrir tilvist mannréttinda?  Þá voru mannréttindi líklega bara eitthvað í 

loftinu sem átti eftir að skilgreina, eftir skilgreiningu verða mannréttindi að lögum, 

reglum, reglugerðum, samþykktum á pappír og hefðum.  Mannréttindi geta líka verið 

óskráðar reglur, siðir og viðurkennd hegðun, almenn skynsemi og hugsanlega ákveðin 

greining á því hvað sé rétt eða rangt.  

 Mannréttindi eru margs konar og spanna svo vítt svið að óhjákvæmilegt er að 

þau tengist á einhvern hátt.  Þannig er til dæmis rétturinn til góðrar heilsu tengdur 

réttinum til fullnægjandi næringar og vatns, þetta helst í hendur.  Segja má að 
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mismunandi fletir  mannréttinda tengist innbyrðis og einnig eru þau háð hvert öðru á 

víxl.
3
 

 Í gegnum tíðina hafa mannréttindi verið þrætuepli margra, því að engin ein 

skilgreining er til á hugtakinu.
4
  Eiga mannréttindi að gilda fyrir alla, á að undanskilja 

einhverja eða á einhver rétt á því að vera þeim undanþeginn?  Eiga ríki að hafa samstarf 

í mannréttindamálum eða vinna hvert í sínu horni að sínum eigin túlkunum á 

mannréttindum?  Fyrri möguleikinn hefur verið algengari síðustu áratugina. Ríki hafa 

myndað með sér samstarf í mannréttindamálum á alþjóðavettvangi í gegnum ýmis konar 

samtök, ráð, milliríkjasamninga, alþjóðalög, samkomulög, samþykktir og á öðrum 

vettvangi.  En það vekur þá upp spurninguna um hvort réttlætanlegt sé að ríki hlutist til 

um mannréttindi í öðrum ríkjum, þá sérstaklega ef það telur að þar eigi sér stað 

mannréttindabrot?   

 Í bók sinni, Universal Human Rights, in Theory and Practice lætur höfundurinn 

Jack Donnelly, skoðanir sínar í ljós á því hvað mannréttindi séu.  Hann segir að 

mannréttindi séu útbreidd og hafi verið að breiðast út síðustu áratugi.  Segja má að 

mannréttindi séu alþjóðleg af því að þau hljóta viðurkenningu á alþjóðavísu, næstum því 

allsstaðar.  Sum ríki virða mögulega bara mannréttindi á pappírunum en haga sér svo 

kannski ekki samkvæmt því sem á þeim stendur.  Hér lýsir hann því hve mikið 

alvörumál mannréttindi eru fyrir ríki: 

„All states regularly proclaim their acceptance of and adherence to international human rights 

norms, and charges of human rights violations are among the strongest charges that can be made 

in international relations.“
5
 

Ljóst er að það er alvarleg aðgerð ef að ríki brýtur mannréttindi þegna sinna.  Í 

tilvitnuninni fullyrðir Donnelly að ásakanir um mannréttindabrot séu með þeim 

alvarlegustu sem hægt er að gera á alþjóðavettvangi og greinilegt er að ríki taka þau 

mjög alvarlega.  En hér á enn eftir að kafa dýpra í merkingu mannréttinda.  Um hvað 

snúast öll þessi mannréttindalög, mannréttindaráð, reglur, samþykktir og allur sá aragrúi 

er snýr að mannréttindamálum?  Mannréttindi eru sérstök tegund réttinda.  Ein 

einfaldasta útskýring á mannréttindum er þessi: 

 „Þau eru réttindi sem að einstaklingur hefur út af því að hann er mannvera“.
6
   

                                                           
3
 David R. Penna og Patricia J. Campbell. (1998). Human Rights and Culture: Beyond University and                 
Relativism.  

4
 Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls 448. 

5
 Jack Donnelly. (2003). Universal Human Rights in Theory & Practice. Bls 9-12. 
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Frelsi er einn sá fyrirferðarmesti þáttur sem fellur innan mannréttinda, enda er frelsi 

mikilvægasti þáttur mannréttinda.
7
  Skilgreining Oxford orðabókarinnar er einnig mjög  

stutt, skýr og skorinorð: 

„rights which are believed to belong justifiably to every person“.
8
   

Hefð hefur myndast fyrir því að skipta mannréttindum upp í þrjár kynslóðir og verður 

fjallað ítarlega um þær síðar í ritgerðinni.  

 

3. Hvenær komu mannréttindi til sögunnar? 

Erfitt er að nefna einhverja eina ákveðna tímasetningu sem segir til um tilkomu 

mannréttinda.  Alveg frá því fyrir Krist er hægt að grafa upp einhvern vísi að 

mannréttindum, sem komast þó ekki nálægt því að vera jafn-þróuð og mannréttindi eru í 

dag.  Það er óvíst hvort að innreið mannréttinda eigi að miðast við einhvern tiltekinn 

atburð, kenningu, hugmyndir fræðimanna eða við undirritun einhverra ákveðinna 

samninga.   

Talið er að hugtakið „mannréttindi“ hafi fyrst komið til sögunnar á 18. öld í 

skrifum Thomas Paine sem var breskur rithöfundur.  Hann skrifaði bókina The Rights of 

Man sem var fyrst gefin út árið 1791.  Í bókinni kemur orðasambandið „human rights“ 

þrisvar sinnum fyrir.
9
  Thomas Paine var álitinn róttækur maður meðal samtímamanna 

sinna og sýnir sagan það.  Hann þorði að láta skoðanir sínar í ljós.  Bók hans The Rights 

of Man er talin hafa verið skrifuð meðal annars til að styðja við frönsku byltinguna og 

það sem hún stóð fyrir.  Paine var ekki mjög hrifinn af afskiptum stjórnvalda og sést það 

vel á þessari setningu úr bók hans: 

„Unnecessary offices and places in governments and courts are created at the expense of the 

public to maintain them.“
10

 

Paine var meðal annars umhugað um réttindi kvenna og jöfn tækifæri fyrir alla óháð 

þjóðfélagsstöðu.  Talið er að hann hafi skrifað undir áhrifum frá John Locke en hann 

skrifaði um meðfædd og náttúruleg réttindi mannsins.  

Í eftirfarandi tilvitnun úr greininni Human Rights and Development eftir 

Wieczorek-Zeul er talað um hvernig frelsið er algjör og nauðsynleg forsenda þróunar. 

                                                                                                                                                                       
6 Sama heimild.  
7
 Heidemarie Wieczorek-Zeul. (2008). Human Rights and Development.   

8
 Catherine Soanes. (2003). Compact Oxford English Dictionary. Bls 543.   

9
 Thomas Paine. (1848). The Rights of Man: With a Brief Historical Preface. Bls 6, 64 og 114.  

10
 Sama heimild, bls 42.  
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„...the fundamental human right to freedom in itself encompasses the right to development. 

Therefore it is implicit in, and completes, the right to freedom.“
11

 

Wieczorek-Zeul segir jafnframt í grein sinni að orðin „Human“ og „Rights“ hafi fyrst 

verið sameinuð af tveimur heimspekingum Upplýsingastefnunnar, þeim Immanuel Kant 

og Jean-Jacques Rousseau.  Þeir vildu meina að frelsi einstaklingsins væri hinn 

mannlegi réttur.
12

  Talið er að rit Jean-Jeacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn, og 

önnur rit hans ásamt ritum Voltaire  hafi meðal annars hrundið frönsku byltingunni af 

stað árið 1789.  Voltaire og Rousseau lögðu mikla áherslu á málfrelsið.  Eitt sinn gerði 

Stjórnin í Sviss upptæka bók sem Rousseau hafði skrifað og lét brenna hana.  Voltaire 

stóð ekki á sama um þær aðgerðir Stjórnarinnar og skrifaði bréf til Rousseau.  Þessi 

tilvitnun úr bréfi  

Voltaire til Rousseau lýsir vel þeirri áherslu sem Voltaire lagði á málfrelsið:
13

 

„Ég er þér ósamdóma um allt, sem þú segir í bókinni sem gerð var upptæk fyrir þér í Sviss, en 

ég er viljugur að leggja lífið í sölurnar til að verja rétt þinn til að segja það.“
14

 

Þetta skrifaði Voltaire til Rousseau fyrir tíma frönsku byltingarinnar og má því segja að 

þeir hafi verið hvatamenn og á undan sínum samtíma með áherslur sínar á málfrelsi sem 

er einn mikilvægasti þáttur mannréttinda.  Í Alþýðublaðinu árið 1945 er minnst á  að 

Rousseau hafi átt sér fagrar kenningar um frelsi, jafnrétti og bræðralag.
15

   

Upp úr frönsku byltingunni þar sem stjórninni var komið frá varð til afurð.  Það 

var réttindayfirlýsing sem leit dagsins ljós árið 1789 og innihélt grundvallarmannréttindi 

sem flokkast sem borgaraleg og stjórnmálaleg mannréttindi.  Segja má að hugmyndir 

Rousseau um mannréttindi og þá sérstaklega málfrelsi hafi náð fram að ganga.
16

 

Í baráttu nýlendubúa fyrir frelsi í norðurhluta Ameríku seint á 18. öld má bera 

kennsl á kröfur um mannréttindi og frelsi.  Fylki Norður-Ameríku lýstu yfir sjálfstæði 

sínu árið 1776 og árið 1787 settu þau sér stjórnarskrá eins og frægt er orðið.  1791 var 

bætt við stjórnarskrána, nokkurs konar mannréttindaviðauka þar sem ríkisvaldið 

viðurkenndi tilvist grunndvallarmannréttinda sem flokkast sem fyrstu kynslóðar 

mannréttindi.  Frumkvæði og áræðni Bandaríkjamanna við gerð sinnar 

mannréttindaskrár virkaði hvetjandi á Evrópu, eins og réttindayfirlýsing Frakka gefur til 

                                                           
11

 Wieczorek-Zeul. (2008). 
12 Sama heimild.   
13

 Lögberg, 1942, bls 2-3. 
14

 Sama heimild, bls 3. 
15

 Alþýðublaðið, 1945. 
16

 Alþingistíðindi, 1994, bls 2075.        
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kynna.  Margar Evrópuþjóðir tóku einmitt réttindayfirlýsingu Frakka til fyrirmyndar við 

sína eigin gerð af mannréttindaskrám í kjölfarið.
17

 

 

4. Þróun mannréttinda í Bandaríkjunum 

Segja má að byrjunin sé árið 1776 í Bandaríkjunum.  Það ár leit Sjálfstæðisyfirlýsing 

Bandaríkjanna dagsins ljós.  Höfundur hennar var að mestu leyti Thomas Jefferson.  Þá 

samanstóðu Bandaríkin af þrettán nýlenduríkjum og Bretland réð yfir þeim.  Á þeim 

tíma var stríð milli þessara nýlenda og Bretlands.  Tilgangur 

Sjálfstæðisyfirlýsingingarinnar var sá að losna undan oki og yfirráðum Breta og mynda 

sjálfstætt ríki.  Mannréttindi koma fyrir í Sjálfstæðisyfirlýsingunni og margfræg er sú 

setning orðin sem þau varða: 

„We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed 

by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the 

pursuit of Happiness.“
18

 

Þessi setning úr Sjálfstæðisyfirlýsingunni hefur fengið mikla athygli, heldur meiri 

athygli en hún átti að fá.  Mannréttindi voru nefnilega ekki endilega helsta baráttumál 

höfunda hennar, heldur var þeim meira umhugað um að fá viðurkenningu á sjálfstæði 

Bandaríkjanna.  Enda sást það á yfirlýsingum þeirra ríkja sem tóku 

Sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna til fyrirmyndar seinna meir.  Þar var aðaláherslan 

lögð á að líkja eftir þeim kafla sem fjallaði um sjálfstæði og fullveldi frekar en að fella 

inn í yfirlýsingar sínar þann hluta sem snýr að mannréttindum.
19

 

En þessi yfirlýsing Bandaríkjamanna var bara byrjunin.  Þetta var bara ein 

setning í Sjálfstæðisyfirlýsingunni og ljóst er að mannréttindi biðu frekari skilgreiningar 

í framtíðinni.  Stjórnarskrá Bandaríkjanna var tekin í notkun árið 1787.
20

  Fyrstu 10 

viðaukar hennar fjalla allir um mannréttindi sem sýnir góða viðleitni Bandaríkjamanna 

til mannréttindamála.  Þessir viðaukar eru oft kallaðir „mannréttindaskrá“ eða 

„mannréttindaákvæði“ og fjalla ítarlega um mannréttindi í Bandaríkjunum.   

Í Bandaríkjunum á 19. öld voru mannréttindalög þó ekki á alþjóðlegum 

grundvelli.  Réttindi almennings áttu rætur sínar að rekja til réttinda þess fylkis innan 

Bandaríkjanna sem það bjó í og fylkin sóttu réttindi sín til alríkisins og yfirráða þeirra.  

                                                           
17

 Sama heimild.    
18

 Jordan. (2006), bls 59.  
19

 David Armitage. (2007). The declaration of independence: a global history. Bls 113.   
20

 Jordan. (2006), bls 31.  
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Fylkin höfðu þannig mikið að segja um mannréttindi borgara sinna.  Mannréttindi 

borgaranna voru ekki vel vernduð í fylkjunum.  Fylkin gátu komið harkalega fram við 

borgarana út af því að yfirráð þeirra féllu undir „domestic jurisdiction“ hugtakið sem 

vísar til réttarins til yfirráða á ákveðnu svæði.  En heimsstyrjaldirnar tvær breyttu 

ástandinu og hugarfarinu.  Eftir seinni heimsstyrjöldina var sú skoðun almennt ríkjandi 

meðal ríkja að þörf væri á innleiðingu og setningu alþjóðlegra mannréttindalaga.  Það 

sýndu 48 ríki heimsins í verki þegar þau lýstu yfir stuðningi við mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna árið 1948 og Bandaríkin voru á meðal þeirra.
21

  Reyndar þótti 

mörgum Bandaríkjamönnum velferðarkafli yfirlýsingarinnar heldur ítarlegur og vinstri 

sinnaður í meira lagi og voru það þá helst repúblikanar sem létu þá skoðun í ljós.
22

   

 

5. Þrjár kynslóðir mannréttinda 

Tíðkast hefur í nokkra áratugi að greina mannréttindi í þrjár kynslóðir og ljóst er að 

alþjóðasamfélagið viðurkennir þrjár kynslóðir mannréttinda.  Fyrst koma 

grunnmannréttindin og svo verða þau dýpri, þróaðri og sérhæfðari eftir því sem ofar 

kemur.  Í grein sinni Human Rights and Development fjallar Wieczorek-Zeul um þessar 

þrjár kynslóðir.  Talið er að þær hafi fyrst verið skilgreindar á 8. áratug síðustu aldar, en 

höfðu auðvitað hlotið viðurkenningu margra ríkja löngu fyrir þann tíma.
23

   

 

5.1 Fyrsta kynslóð mannréttinda 

Fyrsta kynslóð mannréttinda er einmitt um grunnmannréttindi mannfólksins.  Hún 

fjallar um frelsi manna til ýmissa athafna.  Fyrst og fremst stjórnmálaleg þátttökuréttindi 

og borgaraleg réttindi sem flestum þykja sjálfsögð í dag.  Með því er átt við að 

ríkisvaldið eigi ekki að skipta sér af athöfnum fólks, heldur veita því ákveðið frelsi.  

Þetta eru svokölluð grunnmannréttindi og líklega með fyrstu mannréttindunum.  Þessi 

réttindi þykja auðvitað sjálfsögð í dag, en voru merkilegur áfangi áður.  Ríki viðurkenna 

þau og skuldbinda sig með lögum til að skipta sér ekki af þeim og leyfa fólki að nota 

þau.  Dæmi um réttindi þessi eru frelsi til að sameinast eða stofna samtök, frelsi til 

hvaða atvinnu sem fólk kýs að stunda og frelsi til að hafa eigin sjónarmið eða skoðanir 

óháðar skoðunum annarra. Fleiri dæmi um fyrstu kynslóðar réttindi eru réttindi til 

                                                           
21

 Kathryn L. Boyd. (1999). Collective Rights Adjudication in U.S. Courts: Enforcing Human Rights at the 
Corporate Level. 

22
 John Kane. (2003). American Values or Human Rights? U.S. Foreign Policy and the Fractured Myth of 
Virtuous Power.  

23
 Wieczorek-Zeul. (2008). 
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sanngjarnra réttarhalda, trúfrelsi og rétturinn til að kjósa.  En til þess að þetta geti virkað 

þarf úrskurðarvald að vera til staðar, því alltaf geta komið upp ágreiningsmál.  

Úrskurðarvald í mannréttindamálum er dómsvald ríkisins.  Ríkisvaldið viðurkennir 

mannréttindin með lögum, og til þess að framfylgja þeim til fullnustu verða dómstólar 

að vera í stakk búnir að dæma eftir þeim, annars virka mannréttindin ekki eins og þau 

eiga að gera fyrir fólkið.  Ef ekki væri dómsvald í mannréttindamálum er auðvitað ekki 

líklegt að mannréttindi væru tekin alvarlega.  Þau væru þá bara óskráðar reglur og 

viðmið og eftirfylgnin væri lítil sem engin.  Fyrsta kynslóð mannréttinda er einföld og 

einungis grunnmannréttindi þannig að auðvelt er að framfylgja ákvæðum þeirra fyrir 

dómstólum.
24

 

 

5.2 Önnur kynslóð mannréttinda 

Önnur kynslóð mannréttinda skilgreinir fleiri tegundir og fjallar um sérhæfðari 

mannréttindi.  Mannréttindin sem hér um ræðir varða aðallega atvinnu og rétt fólks til 

hennar.  Önnur kynslóð mannréttinda er kennd við hin félagslegu, efnahagslegu og 

menningarlegu réttindi.  Ríkisvaldið viðurkennir rétt fólks til atvinnu en atvinnulausir 

geta þó ekki sakað ríkið um stöðu sína sem atvinnuleysingjar og sótt ríkið til saka fyrir 

atvinnuleysi sitt.  Ríkisvaldið fríar sig frá þess konar ábyrgð.  Atvinnuleysisbætur eru þó 

þekkt fyrirbæri sem mörg ríki bjóða atvinnulausum upp á, og flokkast 

atvinnuleysistryggingar undir aðra kynslóð mannréttinda.  Önnur kynslóð mannréttinda 

tekur einnig til réttarins til menntunar og sömu launa fyrir sömu vinnu.  Segja má að 

önnur kynslóðin snúist um jöfn tækifæri og opni leiðina fyrir því að jafna tækifærin enn 

frekar.  Þá er aðallega átt við að jafna tækifæri kynjanna á milli.  Rétturinn til 

fullnægjandi lífskjara, að geta lifað heilbrigðu lífi og að geta verið í verkalýðsfélagi eru 

einnig hluti af annarri kynslóð mannréttinda. Við þetta má bæta skyldum ríkisins til að 

veita ókeypis félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og grunnmenntun, þetta eru atriði sem 

til dæmis Ísland hefur tileinkað sér og sömuleiðis er hluti af hinu norræna velferðarkerfi.  

Segja má að flest öll atriði sem talin hafa verið upp hér og falla undir aðra kynslóð 

mannréttinda, geti flokkast sem nauðsynleg skilyrði „fullnægjandi lífskjara“.
25

 

 

                                                           
24 Sama heimild.   

25 Sama heimild.    
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5.3 Þriðja kynslóð mannréttinda 

Undir þriðju kynslóð mannréttinda falla ýmis konar réttindi er varða hópa.  Þessi réttindi 

hafa hafið innreið sína tiltölulega nýlega.  Segja má að viðurkenning ríkja á þeim sé í 

stöðugri vinnslu og er því verki hvergi nærri lokið.  Umræða um mannréttindi þriðju 

kynslóðar eru til dæmis komin til út af nútímaþróun í heiminum sem er af 

mannavöldum.  Auknar loftslagsbreytingar, gróðurhúsaáhrif og mengun ógna 

grunnmannréttindum sem eru til dæmis aðgangur að vatni, fæði og heilsusamlegu 

umhverfi.  Út af þessum loftslagsbreytingum má segja að baráttan fyrir mannréttindum 

sé komin í hring því að baráttan snýst aftur um grunnmannréttindi, vegna gjörða 

mannfólksins.
26

  Lofslagsbreytingar eru sameiginlegt vandamál allra ríkja og er því 

mikilvægt að þau séu öll þátttakendur alþjóðlegrar samvinnu sem hefur það að 

markmiði að leysa vandann. 

Réttindi sem falla undir þriðju kynslóðina eru til dæmis réttur til sjálfbærrar 

þróunar, heilbrigðs og ómengaðs umhverfis og friðar.  Eins og áður kom fram er þriðja 

kynslóðin fremur réttindi hópa og samfélaga frekar en einstaklingsins.  Þess vegna eru 

þessi mannréttindi ekki á ábyrgð neins eins ríkis eða þjóðar heldur verða ríki og þjóðir 

að vinna saman að því að fullnægja þessum réttindum.  Sem dæmi um vettvang til þess 

á alþjóðavettvangi eru Sameinuðu þjóðirnar, Evrópusambandið og Amnesty 

International samtökin.  Þriðju kynslóðar mannréttindi eru almennari og ná meira yfir 

heildina en hinar tvær.  Þessi kynslóð er eiginlega yfir félagsleg, borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi hafin.  Þau eru ennþá í þróun og eru ekki allsstaðar opinberlega 

viðurkennd.  Umhverfisréttindi eru mjög stór hluti þriðju kynslóðar mannréttinda.
27

 

 

5.4 Samantekt um þrjár kynslóðir mannréttinda 

Fyrsta kynslóðin fjallar um grundvallarréttindi mannsins.  Þessi réttindi þykja sjálfsögð 

víðast hvar í heiminum í dag og taka helst til borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda.  

Fyrstu kynslóðar mannréttindi eru oft kölluð“ neikvæð réttindi“.  Ástæða þess er að þau 

krefjast þess að ríkisvaldið sýni af sér afskiptaleysi og athafnaleysi.  Fólk á að njóta 

sinna réttinda í friði og fá sitt frelsi til þess.  Lögð er áhersla á að mannfólkið sé laust 

undan oki ríkisvaldsins.
28

  Eitt mikilvægasta atriði fyrstu kynslóðar mannréttinda er 

                                                           
26 Richard P. Hiskes. (2005). The Right to a Green Future: Human Rights, Environmentalism, and 

Intergenerational Justice. 

27 Wieczorek-Zeul. (2008). 
28

 Alþingistíðindi, 1994, bls 2076.      
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rétturinn til sameinaðra krafta og stofnunar samtaka.  Meðal grundvallarmannréttinda 

teljast félagafrelsið sem er náskylt tjáningarfrelsinu.  Félagafrelsið er mikilvægur þáttur 

mannréttinda og telst ein af undirstoðum lýðræðisþjóðfélagsins.  Félagafrelsið veitir 

borgurum réttinn til að stofna félög eða samtök án afskipta stjórnvalda.  Stjórnvöld gætu 

einungis stöðvað stofnun félagasamtaka vegna einhverra sérstakra aðstæðna, svo sem ef 

þau eru stofnuð í ólöglegum tilgangi.  Hindrunaraðgerðir ríkisvaldsins þyrftu að eiga sér 

stoð í lögum.  Ríkisvaldið verður að sýna afskiptaleysi gagnvart félagasamtökum og 

ekki aðhafast neitt sem takmarkar félagafrelsið.  Ástæða þess að félagafrelsið er svo 

verndað sem raun ber vitni er sú að félagasamtök og starfsemi þeirra eru mikilvægur 

þáttur í opinberri umræðu.  Þannig geta félög reynt að hafa áhrif á stjórnvöld á 

opinberum vettvangi og beitt þau þrýstingi til að haga stefnu sinni í samræmi við 

hagsmuni sína.
29

 

Fyrsta kynslóðin krefst þess að ríkisvaldið sýni athafnaleysi en önnur kynslóðin 

krefst athafna, þá helst í formi laga –og reglusetninga og fjárútláta fyrir borgarana til að 

ríkið geti uppfyllt lágmarkskröfur um mannsæmandi líf.  Síðustu áratugi hefur samt  

athyglisverð þróun átt sér stað innan fyrstu kynslóðar mannréttinda.  Borið hefur á því í 

auknum mæli að ríki hafi þurft að setja lög til þess að vernda einstaklinga gegn hver 

öðrum í samskiptum sínum innbyrðis.
30

  Líklegt er til dæmis að ærumeiðandi ummæli á 

opinberum vettvangi falli undir slík samskipti.   

Önnur kynslóðin snýst um félagsleg, efnahagsleg og menningarleg réttindi.  

Kröfur um þau komu á eftir kröfum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.  Kröfur um 

annarrar kynslóðar mannréttindi byggjast á því að fólki skuli leyfast að njóta frelsis.  Til 

að hægt sé að fullnægja þeim kröfum verður að tryggja að fólkið geti lifað sómasamlegu 

lífi, án skerðingar á þeim réttindum er tilheyra fyrstu og annarri kynslóð mannréttinda 

og er það hlutverk ríkisins að sjá til þess að þeim kröfum sé fullnægt.  Þess vegna eru 

annarrar kynslóðar mannréttindi oft kölluð „jákvæð mannréttindi“.  Það er vegna þess 

að ríkið þarf að útvega fjármagn fyrir fjárfrekar aðgerðir, eins og tryggingar og ókeypis 

menntun til þess að tryggja góða virkni þessara réttinda.
31

  Áherslan er á jöfn tækifæri 

fólks óháð efnahag og þjóðfélagsstöðu.  Fólk á að njóta þeirra jöfnu grunnréttinda sem 

ríkið útvegar þeim við fæðingu, eins og grunnskólamenntun fyrir alla og réttinum til 

atvinnu.  Önnur kynslóðin fjallar líka um að enginn eigi að þurfa að líða skort eða 

                                                           
29

 Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls 588-589. 
30

 Alþingistíðindi, 1994, bls 2076-2077.       
31

 Sama heimild.           
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fátækt, því að ríkið muni vernda þau réttindi með sínum úrræðum eins og tryggingum 

og félagsþjónustu.   

 Eftir þessa ofangreindu umfjöllun um kynslóðir mannréttinda má leiða líkur að 

því að þær séu tengdar.  Fyrsta og önnur kynslóðin virðast vera nokkuð háðar hvor 

annarri og gætu breytingar í annarri hvorri haft áhrif á hina.   

Þriðja kynslóðin er almennari og víðtækari en hinar tvær og er hún í þróun.  

Mannréttindi þriðju kynslóðar krefjast samvinnu ríkja á alþjóðavettvangi einmitt út af 

því.  Réttindi er varða umhverfismál eru áberandi í þriðju kynslóð mannréttinda.  

Réttindi hópa og fólks sem berst fyrir sameiginlegum hagsmunum sem ekki eru bundnir 

við landamæri, svo sem náttúruverndarsamtök, falla undir þriðju kynslóðina.  Með 

aukinni hnattvæðingu síðustu áratugi má segja að athyglin hafi í auknum mæli beinst að 

þriðju kynslóð mannréttinda.  Hana mætti réttilega kalla „samstöðuréttindi“ vegna þess 

hvers eðlis þau eru.  Vitundarvakning ríkja hvað varðar mannréttindamál varð eftir 

seinni heimsstyrjöld og tímabil mannréttinda í samvinnu á alþjóðavettvangi hófst fyrst 

fyrir alvöru eftir hana og hefur aukist síðan.  Ljóst var að mjög alvarleg 

mannréttindabrot áttu sér stað á styrjaldartímanum og nauðsynlegt var að ríki ynnu 

saman að því að auka vægi mannréttinda á alþjóðavettvangi.  Fyrir þennan tíma var 

algengt að litið væri svo á að mannréttindamál væru innanhússmál hvers ríkis fyrir sig.  

Fullveldi ríkja var á mjög háu virðingarstigi og ekki var ásættanlegt ef eitthvert annað 

ríki gerði sig líklegt til að skipta sér af málefnum annars ríkis.  Þetta viðhorf ríkja er 

ekki alveg horfið.  Öðru hverju lætur ríki heyra í sér og heldur uppi efasemdum 

varðandi alþjóðasamvinnu í mannréttindamálum.  Þetta eru yfirleitt ríki sem ekki 

tilheyra hinum vestræna heimi.  Þau telja að verið sé að matreiða vestræn gildi ofan í sig 

og vilja það ekki.  Þau telja sum mannréttindamál átroðning við sína menningu og að 

krafa um þau séu of mikil afskipti af innanríkismálum þeirra.  Þessi einangrun sumra 

ríkja í mannréttindamálum getur dregið mjög úr afköstum, afurðum og gæðum 

alþjóðasamvinnu í mannréttindamálum.
32

    

Þriðja kynslóðin virðist þó standa nokkuð sér á báti enn sem komið er.  Hún er 

þó að ryðja sér til rúms í nútímastefnumótun ríkja.   

 

                                                           
32

 Sama heimild, bls 2077-2078.        
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6. Trúmál og mannréttindi í Bandaríkjunum 

 Trúfrelsi er stór og áberandi þáttur mannréttinda.  Trúfrelsi hefur verið þrætuepli í 

gegnum tíðina og hefur verið eitt heitasta mál mannréttindaumræðunnar.  Það virðast 

allir hafa skoðun á trúmálum.  Fólk vill fá að iðka sína trú í friði sama hvaða trú það er.  

Þeir sem eru trúleysingjar vilja líka fá að vera það í friði og vera lausir undan athöfnum 

og áhrifum frá þeim sem trúaðir eru.  18. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 

þjóðanna frá 1948 tekur sérstaklega til trúmála: 

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes 

freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others 

and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and 

observance.
33

 

Fólki er frjálst að hafa hvaða trú sem það kýs.  Einnig er því frjálst að skipta um trú, 

segja sig frá trú og að hafa enga trú.  Trúmál hafa sérstaklega verið áberandi í 

Bandaríkjunum þar sem fjöldi fólks af erlendu bergi brotnu býr og tekur fólk gjarnan 

með sér sína menningu og trú sem það vill viðhalda, eftir að hafa sest að í 

Bandaríkjunum.  Mannréttindahugmyndir voru til staðar löngu áður en 

mannréttindaákvæði urðu að lögum í stjórnarskrá.  Upprunalegu nýlendur Norður-

Ameríku höfðu verið til í um 200 ár áður en það gerðist.  En til að sannfæra stjórnvöld 

um að veita þegnum ríkisins algjört trúfrelsi þurfti að vinna saman.  Það gerðu þeir sem 

voru trúlausir, andófsmenn kirkjunnar og þeir sem voru „jeffersonískir“ repúblikanar og 

voru fylgjandi aðskilnaði ríkis og kirkju og studdu trúfrelsi.  Í amerísku byltingunni var 

rætt um þetta mál og fylgdu margir hugmyndum Thomas Jefferson um afskiptaleysi 

ríkisins. 

The inhabitants of all the states decided that government had no power to prohibit the 

free exercise of peaceable religion.  All states agreed with Jefferson that civil 

government could interfere when „principles break out into overt acts against peace & 

good order“: but otherwise, citizens had a right to practice the religions of their 

choice...
34

 

Greinilegt er að það var baráttumál fólks að fá ríkisvaldið til að viðurkenna trúfrelsi sem 

grundvallarmannréttindi.  Það tókst eftir byltinguna þegar mannréttindaviðauki við 

                                                           
33

 Johannes Morsink. (2008). The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting, and intent.  
34

 Thomas J. Curry. (1987). The First Freedoms: Church and State in America to the Passage of the First 
Amendment. Bls 219.  
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stjórnarskrá Bandaríkjanna var samþykktur og tekinn í notkun árið 1791.
35

  Sjá má á 

þessari tilvitnun að þarna er fyrirvari á frelsinu.  Ef  trúfrelsi vegur einhvern tímann að 

frið og reglu þá geta stjórnvöld gripið inn í.   

 Ekki voru samt allir á sömu skoðun og Thomas Jefferson að aðskilja ætti ríki og 

kirkju.  Jefferson var nefnilega harður aðskilnaðarmaður þessara tveggja afla.  

Trúarlegir minnihlutar voru ekki á sömu skoðun.  Þessir minnihlutar vildu ekki endilega 

aðskilnað ríkis og kirkju heldur vildu þeir viðurkenningu ríkisvaldsins á því að allar 

tegundir trúarbragða -og hópa væru jafnar fyrir lögum.  Aðskilnaður ríkis og kirkju eins 

og Jefferson sá hann fyrir sér varð að veruleika með fyrsta viðauka mannréttindaskrár 

við stjórnarskrá Bandaríkjanna árið 1791.  Það tók Bandaríkjamenn tíma að melta hvað 

hafði gerst.  Skilningur þeirra þróaðist smátt og smátt í áttina að því að fyrsti viðaukinn 

fæli í sér aðskilnað ríkis og kirkju eins og Jefferson vildi.  Þetta kom betur og betur í 

ljós á 20. öldinni þegar menningarstríð milli mótmælenda og rómversk-kaþólskra 

geisaði.  Eftir lok seinni heimsstyrjaldar var skilningur Bandaríkjamanna algjörlega sá 

að samasem merki væri milli trúfrelsis og aðskilnaðar ríkis og kirkju.
36

  

Bandaríkjamenn höfðu sjálfir, áður en ríkisvaldið viðurkenndi það með lögum, þróað 

með sér hugmyndir um trúfrelsi og að allir menn, sama hvaða trú þeir aðhylltust, væru 

jafnir fyrir lögum.   

...Religious Liberty may be confidently reckoned as of distinctly American origin. 

...governments and peoples had asserted and maintained for themselves freedom from all 

alien religious dictation; but it was reserved for the people and governments of this last 

settled among the lands to announce the religious equality of all men and all creeds 

before the law, ...this pure religious liberty may be justly rated as the great gift of 

America to civilization and the world...
37

 

Í enda tilvitnunarinnar er minnst á að það trúfrelsi sem til varð í Bandaríkjunum gæti 

verið ein mesta gjöf sem Bandaríkin hafa gefið heiminum og siðmenningunni.  En það 

má ekki gleyma því að baráttan fyrir trúfrelsi og innleiðingu þess tók langan tíma, 

nokkur hundruð ár.
38

  Þegar Hæstiréttur Bandaríkjanna dæmdi í fyrsta skipti  samkvæmt 

trúfrelsisákvæðum mannréttindakaflans má segja að þau hafi fest sig í sessi.  Það gerðist 

fyrst árið 1940 í máli Cantwell vs. State of Connecticut.  Annað skiptið var 7 árum 
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seinna í máli Everson vs. Board of Education of the Township of Ewing.  Í báðum 

þessum málum var dæmt eftir mannréttindakafla stjórnarskrárinnar.  Eftir þessa tvo 

fyrstu dóma hafa margir aðrir svipaðir fallið í kjölfarið sem undirstrika hlutleysi 

ríkisvaldsins í trúmálum og leggja áherslu á áframhaldandi aðskilnað ríkis og kirkju.
39

   

En það er ekki víst að trúfrelsið teljist mesta gjöf Bandaríkjanna til heimsins.  Það fer 

algjörlega eftir aðstæðum.  Sum ríki styðja við ákveðin trúarbrögð umfram önnur og 

virðist ríkja sátt um það en í sumum þeirra ræður fólk því sjálft hvort það tilheyrir 

henni, velur að hætta í henni eða velur sér einhverja aðra trú.  Mynstrið er mismunandi 

eftir ríkjum og trúarbrögðum.  Að breyta trúarumhverfi ríkis er líklega hægara sagt en 

gert.  Í tilfelli Bandaríkjanna sýndi sig að það tekur langan tíma.  Þróunin í 

Bandaríkjunum tók yfir 200 ár.  Menningarmunur skiptir líka máli.  Það myndi líklega 

seint gerast að öll ríki heimsins tækju upp trúfrelsi og þar með þó nokkuð af vestrænum 

gildum upp á arma sína í leiðinni.  Ósamræmi menningarheima myndi ekki leyfa slíku 

að gerast, að minnsta kosti ekki á nokkrum árum.  Eflaust eru ólíkir menningarheimar í 

austri ekki tilbúnir að taka við vestrænum gildum og þá sérstaklega ekki í trúmálum.  

Það að ætla að trúfrelsisvæða heiminn með því að þröngva trúfrelsinu upp á ríki og 

neyða þau þannig til að setja lög sem styðja trúfrelsi er ekki líklegt til árangurs.  Þótt 

lögin séu til staðar þarf breytingin að verða hjá fólkinu sjálfu.  Hugarfarsbreyting og þar 

með menningarbreyting þarf að verða á þjóðfélaginu.  Félagslegur og menningarlegur 

stuðningur þarf að vera til staðar til að styðja við breytingarnar.  Fólk þarf að venjast 

nýju umhverfi eins og sýndi sig svo glöggt í Bandaríkjunum.
40

   

 

7. Mannréttindi kvenna og þróun þeirra í Bandaríkjunum 

Konur í Bandaríkjunum hafa með tíð og tíma fengið viðurkenningu á réttindum sínum.  

Þessi réttindi sem konur hafa barist fyrir eru réttindi sem karlar hafa, og hafa haft nánast 

alla tíð.  En ástandið er ekki svo að staða bandarískra kvenna í mannréttindamálum sé 

jafn góð og jöfn á við karla.  Stefna stjórnvalda í Bandaríkjunum hefur alla tíð verið 

karllæg.  Karlmenn eru í miklum meirihluta í stjórnunarstöðum hjá hinu opinbera.  

Karlar eru í meirihluta á Þinginu, Hæstarétti og í Hvíta húsinu.  Stefnur stjórnvalda hafa 

því verið mótaðar af karlmönnum að langmestu leyti og hafa því miklu frekar tekið til 

þarfa karla en kvenna.  En þrátt fyrir þessar staðreyndir unnu konur mikilvæga sigra frá 
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árinu 1776.  Þær létu í sér heyra og kröfðust aukinna réttinda.  Þær fengu kosningarétt 

sinn viðurkenndan árið 1920.  Þrælahald var afnumið.  Þær fengu réttinn til þess að 

mennta sig, eiga eignir og halda sínum launum sjálfar svo eitthvað sé nefnt.
41

  Konur 

fengu einnig réttinn til fóstureyðinga viðurkenndan árið 1973 og hefur umræðan um 

fóstureyðingar verið mikil alla tíð síðan.
42

  Þó er enn langt í land í ýmsum efnum. Það 

hallar á konur á vinnumarkaði.  Þær fá minni laun en karlar, oft einungis tvo þriðju af 

launum þeirra fyrir sama starf.  Vinnumarkaðnum hefur alla tíð verið stjórnað af 

karlmönnum af því að þeir eru í stjórnunarstöðum hjá hinu opinbera og í fyrirtækjum í 

einkageiranum.  Lítið var af konum á vinnumarkaði fyrir nokkrum áratugum en þeim 

hefur fjölgað statt og stöðugt.  Sérstaklega tók fjölgunin kipp eftir að fóstureyðingar 

voru leyfðar í öllum fylkjum Bandaríkjanna samkvæmt úrskurði Hæstaréttar árið 1973.  

Rannsókn sem gerð var á síðasta áratug 20. aldar sýndi að aðaláhyggjuefni kvenna á 

þeim tíma var launamunur kynjanna og mismunun á vinnumarkaði.  Hefðin á 

vinnumarkaði er einnig orðin svo sterk út af karllægum gildum vinnumarkaðarins.  

Konur eru í „kvennastörfum“.  Það eru störf í heilbrigðisgeiranum, almenn 

skrifstofustörf og umönnunarstörf svo dæmi séu nefnd.  Kvennastörf eru valdalítil störf 

og innihalda þar með ekki mikla stjórnun.  Konur virðast fastar í þessum störfum vegna 

þeirrar hefðar sem skapast hefur út af vinnumarkaði sem rekinn hefur verið af körlum.
43

     

Í Sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna frá 1776 segir að allir menn séu fæddir 

jafnir.
44

  Það voru orð að sönnu því þessi fullyrðing átti einmitt bara við um karlmenn á 

þessum tíma.  Konur höfðu á þessum tíma ekki nærri öll þau sömu réttindi og karlar.  

Eru konur ekki líka menn?   

 Það var til dæmis ekki fyrr en árið 1920 sem konur fengu kosningarétt í öllum 

fylkjum Bandaríkjanna.  Það gerðist þegar að 19. viðauki stjórnarskrárinnar var 

samþykktur.45  Áður en konur fengu kosningarétt voru þær afar valdalitlar.  

Kosningarétturinn var forsenda þess að geta breytt einhverju enda börðust þær afar hart 

fyrir því að fá hann viðurkenndan.  Hann jók tvímælalaust hlutverk þeirra, völd og 

réttindi.
46
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  Það var auðvitað löngu fyrir tilkomu kosningaréttinn sem að þær hófu baráttu 

sína fyrir auknum mannréttindum.  Árið 1848 hittust um 300 manneskjur, bæði  konur 

og karlmenn í Seneca Falls í New York og gerðu uppkast að réttindaskrá fyrir konur.  

Þessi réttindi voru félagsleg, borgaraleg og trúarleg.  Þessi atburður hefur verið kallaður 

Seneca Falls ráðstefnan.
47

  Fundargerð ráðstefnunnar innihélt kröfur um jöfn réttindi 

karla og kvenna.  Þar koma til dæmis fram kröfur um réttinn til að kjósa, sækja skóla, 

eiga eigin eignir og að fá að halda sínum launum sjálfar.  En þessi þróun gekk hægt og 

tók áratugi.  Eins og kom fram hér á undan fengu konur ekki kosningarétt fyrr en árið 

1920.   

 Þrælahald viðgekkst lengi vel í Bandaríkjunum og var hefðin fyrir því ávallt 

meiri í Suðurríkjum Bandaríkjanna eins og atburðir borgarastyrjaldarinnar á 19. öld í 

Bandaríkjunum undirstrika.  En konur einbeittu sér að því að stuðla að afnámi 

þrælahalds áður en borgarastyrjöldin myndi hefjast.
48

  Þær helguðu sig algjörlega 

afnámi þrælahaldsins.  Þær lögðu meira að segja niður margvísleg réttindasamtök 

kvenna á meðan þeirri baráttu stóð.
49

  En því miður náðist ekki að afnema þrælahald 

fyrir upphaf borgarastyrjaldarinnar.  Árið 1865 var þó samþykkt að staðfesta afnám 

þrælahaldsins og var það gert með 13. viðauka stjórnarskrárinnar sem kveður fast á um 

að þrælahald skuli ekki eiga sér stað í Bandaríkjunum.
50

   

 Á 19. öldinni færðist harka í baráttu kvenna fyrir kosningarétti sínum.  Árið 

1869 voru tvenn samtök stofnuð þeirri baráttu til stuðnings.  National Woman Suffrage 

Association (NWSA) og American Woman Suffrage Association (AWSA).  Þau störfuðu 

hvor fyrir sig í 21 ár en sameinuðust árið 1890 í National American Woman Suffrage 

Association (NAWSA).
51

 

Konur hafa alla tíð verið á lægri launum en karlar í Bandaríkjunum.  Launamunur 

kynjanna er vitaskuld þekktur um allan heim.  En það hefur verið launamunur milli 

kynjanna í Bandaríkjunum þótt að þær vinni sömu störfin.  Equal Pay Act átti að laga 

þessa stöðu.  Það eru lög sem sett voru árið 1963 og eru staðfesting á því að konur og 

karlar eigi að fá sömu laun fyrir sömu vinnu.  Einnig tóku Civil Rights Act lögin frá 

1964 til þessa málaflokks.  Lögin um jöfn laun kynjanna hafa ekki þótt virka sem 

skyldi.  Til dæmis var áætlað árið 1997 að laun kvenna væru um 25% lægri en laun 
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karla.  En samt sem áður eru þessi lög álitin eitt af þeim bestu verkfærum til að stuðla að 

launajöfnuði kynjanna.  En líklegt er að eitthvað þurfi að endurskoða málið í ljósi 

reynslunnar, lögin virðast ekki hafa tilætluð áhrif.  Civil Rights Act lögin voru almennt 

víðtækari.  Þau áttu að útrýma mismunun kyninjanna á vinnumarkaði.  Þau tóku til 

ráðninga, stöðuhækkana og verkefna sem dæmi.  Þau áttu að stuðla að því að fólk væri 

metið eftir hæfni og verðleikum en ekki kyni.  Ástæða þess að launamunur kynjanna 

hefur ekki jafnast eins mikið og vænst var til er líklega sá að sönnunarbyrðin liggur hjá 

konunum.  Þær þurfa að sanna fyrir dómstólum að þær fái lægri laun fyrir sömu vinnu 

og karlar og að ástæða launamunarins sé sú að þær séu konur.  Erfitt getur reynst fyrir 

konur að færa sönnur á þetta.
52

 

 Sáttmáli um útrýmingu á allri mismunun gegn konum var samþykktur á þingi 

Sameinuðu þjóðanna árið 1979.  Þetta er yfirgripsmesti sáttmáli sem gerður hefur verið 

gegn mismunun kvenna.  Bandaríkin skrifuðu undir sáttmálann árið 1980 og hefur fjöldi 

ríkja skrifað undir hann síðan hann var samþykktur.  Hann er mjög ítarlegur og tekur til 

margra atriða og hugsanlegra aðstæðna sem upp geta komið.  Í honum er í stuttu máli 

lagt bann við allri hugsanlegri mismunun gegn konum.
53

 

 

7.1 Fóstureyðingar 

Fyrir tíð hins fræga dómsmáls Roe v. Wade árið 1973 voru fóstureyðingar leyfðar í 

nokkrum fylkjum Bandaríkjanna, þó með ströngum skilyrðum.  Þær voru ekki gerðar 

nema ef meðgangan ógnaði heilsu móður og í sumum fylkjum voru þær leyfilegar ef  

kona varð þunguð eftir nauðgun.  En eftir Roe v. Wade voru fóstureyðingar leyfðar í 

öllum fylkjum Bandaríkjanna.
54

  Umræðan um fóstureyðingar hefur verið mikil og hefur 

myndast mikill hiti í kringum hana.  Það var baráttumál kvenna að fá val um að binda 

endi á meðgöngu og það tókst með úrskurði Hæstaréttar árið 1973.  Frá 1973 hefur 

hefur Hæstiréttur Bandaríkjanna ítrekað staðfest þennan úrskurð sinn og þar með rétt 

kvenna til að ráða yfir eigin líkama.
55

   

 Atburðarrásin eftir dómsúrskurð Hæstaréttar í máli Roe v. Wade er athyglisverð.  

Fóstureyðingum fjölgaði auðvitað eins og nærri má geta.  Þær fóru frá 20% upp í 30% 

af þeim börnum sem undir komu.  En þau áhrif sem hafa verið hvað mest ánægjulegust 
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eru að tíðni fósturdauða og ungbarnadauða minnkaði verulega mikið.
56

  Áhrif Roe v. 

Wade úrskurðarins á fæðingartíðni hafa lítið verið rannsökuð en þó benda gögn einnar 

rannsóknar til þess að fæðingartíðni hafi lækkað um 4% í mörgum fylkjum 

Bandaríkjanna og í sumum hafi hún lækkað meira.
57

  Áhrifin á vinnumarkaðinn létu 

ekki á sér standa.  Konum fjölgaði á vinnumarkaði.  Eftir að konur fengu vald yfir 

barneignum sínum þá gátu þær ráðið hvenær þær myndu eignast börn.  Þetta gerði þeim 

kleift að haga lífi sínu meira eftir eigin höfði og margar kusu að bíða með barneignir og 

láta starfsframa sinn ganga fyrir.  Hægt var að sjá mun sérstaklega á hópi giftra kvenna 

með börn.  Þeim fjölgaði mikið á vinnumarkaði eftir 1973.  Þær höfðu þann möguleika 

að ná sér í menntun, starf við hæfi og leggja grunninn að öruggum starfsframa á 

vinnumarkaði.  Þetta gerðu þær áður en þær fóru að eignast börn.  Þannig var þessi 

hópur kvenna mun betur staddur á vinnumarkaði og hafði fleiri möguleika en sá hópur 

kvenna sem eignaðist börn og hafði enga menntun né starfsreynslu sem heita má að 

baki.
58

   

 

7.2 Mansal  

„The trafficking of young women and children for prostitution and other forms of sexual 

exploitation is one of the most significant human rights abuses in contemporary society.“
59

 

Mansal er alvarlegt mál.  Sú athöfn að versla með fólk varðar mannréttindalög.  Það að 

fólk gangi kaupum og sölum er orðið að alþjóðlegu vandamáli sem ríki glíma við dag 

hvern.  Þrælahald var afnumið í Bandaríkjunum árið 1865 og var það mikill sigur en nú 

hefur mansal færst í aukana og orðið meira áberandi og má segja að það sé hið nýja 

þrælahald sem ekki enn sér fyrir endann á.  Mansal hefur í för með sér að 

mannréttindalög eru margbrotin og er þetta alvarlegt vandamál í Bandaríkjunum.  En 

hvað er mansal og hvað felur það í sér?   

 Mansal er sá hluti skipulagðrar glæpastarfsemi í heiminum í dag sem vex hvað 

hraðast. Miklir peningar eru  í þessum ólöglegu viðskiptum og lítil áhætta miðað við 

marga aðrar tegundir skipulagðrar glæpastarfsemi.
60
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 Mansal á í langflestum tilvikum við konur og börn.  Því má skipta gróflega í tvo 

flokka.  Annars vegar kynferðislega þrælkun og hins vegar þrælkun án kynferðislegra 

athafna.   Það sama á við um börnin.  Konur og börn eru blekkt eða þeim er rænt og þau 

seld í ánauð eða þrælkun.  Sameinuðu þjóðirnar skilgreina mansal á þennan hátt: 

1. Human trafficking involves the "transportation, transfer, harbouring, or receipt of 

persons". 

2. This is accomplished through certain "means or mechanisms" such as force, coercion, 

kidnapping, and/or deception. 

3. These activities occur solely for sexual exploitation, prostitution, and/or debt 

bondage.
61

 

Algengt er að konum sé rænt og þær notaðar til þess að stunda vændi.  Þekkt er að sá 

sem rændi þeim eigni sér hluta af þeim tekjum sem vændiskonan fær.   Þannig er kona 

sem rænt var, orðin kynferðislegur þræll „eiganda“ síns.  Með tilkomu hnattvæðingar, 

aukins flæði fólks, bættum samgöngum og opnari landamærum er borðleggjandi að 

mansal nær að viðgangast.  Til dæmis er Kanda orðið að eins konar áfangastað 

fórnarlamba mansals.  Landamæri Bandaríkjanna og Kanada eru frekar aðgengileg og 

opin.  Það hafa þeir sem stunda mansal óspart nýtt sér og smygla þannig fórnarlömbum 

inn til Bandaríkjanna í gegnum Kanada.  Mansal er þannig orðið að stóru pólitísku 

vandamáli bæði í Bandaríkjunum og Kanada.  Mansal er orðið að svo stórri 

neðanjarðarstarfsemi að velta þess á alþjóðavísu er talin nema um 30 billjónum 

bandaríkjadala á ári hverju.  Til að átta sig betur á mannfjöldanum þá telja Sameinuðu 

þjóðirnar að 4 milljónir barna og kvenna verði fórnarlömb mansals ár hvert.  Mansal í 

Kanada hefur vaxið ört meðal annars út af umfangsmikilli starfsemi asískra 

glæpasamtaka.  Meðlimir samtakanna blekkja konur og börn til þess að koma til Kanada 

með gylliboðum um, að þar sé miklu betra líf að finna en í heimalandinu.  Þeir sem eru í 

samskiptum við fórnarlömbin bjóða þeim upphaflega störf á hótelum, veitingastöðum 

og við barnagæslu svo eitthvað sé nefnt.  Með þessum hætti er fólk blekkt til þess að 

flytja til Kanada en þegar það svo kemur til landsins er það umsvifalaust hneppt í ánauð 

og þvingað til þess að stunda vændi.  Fórnarlömbin eru oftast vegabréfs –og 

skilríkjalaus þegar þau koma í nýtt land.  Eins og áður kom fram er mörgum 

fórnarlambanna smyglað áfram inn í Bandaríkin þar sem sömu hræðilegu aðstæðurnar 

bíða þeirra.  Mansal viðgengst þannig að gerendur koma fórnarlömbunum í skilning um 
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að þau séu sér skuldbundin fyrir að hafa komið þeim til nýja landsins í vestri.  Með 

þrælkun og kynlífsánauð verði þau að borga skuldina til baka.  Gerendur lofa 

fórnarlambi stundum frelsi eftir einhvern tíma þegar það hefur borgað skuldina til baka 

en slík loforð eru yfirleitt blekkingar.  Í mörgum þróunarlöndum er algengt að ekki séu 

gefin út fæðingarvottorð fyrir börn og því eru þau frekar berskjölduð gagnvart þeim sem 

stunda mansal.  Fórnarlömb mansals sem koma til Bandaríkjanna og Kanada eru 

mestmegnis frá Asíu og Suður Afríku.  Það eru ekki bara erlend glæpasamtök sem 

stunda mansal, dæmi eru um að bæði Kanadabúar og Bandaríkjamenn hafi verið 

hnepptir í varðhald  af því að þeir voru viðriðnir mansal.  Vandamálið er því ekki 

eingöngu aðflutt heldur er það einnig til staðar meðal innfæddra.
62

   

 

7.3 Viðbrögð réttarkerfisins og yfirvalda við mansali 

Viðbrögð réttarkerfisins í Bandaríkjunum og Kanada hafa ekki verið nógu skilvirk.  

Fyrir árið 2000 voru yfirvöld og réttarkerfi Bandaríkjanna ekki í stakk búin til að glíma 

við mansal.  Fórnarlömb mansals koma ólöglega til Bandaríkjanna og Kanada eins og 

búast má við.  Þessi flutningur fer fram án skráningar og pappíra og teljast fórnarlömbin 

þá ólöglegir innflytjendur samkvæmt réttarkerfinu. Vel getur verið að þeir sem stunda 

mansal lofi fórnarlömbunum að þau teljist ekki sem ólöglegir innflytjendur heldur fái 

landvistarleyfi.  Yfirvöld og réttarkerfi hafa sem sagt meðhöndlað fórnarlömbin sem 

glæpamenn.  Löggæslumenn höfðu ekki þau tæki og úrræði sem þurfti til að takast á við 

fórnarlömb mansals, sérstaklega ekki þegar að réttarkerfið skilgreinir þau sem ólöglega 

innflytjendur.  Þau hafa oft verið fangelsuð rétt eins og gerendurnir.  En viss tímamót 

urðu í Bandaríkjunum árið 2000.  Þá voru sett lög sem kallast The United States 

Trafficking Protection Act.  Þessi lög kváðu á um að berjast gegn mansali með mörgum 

mismunandi úrræðum, bæði innanlands og á alþjóðavísu.  Löggæslan var efld, meiru fé 

var ráðstafað til að takast á við vandann og alvarleiki hans var undirstrikaður.  Með 

setningu laganna öðluðust fórnarlömb mansals réttindi til að njóta úrræða sem þau 

höfðu ekki áður, eins og lögfræði –og læknisaðstoðar.  Fjármunum veitt til frjálsra 

félagasamtaka sem miða starfsemi sína að því að hjálpa fórnarlömbum mansals.  

Yfirvöld heimiluðu líka réttarkerfinu að dæma gerendur mansals til þyngri refsingar en 

áður.  En sterkasti leikurinn með lögunum átti að vera svokallað 

bráðabirgðalandvistarleyfi (T-visa).  Fórnarlömb mansals gátu sótt um T-visa ef  þau 
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gátu sannað að þau höfðu verið blekkt eða neydd með valdi til að koma til 

Bandaríkjanna.  Einnig þuftu þau að færa sönnur á að þeim væri ekki vært ef þau myndu 

snúa aftur til heimalandsins.  Segja má að þessi tilraunabálkur laganna hafi mistekist 

vegna þess að afar fá T-visa voru gefin út hlutfallslega miðað við áætlaðar tölur um 

fjölda fórnarlamba mansals á ári hverju í Bandaríkjunum.  Ástæður svo fárra útgefna T-

visa eru líklega þær að erfitt er að bera kennsl á fórnarlömbin vegna þess að þau eru 

yfirleitt ekki með neina pappíra, svo sem vegabréf eða önnur skilríki og erfitt getur 

verið fyrir fólk að forða sér úr þeim aðstæðum sem það er í, oft vegna ótta við að 

flóttinn frá mansali gæti mistekist og gerendurnir muni þar með refsa þeim.
63

  Rætt 

hefur verið um hvort að lögleiðing vændis í Bandaríkjunum gæti verið möguleg lausn á 

mansali.  Börnum yrði þá auðvitað ekki leyft að stunda vændi, heldur þyrftu konur að ná 

vissum aldri til þess.  Litlar sem engar rannsóknir hafa þó sýnt að lögleiðing vændis 

myndi borga sig, ólöglegt vændi myndi líklega þrífast þrátt fyrir lögleiðingu.  Þetta 

hefur reynslan að minnsta kosti sýnt í Hollandi þar sem vændi var lögleitt.  Holland er 

nú orðið að gróskumiklum stað mansals og vændis barna eftir lögleiðingu vændis þar í 

landi.  Ólíklegt er þess vegna að Bandaríkin muni lögleiða vændi í nánustu framtíð.
64

 

 Ríki heimsins þurfa að efla samvinnu sína í baráttunni gegn mansali.  Mansal er 

orðið að mjög útbreiddri og alþjóðlegri glæpastarfsemi og það að kaup og sölur með 

fólk viðgangist á 21. öldinni samræmist ekki gildum nútíma mannréttinda að neinu leyti.  

Gæta verður vel að mannréttindum þeirra fórnarlamba sem lenda í klóm þeirra er stunda 

mansal.  Bandaríkin skerptu stefnu sína árið 2000 með innleiðingu mansalslaganna en 

tilvist mansals í Bandaríkjunum er samt sem áður ennþá staðreynd.   

 

8. Mannréttindamál erlendra innflytjenda í Bandaríkjunum. 

Bandaríkin eru fjölþjóðaríki og eru frekar opin fyrir erlendum innflytjendum sem vilja 

setjast þar að.  Flestir kannast eflaust við umræðuna um bætt lífsgæði við flutning til 

Bandaríkjanna og það að upplifa „ameríska drauminn“.  Það er einmitt það sem flestir 

erlendir innflytjendur hafa í huga þegar þeir taka þá ákvörðun að flytjast búferlum og 

setjast að í Bandaríkjunum.  Erlendir innflytjendur geta verið annaðhvort löglegir eða 

ólöglegir.  Dæmi um ólöglega innflytjendur eru fórnarlömb mansals sem fyrr var fjallað 

um hér og flóttamenn frá öðrum ríkjum.  Margvíslegar ástæður geta legið að baki því að 

erlendir innflytjendur flokkist sem ólöglegir innflytjendur.  Löglegir innflytjendur flytja 

                                                           
63

 Sama heimild.  
64

 Hodge. (2008). 



25 
 

yfirleitt til Bandaríkjanna vegna þess að þá langar að bæta kjör sín og lífsgæði og leyfa 

börnum sínum að fá tækifæri til þess að öðlast betra líf en er að finna í heimalandinu.  

En hvernig taka bandarísk stjórnvöld og réttarkerfi á málefnum innflytjenda, bæði 

ólöglegum og löglegum?  Njóta þeir sömu mannréttinda og innfæddir Bandaríkjamenn?  

Hvernig hefur saga og þróun erlendra innflytjenda og mannréttinda þeirra æxlast?  

Fræðimenn hafa skipt sögu innflytjendamála til Bandaríkjanna upp í þrjú 

tímabil.  Fyrsta tímabilið er frá 9. áratug 19. aldar til 3. áratugar 20. aldar.  Það 

einkenndist af því að Bandaríkin voru mjög opin fyrir þá erlendu innflytjendur sem 

vildu setjast þar að.
65

  Milli áranna 1881 og 1930 komu um 27,6 milljónir erlendra 

innflytjenda til Bandaríkjanna.
66

  Annað tímabilið stóð frá 3. áratug 20. aldar til 7. 

áratugarins.  Það einkenndist af miklum höftum bandarískra stjórnvalda gagnvart 

innflytjendum.  Það er kannski ekki skrýtið því að á þessu tímabili var mikil ókyrrð í 

hinum vestræna heimi út af heimsstyrjöldunum báðum.  Einnig einkenndist þetta tímabil 

af kreppunni miklu sem var á 3. áratug 20. aldar.  Þriðja tímabilið spannar tímabilið frá 

1965 og til loka 20. aldar.  Það tímabil einkenndist af því að stjórnvöld Bandaríkjanna 

afléttu áðurnefndum höftum í innflytjendamálum.
67

  Um 25 milljónir erlendra 

innflytjenda komu til Bandaríkjanna á þessu tímabili og flutningum þeirra er hvergi 

nærri lokið.  Flestir innflytjendurnir sem komu í fyrri skorpunni komu frá Suður- og 

Austur Evrópu og voru hvítir.  Flestir innflytjendur sem komu í seinni skorpunni komu 

frá Suður Ameríku og Asíu og voru ekki hvítir.
68

   

Bandaríkjastjórn setti lög snemma á 20. öldinni eða rétt eftir fyrri heimsstyrjöldina.  Þau  

snerust um að hefta flutning erlendra innflytjenda til Bandaríkjanna.  Þau virkuðu, því 

að tala innflytjenda datt verulega niður eftir setningu laganna.
69

  Á þessum tímum áttu 

erlendir innflytjendur erfitt uppdráttar vegna fordóma innfæddra.  Kynþáttafordómar 

voru algengir.  Þeir beindust að blökkumönnum, fólki af asískum uppruna og fólki frá 

rómönsku Ameríku.  Einnig beindust þeir í einhverjum mæli í átt að innflytjendum frá 

Evrópu.  Hreinræktaðir Bandaríkjamenn litu ennþá ákveðnu þrælaauga til þessa fólks.  

Þeim fannst að það ætti að vinna í Bandaríkjunum fyrir lág laun á meðan þörf var fyrir 
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það og síðan ætti það að snúa aftur til síns heimalands.  Bandaríkjamenn álitu sig æðri 

kynstofn og á frummálinu er það kallað „supremacism“.
70

 

Þróun málefna innflytjenda, mannréttinda þeirra og lagaumhverfi við komuna til 

Bandaríkjanna á 20. öldinni er áhugaverð.  Seint á 19. öld gerði bandarískur 

almenningur þá kröfu að landinu yrði lokað fyrir erlendum innflytjendum.  Þessi krafa 

beindist aðallega gegn asískum innflytjendum en einnig evrópskum og mexíkönskum.   

Mexíkóar hafa alltaf verið stór hluti erlendra innflytjenda sem kjósa að setjast að í 

Bandaríkjunum.  20. öldin leið og svo virðist sem aðgerðir stjórnvalda í Bandaríkjunum 

hafi borið þess merki að þau voru afar óákveðin, ýmist leyfðu sem flestum að setjast að 

í Bandaríkjunum eða settu höft á fjölda innflytjenda eins og rakið var hér að ofan.   

Á 20. öldinni voru sett nokkur lög er varða erlenda innflytjendur í 

Bandaríkjunum, en hvað þekktustu lögin sem að því snúa eru eflaust The Immigration 

Act frá 1924 og The Immigration Act frá 1965.  Þessi lög marka ákveðin skil í 

innflytjendasögu Bandaríkjanna.  Lögin frá 1924 takmörkuðu mjög flutning asískra og 

suður- og austur evrópskra innflytjenda til Bandaríkjanna.  Lögin frá 1965 afléttu 

þessum höftum sem sett voru 1924 á milli heimsstyrjaldanna þegar óvissa og óöryggi 

ríkti í heiminum.  Ríki voru hrædd við að hleypa fólki af öðrum þjóðernum til landsins 

vegna ótta við þjóðaröryggi, sem gerðist aftur eftir hryðjuverkin árið 2001.  Lögin frá 

1965 mótuðu þá stefnu í lagaumhverfi erlendra innflytjenda til aldamótanna árið 2000.  

Það sem gerðist var að þjóðernislegt mynstur innflytjenda breyttist.  Áður fyrr voru það 

aðallega Evrópubúar sem fluttust til Bandaríkjanna en eftir 1965 komu innflytjendur 

aðallega frá löndum utan Evrópu.
71

  Fólk sem hafði mismunandi menningu fór að flæða 

til Bandaríkjanna eftir setningu laganna 1965.  Fjölskyldumynstur innflytjenda breyttist 

einnig.  Það breyttist úr því að vera láglaunafólk sem bjó við fátækt í heimalandinu eða 

fólk sem ekki var vært í heimalandinu út af pólitískum skoðunum sínum, yfir í að vera 

venjulegar fjölskyldur og fólk sem kannski bjó ekki endilega við slæm skilyrði í 

heimalandinu heldur vildi einungis bæta fjárhagslega stöðu sína og lífsgæði.
72

  

Stjórnvöld urðu þannig opnari fyrir því að heimila erlendum innflytjendum aðflutning 

til Bandaríkjanna og veita þeim atvinnuleyfi.  Erlend þekking kom með mörgum 

innflytjendum.  Þetta var ekki bara ómenntað láglaunafólk heldur einnig menntafólk 

sem vildi nýta menntun sína til að starfa í Bandaríkjunum.  Fleiri lög voru sett varðandi 
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innflytjendur í framhaldinu.  Árið 1986 voru sett lög sem kallast Immigration and 

Reform Act.  Þau urðu þess valdandi að 3 milljónir áður ólöglegra innflytjenda fengu 

leyfi til að búa áfram í landinu.  Þetta kallast „amnesty“ í Bandaríkjunum eða „almenn 

sakaruppgjöf“.  Þessi breyting var mjög mikilvæg fyrir innflytjendur.  Með henni 

öðluðust þeir réttarstöðu sína í Bandarísku stjórn –og réttarkerfi.  Næstu innflytjendalög 

voru Immigration Act sem sett voru 1990.  Í kjölfar þeirra fjölgaði mjög innflytjendum 

sem settust varanlega að í Bandaríkjunum.  Árið 1996 í forsetatíð Bills Clinton voru sett 

lög sem að mörgu leyti varða málefni innflytjenda þar sem harkalega var ráðist að þeim.  

Lög þessi eru kölluð The Welfare Act.
73

  Þau tóku ýmis réttindi af innflytjendum.  

Löglegir innflytjendur sem komu daginn eftir setningu laganna árið 1996 misstu 

umtöluð réttindi.  Það voru réttindi eins og Medicaid sem er þáttur í velferðarkerfi 

Bandaríkjanna og er ætlað að hjálpa fjölskyldum með lágar tekjur.  Þeir misstu líka 

réttinn til TANF aðstoðarinnar, (Temporary Assistence for Needy Families) sem ætlað er 

að hjálpa fátækum fjölskyldum sem eiga börn er eiga við einhverja erfiðleika að etja.  

Þessi aðstoð var tímabundin og form hennar var peningaaðstoð.  Einnig misstu þeir 

réttinn á SSI, (Supplemental Security Income) sem er framfærsluaðstoð fyrir aldraða, (65 

ára og eldri).  Einnig á hún við blint og fatlað fólk.  Sú framfærsluaðstoð er einnig í 

formi peningaaðstoðar.
74

  Þessar þrjár tegundir réttinda geta verið mjög mikilvægar fyrir 

innflytjendur sem oft flokkast í hóp með þeim þjóðfélagsþegnum sem hafa litlar tekjur.  

Það eru í rauninni bara tvær leiðir færar fyrir löglega innflytjendur að öðlast þessi 

réttindi.  Annað hvort verða þeir að öðlast  bandarískan ríkisborgararétt eða að hafa búið 

í Bandaríkjunum í 5 ár.  5 ára reglan er þó í höndum fylkjanna sjálfra og þeim er 

eiginlega í sjálfsvald sett hvort þau fara eftir henni eða ekki.  Þeim er heimilt að veita 

innflytjendum réttindin eftir búsetu til 5 ára en þeim er heldur ekki óheimilt að banna 

aðgang þeirra að réttindunum áfram.  Hvað varðar ólöglega innflytjendur þá voru þeir 

útilokaðir frá hvers kyns aðstoð af hálfu bandaríska alríkisins sem og fylkjanna sjálfra.  

Þessi lög er skertu bótarétt innflytjenda höfðu mjög slæm áhrif á þá.  Þær fjölskyldur 

sem ekki lengur fengu bætur þurftu að fá sér vinnu til þess að reyna að sjá fyrir sér og 

sínum.  Þær voru flestar í láglaunastörfum og hafa eftir setningu laganna, ekki aðgang 
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að stórum hluta velferðar –og bótakerfisins.  Það kemur sér mjög illa fyrir þær og hafði 

meðal annars þær afleiðingar að margar þeirra færðust niður fyrir fátæktarmörk.
75

   

Sama ár, eða 1996 voru sett mjög svipuð lög, Illegal Immigration Reform and 

Immigrant Responsibility Act.  Þau voru sett einungis um rúmlega mánuði eftir að The 

Welfare Act lögin voru sett.  Lögin kveða á um réttindi og skyldur innflytjenda og eru 

veruleg breyting á lagaumhverfi innflytjenda.  Stórlega var aukið við landamæragæslu 

Bandaríkjanna.  Sérstaklega var eftirlit hert við landamærin við Mexíkó.  Reglur um 

vegabréfsáritanir og réttarfars –og lagalega skilgreinda stöðu innflytjenda voru hertar.  

Þeim innflytjendum sem leggja inn umsókn á hæli (hælisleitendur) án þess að einhver 

rök séu á bak við umsóknina er umsvifalaust neitað um hæli og réttindi innflytjenda.  

Aukið var við fjölda þeirra starfsmanna sem rannsaka smygl á innflytjendum og þá sem 

koma til Bandaríkjanna tímabundið með vegabréfsáritun.  Símahlerun var leyfð í 

rannsóknum tengdum smygli á innflytjendum og skjalafalsi og hertari reglur voru settar 

um hæli fyrir innflytjendur.  Innflytjendur sem koma til Bandaríkjanna frá öðru landi og 

eru taldir geta farið til einhvers annars „öruggs þriðja lands“ eru útilokaðir frá því að 

sækja um hæli í Bandaríkjunum.  Heimilt er að fyrirskipa brottflutning innflytjanda frá 

Bandaríkjunum án frekari útskýringa strax við komu hans á flugvöll.  Hann þarf þó 

annað hvort að vera með ólögleg eða fölsuð skilríki eða þá skilríkjalaus.
76

  Þetta eru 

helstu breytingar innflytjendalaganna frá 1996 og ljóst er að eftirlit með innflytjendum 

var verulega hert og réttindi þeirra einnig töluvert skert.   

11. september árið 2001 voru gerðar hryðjuverkaárásir á Bandaríkin.  Þá var 

George Bush forseti Bandaríkjanna. Í kjölfar hryðjuverkaárásanna voru sett 

umfangsmikil lög sem kallast The Patriot Act.  Þessi lög þykja mögulega hafa fórnað 

mannréttindum að hluta fyrir aukið þjóðaröryggi.  Þau eru umfangsmikil og snerta 

einnig erlenda innflytjendur.  Lögin veita auknar heimildir til eftirlits með 

innflytjendum.  Seinni hluta árs 2002 fyrirskipaði dómsmálaráðherra Bandaríkjanna að 

flest allir karlmenn yfir 16 ára aldri frá yfir 20 mismunandi múslima -og arabalöndum 

skyldu boðaðir í viðtal.  Einnig átti að taka af þeim fingraför mynd.  Lögin heimila 

Bandaríkjastjórn að halda innflytjendum í haldi um óákveðinn tíma fyrir lögbrot sem 

ekki er tengt hryðjuverkum.  Ætla má að það tengist því að halda skrá yfir sem flesta 

innflytjendur sem er liður í því að herða eftirlit með þeim.  Homeland Security var sett á 
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laggirnar árið 2002.  Homeland Security fékk gríðarlegar valdheimildir til þess að halda 

uppi auknu eftirliti með fólki og sérstaklega innflytjendum. Homeland Security er í raun 

ráðuneyti og er mjög tengt forsetanum sjálfum og Hvíta húsinu.  Starfsemi þess er ekki 

eingöngu innan Bandaríkjanna því að eftirlit þess nær út fyrir landsteinana. Eru 

Guantanamo Bay búðirnar líklega hvað þekktastar í því tilliti þar sem hluta hermanna úr 

Íraksstríðinu er haldið.
77

   

 

9. Þróun mannréttindamála fatlaðra 

Fyrir árið 1964 voru mannréttindi fatlaðra ekki mjög mikil.  Þeir nutu ekki sömu 

réttinda og ófatlaðir.  Það sem hjálpaði fötluðum mjög í baráttunni fyrir auknum 

réttindum sínum voru American Civil Rights Movement samtökin.  Þau eru helst fræg 

fyrir baráttu sína gegn mismunun og fordómum gagnvart blökkumönnum, en þau tóku 

mikinn þátt í réttindabaráttu fatlaðra á 7. áratug síðustu aldar.  Fatlaðir hrifust af 

framgöngu og árangri þeirra og tóku þau til fyrirmyndar í baráttu sinni.  Árið 1964 

breyttist réttindaumhverfi fatlaðra með setningu Civil Rights Act laganna.  Lagalegt 

réttindaumhverfi fatlaðra hefur haldið áfram að batna með árunum og nokkur mikilvæg 

lög voru sett til að tryggja réttindi þeirra í framhaldinu.  Árið 1973 voru Rehabilitation 

Act lögin sett.  Við þau átti eftir að bæta mikilvægum viðaukum árið 1992.  Þau ná til 

málefna og réttinda fatlaðra. Þau lög sem gegna hvað mestu hlutverki hvað það varðar 

eru American with Disabilities Act lögin sem sett voru árið 1990.
78

  

 

9.1 Civil Rights Act  (CRA) 

Civil Rights Act lögin eins og nafnið gefur til kynna stuðlaði að auknum borgaralegum 

réttindum fatlaðra í Bandaríkjunum.  Segja má að þau hafi verið mikilvægt skref í 

baráttu fatlaðra fyrir auknum mannréttindum, en með þeim fengu þeir þó ekki nein 

réttindi viðurkennd í rauninni.  Lögin fjölluðu um að banna mismunun á vinnumarkaði 

byggða á kyni, þjóðerni, trú og fleiru en tóku samt ekki til fatlaðra.  En línan var lögð og 

stefnan var í áttina að bættum mannréttindum fatlaðra.  Það sem einnig var mikilvægt 

atriði í þessum lögum er jákvæð mismunun (e. affirmative action).  Jákvæð mismunun 

er ákveðin mismunun af hálfu atvinnurekenda á fólki.  Stefnan er sú að virkja 

minnihlutahópa og konur.  Þetta er sett fram til að vinnumarkaðurinn endurspegli hið 
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fjölþjóðasamfélag sem Bandaríkin eru.  Vinnuveitendur eru hvattir til þess að huga að 

fjölbreytni á vinnustöðum og hafa jákvæða mismunun til hliðsjónar við ráðningar 

starfsmanna.
79

   

 

9.2 Rehabilitation Act  

Það var ekki fyrr en með Rehabilitation Act lögunum sem bóla fór á róttækum 

aðgerðum stjórnvalda í mannréttindamálum fatlaðra.  Þau lög tryggðu bann við 

mismunun gegn fötluðum á vinnumarkaði en þó ekki öllum vinnumarkaðnum.  Þessi 

lög tóku nær einungis til starfa í opinbera geiranum.  Reyndar ná þau líka til þeirra sem 

vinna sem verktakar fyrir hið opinbera og einnig til undirverktaka þeirra, það er að segja 

ef verktakasamningurinn er 2500 dala virði eða meira.  Þau ná til þeirra einstaklinga 

sem eru bæði líkamlega og andlega fatlaðir.  Einnig ná þau til þeirra aðila sem taka á 

móti styrkjum frá alríkinu, það geta verið samtök, skólar og velferðarstofnanir sem 

dæmi.  Jákvæð mismunun er einnig tryggð í þessum lögum.  Alríkinu ber að nota 

jákvæða mismunun, einnig verktakar þeirra og undirverktakar, það er að segja ef 

verktakasamningurinn hljóðar upp á 10.000 dali eða meira.  Kaflinn um jákvæða 

mismunun í lögunum markaði ákveðin tímamót í mannréttindabaráttu fatlaðra.  

Stjórnvöld viðurkenndu rétt fatlaðra til atvinnu og breyttu stefnu sinni þeim í hag.  

Reynslan segir þó að þessi jákvæða mismunun hafi ekki gagnast fötluðum sérstaklega 

vel.  Fræðimenn eins og DeJong og Batavia haldið því fram að jákvæð mismunun hafi 

ekki hjálpað fötluðum á fullnægjandi hátt.
80

   

 

9.3 Americans With Disabilities Act  (ADA) 

ADA lögin eru frá 1990.  Langa nafn þessara laga er An Act to Establish a Clear and 

Comprehensive Prohibition of Discrimination on the Basis of Disability.  Tilgangurinn 

þeirra er einfaldlega að banna alla mismunun gegn fötluðum.  Það sem ADA lögin gerðu 

einnig var að framlengja bann við mismunun til einkageirans sem er gríðarlega 

mikilvægt skref fyrir fatlaða.  ADA lögin eru að miklu leyti byggð á CRA lögunum, 

hvað varðar jákvæða mismunun og fleira.
81

    

 En réttindabaráttu fatlaðra er þó hvergi nærri lokið, hún er ekki komin jafn langt 

og réttindabarátta blökkumanna til dæmis.  Fátækt er að miklu leyti orsök fötlunar hjá 
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fólki, sérstaklega þá andlegrar fötlunar.  Réttindabaráttan verður þá einmitt að taka tillit 

til þess í stefnu sinni, að berjast gegn fátækt í Bandaríkjunum.  Barátta fatlaðra verður 

líka að vera á sérhæfðari grunni.  Þeir verða að berjast fyrir sérstökum réttindum sínum 

sem eiga einungis við um þá en ekki aðra.  Þeir hafa fengið flest almenn borgaraleg 

réttindi sem aðrir hópar hafa en svolítið hefur gleymst að huga að sérþörfum fatlaðra og 

réttindum þeirra hvað það varðar.
82

   

 

10. Utanríkisstefna Bandaríkjanna í mannréttindamálum síðustu ár og nú 

Mannréttindalög hafa í meira mæli alþjóðavæðst og samvinna ríkja í 

mannréttindamálum hefur stóraukist eftir því sem árin hafa liðið.  Langflest ríki hafa 

innleitt alþjóðleg mannréttindalög.  Þau hafa algjörlega umbreytt sviði alþjóðalaga og í 

dag eru þau orðin gríðarlega stór hluti af alþjóðlegu lagasviði.  Alþjóðleg 

mannréttindalög sem innleidd hafa verið eftir seinni heimsstyrjöld hafa borið þann keim 

að takmarka völd ríkisins gagnvart borgurum án þess þó að taka of mikil völd af 

ríkjunum.  Ríki hafa náttúrulega sitt svigrúm til þess að setja eigin mannréttindalög en 

verða þó að halda sig innan ramma þeirra samninga eða yfirlýsinga sem þau hafa 

samþykkt.
83

  Alþjóðleg mannréttindalög þykja töluvert þróaðri, markvissari, 

samræmdari og lengra á veg komin en mörg önnur alþjóðleg lög.
84

   

Eftir kalda stríðið breyttust tegundir mannréttindabrota.  Fyrri hluti 20. aldar var 

litaður blóði vegna tveggja heimsstyrjalda en eftir kalda stríðið voru stórkostlegir glæpir 

gegn mannkyninu áberandi, hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin árið 2001 eru gott dæmi 

um það.  Bandaríkin þurfa að vera góð fyrirmynd fyrir önnur ríki vegna þess að þau eru 

einn mikilvægasti þátttakandinn á alþjóðavettvangi.  Litið er upp til þeirra og allar þeirra 

aðgerðir eru vaktaðar af öðrum þátttakendum.  Mannréttindi eru mjög tengd 

persónulegum réttindum í Bandaríkjunum eins og bersýnilega sést á mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar og einnig hinni ríku áherslu stjórnvalda á eignarréttinum.  Stjórnvöld 

leggja mesta áherslu á borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.  Þau vita að litið er upp til 

þeirra í mannréttindamálum.  Þess vegna snýst utanríkisstefna þeirra í 

mannréttindamálum meira um að hjálpa til í mannréttindamálum annarra ríkja frekar en 

heima fyrir.  Bandaríkin hafa ekki hikað við að skipta sér af mannréttindamálum annarra 

ríkja.  George Bush fyrirskipaði Bandaríkjaher að ganga úr skugga um að 
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mannúðaraðstoð væri veitt í Sómalíu án hindrana.  Einnig spiluðu Bandaríkin stórt 

hlutverk við það að steypa Saddam Hussein af valdastóli í Írak.  Það sem þarf að taka 

inn í myndina hvað varðar utanríkisstefnu Bandaríkjanna í mannréttindamálum eru 

utanaðkomandi áhrif.  Aðilar sem ekki eru handhafar lagalegs skilgreinds valds geta 

haft gífurleg áhrif.  Alls kyns þrýstihópar og frjáls félagasamtök eru dugleg að minna á 

sig og þau málefni sem þau berjast fyrir.  Þau láta sig mannréttindi varða um allan heim.  

Segja má að aðferð Bandaríkjanna til að styðja við mannréttindi sé með mikilli áherslu á 

útbreiðslu lýðræðis.  Almenningsálitið í Bandaríkjunum skiptir líka miklu máli hvað 

varðar stefnu stjórnvalda.  Þingið vill ekki ganga gegn vilja kjósenda sinna og forðast 

því að setja lög sem ríma ekki við almenningsálitið.  En svo er það annað mál að 

almenningsálitið er álíka breytilegt og veðrið.
85

   

Bill Clinton lagði áherslu á lýðræði og frelsi einstaklingsins í forsetatíð sinni.  

Hann var eiginlega bæði frjálslyndur og íhaldssamur í stefnu sinni í 

mannréttindamálum.  Hann réttlætti veru Bandaríkjahers og afskipti hans í Bosníu á 

sínum tíma með því að Bandaríkin yrði að vera í forystu og stjórna aðgerðum.  Þeir yrðu 

að leiða hópinn sem samanstóð af þeim og evrópskum bandamönnum.  Hann lagði ekki 

bara áherslu á frið heldur einnig mannréttindi og lýðræði.  Clinton og Bush tóku af 

skarið í að virkja 7. kafla sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem snýr að Öryggisráðinu.  

Öryggisráðið tók þann pól í hæðina undir þeirra stjórn að ótryggt öryggi borgara innan 

ríkis gæti verið ógn við frið og öryggi í heiminum.  Afskipti Öryggisráðsins og 

alþjóðasamfélagsins yrðu þá réttlætt ef  þessar aðstæður kæmu upp.  Afskiptin geta 

verið að ýmislegum toga, hernaðarleg jafnt sem viðskiptalegs eðlis.  Bandaríkin hafa 

verið leiðandi þjóð þegar kemur að friðargæslu á alþjóðavettvangi og því að vernda 

mannréttindi.  Þau hafa hvatt ríki til að hafa samskipti á diplómatískan hátt, stuðla að 

friði og auknu lýðræði.  Þau voru einnig í fararbroddi við að endurvekja 

alþjóðaglæpadómstóla.  Umræða hefur verið meðal ríkja Sameinuðu þjóðanna að setja á 

fót glæpadómstól Sameinuðu þjóðanna.  Bandarískum stjórnvöldum hefur ekki litist 

einkar vel á þá hugmynd vegna þeirra aðstæðna sem upp gætu komið að bandarískir 

ríkisborgarar yrðu dregnir fyrir dómstólinn vegna mannréttindabrota.  Það myndi skaða 

orðstír Bandaríkjanna að þeirra mati.  Betur líst stjórnvöldum á að að halda völdum 

sínum í Öryggisráðinu þar sem þau hafa neitunarvald.
86

 

                                                           
85

 Sama heimild.  
86

 Sama heimild.   



33 
 

 Hvað varðar trúmál þá hefur afstaða Bandaríkjanna ekki breyst síðan að trúfrelsi 

var komið á og sett í lög í öllum fylkjum um 1830.  Þannig var minnihlutahópum tryggt 

frelsi til að iðka sína trú í friði.  Stjórnvöld hafa alla tíð síðan lagt áherslu á trúfrelsi sem 

mikilvægt mannréttindamál.
87

 

 Þau mannréttindi sem sem bandarísk stjórnvöld hafa lagt aðaláherslu á, á síðustu 

árum eru efnahagsleg og fjárhagsleg réttindi.  Fátækt er litin illum augum og er litið á 

það sem sjálfsögð mannréttindi að fólk eigi ekki að þurfa að lifa undir fátæktarmörkum í 

Bandaríkjunum.  Félagsleg réttindi hafa sömuleiðis verið aukin.
88

  Þetta eru svokölluð 

annarrar kynslóðar mannréttindi.  Bandaríkin hafa á allra síðustu árum lagt aukna 

áherslu á þriðju kynslóðar mannréttindi innanlands.  En þegar þau veita aðstoð til þess 

að verja mannréttindi í öðrum ríkjum er yfirleitt um að ræða fyrstu og annarrar 

kynslóðar mannréttindi.  Það sem mannréttindi framtíðarinnar í Bandaríkjunum munu 

líklega snúast um eru þriðju kynslóðar mannréttindi.  Þriðja kynslóð mannréttinda 

leggur mikla áherslu á öruggt umhverfi.  Mikilvægt er hvernig núverandi kynslóð 

gengur um umhverfið með tilliti til veru komandi kynslóða á Jörðinni.  Ríki heimsins 

þurfa að viðurkenna þennan flokk mannréttinda svo ekki verði gengið of hart að 

auðlindum heimsins og til að undirbúa komandi kynslóðir undir að geta lifað á Jörðinni 

við mannsæmandi og heilsusamleg skilyrði.   

 Þriðju kynslóðar mannréttindi eru réttindi hópa.  Með hópum getur verið átt við 

stór samtök eða jafnvel alla íbúa heimsins.  Réttindi hópa frekar en einstaklingsins 

munu líklega verða í brennidepli á komandi árum og áratugum.  Komandi kynslóðir 

munu taka þátt í að skapa söguna, þær munu horfa til fortíðar og sjá hverju fyrri 

kynslóðir áorkuðu.  Með þeim upplýsingum sem liggja fyrir í dag er hægt að leggja 

línurnar fyrir komandi kynslóðir í mannréttindamálum og það er einmitt það sem þriðja 

kynslóð mannréttinda gengur að mörgu leyti út á.  Hún leitast þannig við að láta málefni 

framtíðarinnar sig varða.  Með tilkomu þeirra sýna ríki fram á það að þeim er ekki sama 

um hvað framtíðin ber í skauti sér.  Segja má að þriðja kynslóð mannréttinda sé líkleg til 

að verða viðurkennd á alþjóðavísu og sterkar líkur eru á því að menningarheimar 

austurs og vesturs þurfi að sameinast um að halda gildum þeirra á lofti.  Samvinnu 

ólíkra ríkja með ólík gildi og menningu er krafist.   Þróunin mun væntanlega leiða til 
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þess að litið verði á þriðju kynslóðar mannréttindi sem grundvallarmannréttindi í 

framtíðinni, rétt eins og litið er á fyrstu kynslóðina sem grundvallarmannréttindi.
89

   

 

11. Gagnrýni á mannréttindi og mannréttindastefnu í Bandaríkjunum.    

Harold J. Berman lagaprófessor skrifaði áhugaverða grein um stefnu Bandaríkjanna í 

mannréttindamálum  árið 2001 á sama tíma og George Bush yngri var forseti.  Þar 

kemur fram að að ríkisstjórn Bush muni hafa verndun mannréttinda á alþjóðavísu á 

stefnuskrá sinni.  Í greininni skrifar hann að langtímastefnu í mannréttindamálum hafi 

vantað á árum áður.
90

 

„...what is necessary with respect to international human rights, and what has been missing in 

the past, is a long-range policy that anticipates developments not only over four or eight years 

but over decades and generations.“
91

 

Berman er ánægður með stefnu Bush, en það sem hann skrifar í greininni má lesa sem 

hugmyndir hans um það sem hann myndi vilja sjá á stefnuskránni.   

We need a policy that recognizes the enormous changes that are taking place with the 

coming of all the nations into contact with each other in a world economy, in a world 

network of communications, a common global environment, the gradual emergence of a 

body of world law, and the gradual emergence of a world society.
92

 

Það sem Berman vill fyrst og fremst sjá er aukin áhersla á efnahagsleg og félagsleg 

mannréttindi í Bandaríkjunum sem honum finnst hafa verið vanrækt.  Fátækt kemur 

efnahagslegum mannréttindum við og er eitthvað sem þarf að lágmarka, helst útrýma.  

Hann minnist í þessu sambandi á ákveðinn hluta mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 

þjóðanna frá 1948 sem Bandaríkin studdu.  25. grein hennar kveður á um að allir eigi 

rétt á að lifa við fullnægjandi lífsskilyrði, heilsusamlega velferð, félagslega velferð, 

atvinnuöryggi og fleira í þessum dúr sem óneitanlega tengist félagslegum réttindum.  

Það sem Berman vill einnig sjá á stefnuskránni eru aukin og bætt samskipti við Rússa 

eftir lok kalda stríðsins.  Hann vill að Bandaríkin veiti Rússum aukna hjálp í efnahags -

og félagslegum málum.  Auk þess hefur hann áhyggjur af rússneskum börnum og 
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velferð þeirra.  Hann vill að Bandaríkin veiti rússneskum börnum þá velferðaraðstoð 

sem þau þurfa til þess að tryggja þeim grundvallarmannréttindi.
93

   

 Berman gagnrýnir hernaðaríhlutun Bandaríkjanna af mannúðarástæðum í öðrum 

ríkjum í lok greinar sinnar. Gagnrýnina setur hann fram vegna þess að hún er 

hernaðarleg, en ætti í raun að vera á friðargrundvelli.  Bandaríkin hafi íhlutast til í 

öðrum ríkjum til þess að vernda borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi fólks en Berman 

minnir á að grundvöllur fyrir þeim sé að fullnægjandi lífsskilyrði eins og þau sem 

minnst er á hér að ofan séu forsenda fyrir þeim réttindum, og það sé ekki alltaf fyrir 

hendi.
94

  

John Kane skrifaði grein árið 2003 um bandarísk gildi og mannréttindi og þróun 

bandarískrar utanríkisstefnu hvað varðar mannréttindamál að miklu leyti.  Þegar að 

Jimmy Carter var forseti á árunum 1977-1981 voru Bandaríkinn ekki í jafn sterkri stöðu 

á alþjóðavettvangi og þau höfðu verið áður.  Það sem gerst hafði var að Víetnam 

stríðinu var lokið og Watergate málið hafði skekið þjóðina. Þessir atburðir höfðu veikt 

stöðu Bandaríkjanna.  Carter vildi að Bandaríkin myndu aftur ná sterkri stöðu á 

alþjóðavettvangi og hugsaði forystu Bandaríkjanna í mannréttindamálum á alþjóðavísu 

sem góða leið til þess.  Hann vildi dreifa bandarískum gildum út um heimsbyggðina og 

hjálpa til við að byggja upp lýðræði og auka mannréttindi.  Það myndi styrkja stöðu og 

ímynd Bandaríkjanna.  Það sem Carter sá fyrir sér var hnattrænt samfélag og meiri 

áhersla á alþjóðalög.  Hann vildi að ríki leystu deilur sínar á milli, á diplómatískan hátt á 

opinberum vettvangi.  En því miður gekk þessi tilraun Carter ekki upp.  Í forsetatíð hans 

komu upp ýmis vandamál sem trufluðu ásetning hans eins og olíukreppa og 

vígbúnaðarkapphlaup kalda stríðsins.  Hin hnattræna sýn á samfélagið gekk heldur ekki 

upp, líklega vegna kalda stríðsins.  Ríki voru ekki tilbúin að leggja áherslu á 

hugmyndafræði alþjóðasamfélagsins á þessum tíma og einbeiting stjórnvalda 

Bandaríkjanna fór nánast öll í kalda stríðið og þar með lítil áhersla lögð á mannréttindi á 

meðan.  Barátta Carter var orðin að engu.  Kane lýsir sýn Bandaríkjanna til 

mannréttinda í kalda stríðinu svona:
95

  

„My enemy's enemy must be my friend whatever the condition of human rights within his 

borders.“
96
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Árið 1981 tók repúblikaninn Ronald Reagan við forsetaembættinu af Jimmy Carter.  

Stjórn Reagan lýsti því yfir að hún myndi vernda mannréttindi.  En þegar nánar er 

skoðað þá voru mannréttindi ekki mjög framarlega á stefnuskrá stjórnar Reagan.  Hann 

lagði meiri áherslu á einhliða stefnu Bandaríkjanna og að sýna öðrum ríkjum hversu 

öflug og máttug Bandaríkin væru.  Þetta var á tímum kalda stríðsins og mannréttindi 

gleymdust svo að segja á meðan.  Andstaðan gegn kommúnisma tók mest alla athyglina 

frá öðrum málefnum.  Reagan vildi auðvitað eins og flestir aðrir stuðla að friði í 

heiminum en gerði það á þann hátt sem Berman gagnrýndi hér að ofan, með því að 

leggja aukna áherslu á hernaðaríhlutun til að stuðla að friði.  Reagan veitti því miklu fé 

til hernaðarmála.  Það sem Reagan gerði í stuttu máli var að lýsa yfir áherslu á 

mannréttindamál en púðrið fór að langmestu leyti í vígbúnaðarkapphlaup kalda 

stríðsins.   

 George Bush eldri tók við af Reagan árið 1989.  Hann var einungis í embætti í 4 

ár.  Forsetatíð hans einkenndist að mestu leyti af Persaflóastríðinu sem byrjaði þannig 

að Saddam Hussein leiðtogi Íraks réðst inn í olíuríkið Kúveit.  Bush lét sig innrásina 

varða og vígbjó sig undir stríð við Írak.  Rök hans fyrir því að fara í þetta stríð voru til 

dæmis þau að vernda hagsmuni Bandaríkjanna, vernda borgara og stjórnvöld í Kúveit 

og koma á friðsamlegu alheimsskipulagi.  Bandaríkin unnu þetta stríð og tók það stuttan 

tíma.  Bush aflaði sér mikilla vinsælda hjá bandarískum borgurum eftir þessa 

frammistöðu.  Bush hafði lýst yfir áhyggjum af því í Bandaríkjunum að hætta stafaði af 

Írak, og að sú hætta gæti haft áhrif á bandarísk gildi og efnahag.  Það var eins og að 

hann bæði óformlega um leyfi bandarískra borgara til þess að ráðast inn í Írak en ekki 

var mikill stuðningur við hugmyndir hans meðal almennings.   

 Bill Clinton tók við forsetaembættinu árið 1993.  Í kosningabaráttu sinni lagði 

hann áherslu á útbreiðslu lýðræðis í heiminum.  Hann talaði einnig um að efla 

mannréttindi í Kína og Sarajevo.  En ekki varð mikið úr þessum áætlunum hans eftir að 

hann tók við embætti.  Undir hans stjórn lögðu Bandaríkin reyndar til mannskap til 

friðargæslu í Sómalíu sem var stjórnlaust ríki og í upplausn.  Fljótlega birtust myndir 

þaðan sem sýndu sómalska herinn draga lík bandarískra hermanna um göturnar.  Eftir 

það voru bandarískir hermenn kallaðir heim þaðan.  Eftir þetta var eins og að löngun 

Clinton til að taka frumkvæði fyrir hönd Bandaríkjanna í mannréttindamálum væri að 

mestu leyti horfin þrátt fyrir ákall flestra ríkja eftir pólitískri forystu Bandaríkjanna á 

alþjóðavettvangi.   
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 George Bush varð forseti árið 2001.  Oft lýsti hann stefnu sinni í utanríkismálum 

þannig að hún einkenndist af „styrk og auðmýkt“.  Bush þótti einhliða í hugsun um 

utanríkisstefnu Bandaríkjanna.  Hann lagði mikla áherslu á að vernda hagsmuni 

Bandaríkjanna.  Undir hans stjórn var Kyoto bókunin frá 1997 ekki staðfest.  Bandaríkin 

skrifuðu undir hana árið 1997 en til að hún verði virk þurfa Bandaríkin að staðfesta 

hana.  Það hefur ekki verið gert enn þann dag í dag.  Bush dró lappirnar við að skrifa 

undir ýmsa viðskiptasamninga og að setja upp alþjóðlegan glæpadómstól sem dæmi.  

Hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin árið 2001 voru stærstu atburðir sem Bush þurfti að 

glíma við í forsetatíð sinni.  Hann lýsti þeim sem árás á heimsbyggðina, frelsi og 

lýðræði, ekki bara árás á Bandaríkin.  Hann vildi sannfæra önnur ríki um að óvinurinn 

væri slæmur og að honum þyrfti að kenna lexíu.  Rök hans til að réttlæta stríð voru að 

vernda þyrfti siðmenninguna og að gott þyrfti að sigra illt.  Meining Bush var að farið 

yrði í stríð til að vernda heimsbyggðina en ekki bara Bandaríkin.  Þjóðernishyggja reis 

upp meðal almennings og flestir studdu aðgerðir Bush.  Tekin var ákvörðun um að 

ráðast inn í Írak sem var svo gert árið 2003.  Bandaríkjaher náði völdum í Írak það árið 

og hafa mörg þúsund Írakar látið lífið í Íraksstríðinu.
97

   

Árið 1997-1998 skrifaði David P. Forsythe grein þar sem stór hluti hennar fer í 

að fjalla um utanríkisstefnu Bandaríkjanna í mannréttindamálum.  Hann útskýrir 

bakgrunn Bandaríkjanna og setur fram gagnrýni á mannréttindamál þeirra.  Hann telur 

að til að skilja þá utanríkisstefnuna verði að átta sig á því að allir Bandaríkjamenn sjá 

Bandaríkin sem leiðtoga og málsvara frelsis í heiminum eins og sést í mannréttindaskrá 

Bandaríkjanna.  Þess vegna ganga mannréttindamál utanríkisstefnu Bandaríkjanna út á 

að útbreiða frelsi og innleiða það í öðrum ríkjum.  Þeir álíta sem svo að þeir hafi lokið 

því stigi í mannréttindasögunni.
98

   

20. öldin var versta öld mannkynssögunnar með tilliti til mannfalls í styrjöldum 

og Bandaríkin eiga sér tiltölulega ljóta sögu á þeirri öld.  Þrælahald, aðskilnaðarstefna, 

kynþáttafordómar, kynjamisrétti, fátækt og gyðingahatur eru nokkur dæmi sem setja 

ljótan blett á sögu þeirra.  En Forsythe telur að þessi atriði hafi ekki áhrif á ímynd 

Bandaríkjanna sem forysturíki og boðbera frelsis.  Forsythe minnist á tvo veika hlekki í 

utanríkisstefnu Bandaríkjanna í mannréttindamálum.  Bandaríkin hafa ekki staðfest 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). ICESCR er 

sáttmáli um að ríki viðurkenni efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi fólks á 

                                                           
97

 Sama heimild.   
98

 Forsythe. (1997/1998). 



38 
 

alþjóðavettvangi.  Túlka má það sem svo að Bandaríkin viðurkenni ekki efnhagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi sem alþjóðleg mannréttindi.  

Hinn veiki hlekkurinn er afstaða Bandaríkjanna til þróunar í öðrum ríkjum.  Stjórnvöld 

hafa sagst styðja lýðræðislega þróun.  Nokkrum sinnum hefur það komið fyrir að 

Bandaríkin hafa ásamt öðrum ríkjum beitt áhrifum sínum innan World Bank.  Þau hafa 

beitt áhrifum í krafti stærðar sinnar til að hafa áhrif á lán til annarra ríkja frá World 

Bank með tilliti til mannréttindamála og lýðræðisstöðu ríkja.
99

   

Forsythe nefnir að ríki sem framleiða mikið af olíu til útflutnings eins og Sádí Arabía og 

Kúveit hafi sloppið tiltölulega vel frá afskiptum Bandaríkjanna af mannréttindamálum.  

Bandaríkin hafa þó veitt Kúveit aðstoð og fjallar neðangreind tilvitnun um hana.   

„Under its 'democracy assistance' programme, more funds have gone into market restructuring 

and related economic and security concerns than into support for civil and political rights.“
100

 

Bandaríkin hafa réttlætt þess konar fjárhagsaðstoð eins og þá er um ræðir í tilvitnuninni 

með þeim rökum að með því að styrkja markaðinn og koma á „hátækni-kapítalisma“ 

muni borgaraleg –og stjórnmálaleg réttindi fylgja í kjölfarið.   

 Forsythe er einnig mjög gagnrýninn á mannréttindastefnu Bandaríkjanna eftir 

lok kalda stríðsins.  Hann segir Bandaríkin styðja alþjóðleg mannréttindi en virðast svo 

ekki viðurkenna og innleiða sum mannréttindi heima fyrir.  Í þessu sambandi má nefna 

dauðarefsingar það að taka sín eigin alríkislög fram yfir alþjóðalög.  Bandaríkin hafa 

einnig átt í viðskiptum við einræðisríki eins og Kína og Tyrkland en í leiðinni hafa þau 

sagst styðja þróun á grundvelli frjálslynds lýðræðis.  Hér er um að ræða ákveðinn 

tvískinnung í stefnu Bandaríkjanna í mannréttindamálum.
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12. Lokaorð og niðurstöður 

Saga og tilurð mannréttinda hefur bersýnilega ekki verið átakalaus.  Bandaríkjamenn 

hafa þurft að fórna lífi og limum fyrir mannréttindi sín.  Mikil tímamót urðu þegar 

mannrétindaskrá stjórnarskrárinnar var samþykkt árið 1791.  Hún tryggði bandarískum 

almenningi grundvallarmannréttindi sín og þar með var fyrsta stóra skrefið stigið.  

Þróunin hélt áfram og stjórnvöld samþykktu sífellt fleiri mannréttindi og viðurkenndu 

tilvist þeirra með lagasetningu.  Í upphafi voru mannréttindi í Bandaríkjunum einungis 

tryggð með alríkislögum sem nánast voru framseld til fylkjanna, alþjóðalög komu ekki 

almennilega við sögu fyrr en á 20. öldinni.   

Fyrsta kynslóð mannréttinda heldur utan um grundvallarmannréttindi eins og 

borgarleg og stjórnmálaleg réttindi.  Við innleiðingu þessara réttinda í Bandaríkjunum 

þurfti alríkið að sýna afskiptaleysi til þess að almenningur gæti notið þeirra til hins 

ítrasta.  Frelsishugtakið er mikilvægt í þessu sambandi vegna þess að í flestum 

tilvikum er aukið frelsi afleiðing aukinna mannréttinda.  

 Þeir stóru málaflokkar mannréttinda sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð 

eiga það sameiginlegt að barátta þeirra hefur fært þeim aukin mannréttindi, þó með 

þeirri undantekningu að stöðu mannréttindamála erlendra innflytjenda hefur farið aftur 

síðustu ár, sérstaklega eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001.  En baráttan 

hefur ekki skilað tilætluðum árangri fyrr en stjórnvöld hafa breytt lagaumhverfinu með 

hagsmuni og aukin mannréttindi málaflokksins í huga.   

Trúfrelsi hefur ríkt í Bandaríkjunum síðan að mannréttindaskráin var samþykkt og 

virðist rík sátt um það fyrirkomulag.  Það mun líklega ekki breytast í nánustu framtíð.  

Konur börðust hraustlega fyrir mannréttindum sínum.  Þær hafa áorkað miklu og 

öðluðust til dæmis kosingarétt árið 1920.  Þær hafa fengið réttinn til yfirráða yfir eigin 

líkama viðurkenndan og þar með fóstureyðingar einnig.  Baráttu kvenna er þó hvergi 

nærri lokið.  Þær fá ekki sömu laun og karlar fyrir sama starf og vinnumarkaðurinn er 

kynjaskiptur.  Ástæðan fyrir því er að gildi vinnumarkaðarins eru karllæg.  Karlar eru í 

stjórnunar –og áhrifastöðum og ráða því ferðinni bæði í opinbera –og einkageiranum.  

Fatlaðir hafa með baráttu sinni stóraukið mannréttindi sín.  Mikilvægar lagasetningar 

hafa hjálpað þeim.  Þeir nutu einnig góðs af háværri mannréttindabaráttu 

blökkumanna.  Mannréttindi erlendra innflytjenda hafa verið takmörkuð.  Eftir 11. 

september 2001 hafa bandarísk stjórnvöld haft varann á og hert eftirlit með 

innflytjendamálum.  Innflytjendur hafa einnig misst ýmis félagsleg réttindi, svo sem 
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að ýmsum úrræðum í heilbrigðiskerfinu, með skilyrðum þó.  Stjórnvöldum hefur 

reynst erfitt að berjast gegn mansali þar sem fórnarlömbin eru í langflestum tilvikum 

erlent fólk, sem smyglað er ólöglega til Bandaríkjanna.  Mansal er orðið að svo 

umfangsmikilli alþjóðlegri glæpastarfsemi að jaðrar við vopna –og eiturlyfjasölu á 

alþjóðavísu.   

 Bandaríkin hafa verið virkur þátttakandi á alþjóðavettvangi á 20. öldinni, öld 

styrjalda, blóðsúthellinga og mannréttindabrota.  Þau tóku þátt í báðum 

heimsstyrjöldunum og voru annar tveggja póla kalda stríðsins.  Seinni hluti 20. 

aldarinnar var siðferðislega erfiður fyrir Bandaríkin.  Þau voru í kalda stríðinu en á 

sama tíma í forystuhlutverki innan Sameinuðu þjóðanna og þessi hlutverk stönguðust 

að einhverju leyti á.  Þess vegna véku mannréttindi að hluta af stefnuskrá stjórnvalda 

og vígbúnaðarkapphlaup kalda stríðsins fékk aukið vægi.   

 Berman gagnrýndi að efnahagleg –og félagsleg réttindi hefðu haft lítið gildi á 

20. öldinni.  Það er að mörgu leyti rétt hjá honum.  Tiltölulega stórt hlutfall 

Bandaríkjamanna býr við slæm efnahagsleg skilyrði og lifir neðan við fátæktarmörk.  Í 

þessu sambandi má einnig nefna skert félagsleg réttindi erlendra innflytjenda.  

Bandaríkin styðja mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 sem kveður 

skýrt á um að allir eigi rétt á að lifa við fullnægjandi efnahagsleg –og félagsleg 

skilyrði.  Í gagnrýni Forsythe kemur fram ákveðin mótsögn í afstöðu Bandaríkjanna til 

efnahags –og félagslegra réttinda.  Þau hafa ekki staðfest ICESCR sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna.  Af því má draga þá ályktun að Bandaríkin viðurkenni ekki efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi fólks á alþjóðavettvangi.  Ljóst er að Bandaríkin 

hafa tekið eigin alríkislög fram yfir alþjóðleg mannréttindalög, en alþjóðalögin eiga að 

hafa forgang.   

Bandarísk stjórnvöld hafa stundum fallið í þá gryfju að viðhafa beina hernaðaríhlutun 

þegar efla á frið, lýðræði eða mannréttindi í öðrum ríkjum.  Þau hafa ákveðið að fara 

þá leið frekar en að mæta vandanum með friðargæslu í samræmi við stefnu Sameinuðu 

þjóðanna.   

 Sú gagnrýni hefur einnig komið fram að Bandaríkin geri upp á milli ríkja þegar 

þau íhlutast til um mannréttindamál þeirra.  Forsythe bendir á í þessu sambandi að ríki 

eins og Sádí Arabía og Kúveit sem eiga miklar olíuauðlindir og selja olíu meðal annars 

til Bandaríkjanna, hafi sloppið tiltölulega vel frá íhlutunum bandarískra stjórnvalda í 

mannréttindamálum, þó mögulega hefði verið að hægt að setja út á ýmislegt í þeim 

efnum.  Bandaríkin hafa frekar aðstoðað þessi ríki með fjárframlögum og 
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efnahagslegri ráðgjöf og telja að mannréttindi fylgi sjálfkrafa í kjölfarið á bættum 

markaði, hagkerfi og efnahag.  Þann lærdóm má draga af þessum ábendingum 

Forsythe að Bandaríkin hafi tekið eigin hagsmuni fram yfir framgang mannréttinda í 

öðrum ríkjum eins og Sádí Arabíu og Kúveit.  Ekki er endilega efast um vilja þeirra til 

að stuðla að bót í mannréttindamálum annarra ríkja en sú hjálp virðist stundum hafa 

verið veitt á öðrum forsendum.   

 Þróun mannréttinda framtíðarinnar í Bandaríkjunum mun líklega verða á 

grundvelli þriðju kynslóðar mannréttinda, sem eru mannréttindi hópa.  Í 

nútímaþjóðfélagi eru þrýstihópar og frjáls félagasamtök afar áberandi í 

mannréttindabaráttunni.  Dæmi um þau eru náttúruverndarsamtökin Green Peace og 

Cool Earth.  Bæði eru þau alþjóðleg, frjáls félagasamtök með mörg þúsund meðlimi.  

Frjáls félagasamtök eru iðin við að setja þrýsting á stjórnvöld í þeim tilgangi að 

útbreiða og auka við mannréttindi á alþjóðavísu.  Í þessu samhengi er borðleggjandi að 

líta til Kyoto bókunarinnar sem er á vegum Sameinuðu þjóðanna og var sett fram árið 

1997.  Ríki fengu 8 ára langan aðlögunartíma til að tileinka sér hana og fara eftir 

henni.  Langflest ríki innan Sameinuðu þjóðanna hafa staðfest bókunina.  Bandaríkin 

skrifuðu undir hana árið 1997 en hafa ekki staðfest hana enn þann dag í dag.   

 Rannsóknarspurningunum sem hér var lagt upp með í upphafi hefur að mestu 

leyti  verið svarað í þessum lokakafla.  Yfirráð alríkisins einkenndu mannréttindi í 

Bandaríkjunum í byrjun mannréttindasögu þeirra.  Almenningur fékk litlu ráðið og 

stefnur í mannréttindamálum voru mikið til mótaðar einhliða af stjórnvöldum.  Það 

breyttist þó með staðfestingu mannréttindaskrár stjórnarskrárinnar.  Þá fengu 

Bandaríkjamenn borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi viðurkennd og gátu því notað 

stöðu sína og breytt lagaumhverfi til að krefjast aukinna mannréttinda.  Árangurinn 

hefur verið mikill en misjafnlega mikill þó.  Eins og áður var minnst á hafa 

mannréttindi erlendra innflytjenda verið látin sitja á hakanum síðustu ár.   

Þessari rannsóknarspurningu var einnig varpað fram í byrjun ritgerðar: Hvernig hafa 

Bandaríkin notað stöðu sína sem valdamesta lýðræðisríki heims með tilliti til 

mannréttindamála og sterkrar stöðu sinnar sem þátttakandi á alþjóðavettvangi?  Svarið 

við henni er helst að finna í 11. kafla sem fjallar um gagnrýni á mannréttindi og 

mannréttindastefnu í Bandaríkjunum.  Þess gætir í kaflanum að viss tvískinnungur sé í 

mannréttindastefnu Bandaríkjanna, bæði heima fyrir og á alþjóðavísu.  

Bandaríkin hafa til dæmis dregið úr því að setja á fót sérstakan alþjóðaglæpadómstól á 

vegum Sameinuðu þjóðanna og vilja heldur beita áhrifum sínum í Öryggisráðinu þar 
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sem þau hafa neitunarvald.  Einnig hefur komið í ljós að Bandaríkin hafa notfært sér 

mikil áhrif sín innan World Bank og mismunað ríkjum við útlán.  Enginn á náttúrulega 

að vera yfir gagnrýni hafinn en kraftur, stærð, vald og hernaðarlegir yfirburðir 

Bandaríkjanna valda því mögulega að önnur ríki hugsa sig tvisvar um áður en þau 

gagnrýna mannréttindastefnu Bandaríkjanna.    
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