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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að sýna að mannfræðileg nálgun veitir mikilvægt framlag til að 

efla mannréttindi í heiminum. Til að nálgast mannréttindamál verður notast við 

algildiskenningu og menningarlega afstæðishyggju. Meginástæða þess að mannfræði hefur 

ekki tekið mikinn þátt í mannréttindamálum er sú að mannfræðingar hafa gagnrýnt þá sem eru 

í forsvari við vinnu að mannréttindamálum fyrir að styðjast við algildi. Mannfræðingar hafa 

notast við menningarlega afstæðishyggju sem kveður á um að taka eigi tillit til 

menningarmismunar og ættu því mannréttindi að taka mark á hverri menningu útaf fyrir sig 

að þeirra mati. Þeir telja að mannréttindaviðmið séu lituð af vestrænni hlutdrægni og hafi því 

takmarkað notagildi. Ritgerðin sýnir að sambandið milli mannfræði og mannréttinda hefur 

smátt og smátt aukist. Mannfræðin hefur upp á margt að bjóða til að efla styrkleika í 

mannréttindabaráttu eins og að varpa ljósi á félagsleg gildi og venjur ólíkra menninga. Einnig 

getur hún sagt til um hvaða leiðir varðandi mannréttindamál séu hentugar fyrir ákveðin 

samfélög og mikilvægi þess að gefa íbúum samfélaganna rödd. Mannfræðingar vinna nú í 

auknum mæli í þágu mannréttinda og gera rannsóknir sem síðar nýtast til aukinna 

mannréttinda í heiminum. Til að sýna þetta aukna samband er skoðað sérstakt framlag 

mannfræðinnar til mannréttindamála varðandi  rétttindi minnihlutahópa og þá sérstaklega 

réttindi innfæddra og kvenna. 
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Inngangur 

Í gegnum tíðina hafa fræðisviðin mannfræði og mannréttindi ekki skarast en nú er samband 

þeirra að styrkjast í auknum mæli. Mannréttindarammar miðast við kenningar sem einkennast 

af algildi og segja til um að hægt sé að miða mannréttindasáttmála formálalaust við allar 

manneskjur í heiminum óháð menningu. Síðastliðna hálfa öld hefur algildum 

mannréttindasáttmálum fjölgað stórum. Til að mynda gáfu Sameinuðu þjóðirnar út algilda 

yfirlýsingu um mannréttindi (e. Universal declaration of human rights) árið 1948 og árið 1966 

gáfu þau út alþjóðlegan sáttmála um borgaraleg og pólitísk réttindi. Þessir algildu sáttmálar 

stangast sums staðar á við menningarleg gildi samfélaga. Mannfræðirannsóknir hafa í auknum 

mæli eftir því sem tímar líða beinst að hópum sem hafa veika rödd í samfélagi þjóða. Þrátt 

fyrir það hefur mannfræði lengst af verið fjarverandi í mannréttindamálum. Hluti af þessari 

fjarveru er gagnrýni mannfræðinga á þær kenningar sem notaðar hafa verið í 

mannréttindamálum alþjóðastofnana. Vinna mannfræðinga er smátt og smátt að fá meiri 

undirtektir hjá mannréttindasamtökum til að efla mannréttindi. 

 Í þessari ritgerð verður fyrst gert grein fyrir algildiskenningunni sem hefur verið 

ríkjandi í mannréttindamálum og kenningunni um menningarlega afstæðishyggju sem flestir 

mannfræðingar hafa lengi bæði notað og mælt með í umfjöllun um mannréttindi. Fjallað er 

um muninn á þessum kenningum en einnig samspil þeirra. Síðar er stuttlega farið í bakgrunn 

og hugmyndir í vinnu að mannréttindamálum og fjallað um menningarlega nálgun á 

mannréttindi. Sagt er frá fjarveru mannfræðinnar í mannréttindum, helstu ástæðum þessarar 

fjarveru og sýnt hvernig hægt er að nálgast mannréttindi með mannfræðilegum aðferðum. Þá 

er gerð grein fyrir þýðingu hagnýtrar mannfræði í mannréttindum og sagt frá vandamálum 

sem henni fylgja. Þar næst er fjallað um réttindi minnihlutahópa með áherslu á réttindi 

innfæddra og kvenna. Komið er inn á kosti þess að nota þekkingu mannfræðinnar á þessum 

sviðum. Að lokum er sýnt fram á að verk mannfræðinga hafa komið að gagni við að efla 

mannréttindi. Tekin eru þrjú dæmi um rannsóknir mannfræðinga sem geta stuðlað að auknum 

mannréttindum og hafa nýst við að efla mannréttindi. Dæmin sem tekin eru snúa að réttindum 

kvenna, innfæddra og barna.  

 Í ritgerðinni verður sýnt fram á að framlag mannfræðinga er mikilvægt til þess að efla 

mannréttindi í heiminum. Mannfræði varpar ljósi á að ólíkar menningar hafa mismunandi 

gildi og venjur og því ættu mannréttindasáttmálar að taka tillit til menningarmismunar til að 

virka betur. Mannfræðingar hafa beint athygli að nauðsyn þess að vinna í samvinnu við 

heimafólk til þess að mannréttindarammar séu í takt við venjur samfélaga og gefa íbúum 
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samfélagsins rödd. Mannfræðin gefur möguleika á að dýpka sýn mannréttindasamtaka á 

samfélögum þar sem þau vinna að hjálparstarfi en það er mikilvægt framlag í baráttunni fyrir 

auknum mannréttindum.  

 

 

1. Kenningar 

 

1.1 Algildiskenning 

Algildiskenning er sú kenning sem mannréttindarammar hafa yfirleitt stuðst við. Kalla má 

forsendur algildiskenningar þær að við séum öll svipuð og hluti af því algilda. Algildi er því 

fólgið í almennum mannlegum eiginleikum (West, 1998, bls. 705). Algildissinnar telja að 

miðað við þeirra skilning á réttu og röngu sé hægt að miða mannréttindasáttmála formálalaust 

við hvaða manneskju sem er óháð menningu (Schirmer, 1988, bls. 92-93). Svið sem fela í sér 

mannlega þróun hafa almennt leitað að og fært rök fyrir algildum módelum en mannfræðingar 

hafa verið á móti þessum forsendum. Til að mynda hefur mannfræðingum fundist 

skilgreiningin á barnæsku of algild og löguð að vestrænni venju og hafa þeir bent á að 

hugtakið verði að skilja í menningarlegu samhengi (Meehan, 2011, bls. 141). 

 Hægt er að skipta algildum mannréttindum í tvennt samkvæmt stjórnmálafræðingnum 

Jack Donnelly (2007), annars vegar efnisleg og hins vegar huglæg. Í hugmyndinni um 

efnisleg algild mannréttindi er bókstaflegur skilningur á merkingu hugtaksins mannréttindi 

grundvallarréttindi sem einstaklingur á að hafa einfaldlega vegna þess að hann er maður. 

Mannréttindi eru óafsalanleg réttindi vegna þess að þau geta hvorki unnist eða tapast. 

Mannréttindi eru því alhliðaréttindi í þeim skilningi að þau tilheyra öllum mönnum. Huglæg 

algild mannréttindi fjalla um að merking hugtaksins mannréttindi felur í sér að ef einhver slík 

réttindi séu til þá gildi þau almennt um alla (Donnelly, 2007, bls. 282-283). 

 Síðastliðna hálfa öld hefur algildum sáttmálum og yfirlýsingum sem tengdar eru 

mannréttindum fjölgað. Nefna má að árið 1948 gáfu Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) út algilda 

yfirlýsingu um mannréttindi (e. Universal declaration of human rights) og árið 1966 gáfu þau 

út alþjóðlegan sáttmála um borgaraleg og pólitísk réttindi. Þrátt fyrir þessa sáttmála eru enn 

dæmi um ósamræmi milli algildra staðla og innlendra framkvæmda þar sem fjöldi laga og 

venja stangast á við alþjóðlega staðla. Sumstaðar hafa alþjóðlegir samningar ekki verið þýddir 

á staðbundin tungumál og bilið á milli meginreglna og menningar þar með undirstrikað. 

Tiltekin lönd telja að algildir staðlar lagi sig að menningu. Stundum jaðrar þetta við 
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þjóðhverfu sem leiðir til þess að algildir staðlar eru þynntir og grafið er undan anda 

mannréttinda (Muntarbhorn, 1998, bls. 283-284).  

 

1.2 Menningarleg afstæðishyggja 

Menningarleg afstæðishyggja er kenning sem var ríkjandi í bandarískri mannfræði í byrjun 

tuttugustu aldar. Í verkum mannfræðingsins Franz Boas og nemenda hans er þessi kenning 

ríkjandi (Barnard, 2000, bls. 100). Til eru margskonar tegundir af menningarlegri 

afstæðishyggju sem gefa tilefni til nýrra nálgana. Almennt snýst menningarleg afstæðishyggja 

um að mannfræðingar dæma ekki leiðir annarra þjóða til að afla vitneskju um heiminn en í 

staðinn leitast þeir við að skilja þær. Mannfræðingar fanga það sem er til staðar en dæma ekki 

hvort eitthvað sé réttmætara en annað (Metcalf, 2005, bls. 55). Sumir fylgismenn 

menningarlegrar afstæðishyggju hafa lagt áherslu á auðlegð menningar en fleiri hafa notað 

hana gegn kynþáttahatri og þjóðhverfu (Barnard, 2000, bls. 100). 

 Menningarleg afstæðishyggja í mannréttindum er kenning sem krefst þess að tekið sé 

tillit til menningarmismunar. Mannréttindayfirlýsing er sett fram sem staðlað afl í 

mismunandi menningum án þess að taka tillit til margbreytileika þeirra (Donnelly, 2007, bls. 

294). Félagsfræðingurinn Jennifer Schirmer (1988) telur að umræða mannfræðinga um 

menningarlega afstæðishyggju greinist í tvennt. Annars vegar eru það þeir sem aðhyllast 

menningarlegan margbreytileika. Þeir hafa mikinn áhuga á menningarlegu samhengi en halda 

því fram að ef á að verja og viðhalda menningarlegum margbreytileika þurfi einhver 

sameiginleg atriði að vera fyrir hendi til að mannréttindi nái fram að ganga. Hins vegar er 

hópur sem kenna má við róttæka menningarlega afstæðishyggju. Þeir halda því fram að 

varfærni ætti að gæta gagnvart öllum kenningum um algild mannréttindi vegna þess að mörg 

menningarform skynja og skipuleggja heiminn á afar ólíkan hátt (Schirmer, 1988, bls. 92-93). 

Ef öll réttindi hvíldu eingöngu á menningarlegum ákvörðunum og félagsreglum eins og 

róttæk menningarleg afstæðishyggja heldur fram þá gætu ekki verið til mannréttindi, það er að 

segja þau réttindi sem einstaklingur hefur einungis vegna þess að hann er maður (Donnelly, 

1984, bls. 404). 

 Áskorun menningarlegrar afstæðishyggju er ekki trúverðug samkvæmt 

mannréttindalögfræðingnum Michael J. Perry (1997). Það virðist vera í mikilli andstöðu við 

reynslu manna í gegnum tíðina að telja að allir einstaklingar séu ólíkir, líkt og menningarleg 

afstæðishyggja gefur til kynna. Þá er einnig verið að segja að ekki séu til neinir hlutir, venjur 

eða gerðir sem eru góðar fyrir alla menn eða vondar fyrir alla. Þetta gerir til að mynda að 

verkum að það er erfitt fyrir menningarlega afstæðishyggju að viðurkenna að umskurður 
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kvenna sé ekki brot á mannréttindum þar sem sú venja er í gildi í sumum menningum. Með 

því að hafna þessari hugmynd afstæðishyggju og telja rétt að til séu hlutir sem allar 

manneskjur ættu að öðlast eða engin ætti að upplifa er ekki verið að hafna því að mismunur 

geti verið á milli fólks og menninga (Perry, 1997). 

 

1.3 Samspil algildiskenningar og menningarlegrar afstæðishyggju 

Algildiskenning og menningarleg afstæðishyggja hafa ólíka sýn á mannréttindi. Algildissinnar 

halda því fram að mannréttindi séu öflug vegna algildis þeirra og ættu að vera tekin upp í 

öllum menningum þrátt fyrir mismun milli staðbundinna kerfa. Menningarlegir 

afstæðishyggjusinnar telja aftur á móti að stöðluðum mannréttindahugmyndum ætti ekki að 

vera þrengt inn í samfélög sem hafa mismunandi gildi (Merry, 2006, bls. 40). 

 Mikil umræða er á meðal fræðimanna á sviði mannréttinda um hvort eigi að beita 

afstæðum eða algildum kenningum þegar fjallað er um mannréttindi. Klassísk átök snúast um 

að fylgjendur menningarlegrar afstæðishyggju sjá algilda yfirlýsingu um mannréttindi sem 

upptalningu á réttindum og telja hana ekki vera menningarlega, hugmyndafræðilega eða 

pólitískt algilda. Fylgjendur menningarlegrar afstæðishyggju halda því fram að núverandi 

mannréttindaviðmið séu lituð af vestrænni hlutdrægni. Þess vegna telja þeir 

mannréttindaviðmiðin þjóðernismiðlæg og að þau hafi takmarkað notagildi. Aftur á móti 

halda algildissinnar því fram að mannréttindi séu sérstök réttindi allra manna og að þau séu 

innbyggð í mannlegt eðli. Sem dæmi um setningu sem endurspeglar sjónarmið algildissinna 

er á þá leið að einstaklingur þurfi ekki önnur skilyrði en að fæðast sem manneskja til að öðlast 

mannréttindi (Preis, 1996, bls. 288). 

 Algild mannréttindi skilur eftir pláss fyrir svæðisbundin menningarsérkenni, 

fjölbreytni og afstæði að mati Donnelly (2007). Hann heldur því fram að til sé gerð af algildi 

sem gerir mikilvægar kröfur menningarlegrar afstæðishyggju mögulegar (Donnelly, 2007, bls. 

281-282). 

 Eins og fram kemur í grein Preis (1996) hefur mannfræðingurinn Alison Dundes 

Renteln nokkrum sinnum reynt að miðla málum milli algildiskenningar og menningarlegrar 

afstæðishyggju með þeim rökum að misskilnings hafi gætt varðandi kenninguna um 

menningarlega afstæðishyggju. Renteln heldur því fram að í skoðunum fyrri mannfræðinga 

hafi afstæðishyggja verið spurning um að hve miklu leyti afstæði hafi umburðarlyndi gagnvart 

umburðarleysi. Hún bendir á að þessi misskilningur sem ranglega var tengdur við 

umburðarlyndi endurspeglist í upprunalegu umræðunni um algilda yfirlýsingu um 

mannréttindi í kringum 1940. Kjarni málflutnings Renteln var að afstæðishyggja ætti að velta 
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fyrir sér þeim möguleika að koma á fót þvermenningarlegu algildi. Forsenda þessa er sú að 

hún telur afstæðishyggju ekki útiloka á neinn hátt möguleikann á að skapa þvermenningarlegt 

algildi. Eftir nákvæma endurskoðun á hugtakinu afstæðishyggja, uppruna þess og mótun 

ályktar Renteln að ef fyrri mannfræðingar hefðu áttað sig á því að afstæðishyggja felur ekki í 

sér umburðarlyndi og neitar ekki tilvist þvermenningarlegs algilds hefðu þeir getað hlíft sér 

við mikilli angist (Preis, 1996, bls. 294-295). 

 Þvermenningarlegt notagildi mannréttinda snýst um umræðuna um algildskenningu, 

afstæðishyggju og mikilvægi menningar. Greina má tvö aðalatriði: Í fyrra lagi er mikilvægi 

þess að ákvarða hvernig líta beri á mannlegt eðli og hvaða réttindi leiði af því. Í öðru lagi 

hversu mikilvæg hugmyndin um menningu er við byggingu á alhliða siðferði og að hve miklu 

leyti mismunandi kerfi varðandi réttlæti grafi undan algildi mannréttinda. Bæði 

algildiskenning og afstæðishyggja hafa kosti fyrir rannsakanda á vettvangi. Algildiskenningin 

gerir samanburð mögulegan og afstæðishyggja setur samhengi í forgang og gefur næmari sýn 

á fjölbreytni (Wilson, 1997, bls. 3). 

 

 

2. Mannréttindi 

 

2.1 Bakgrunnur og hugmyndir 

Fyrir rúmlega sextíu árum voru alþjóðleg mannréttindi ekki komin í umræðuna. Þar að lútandi 

voru heimsspekikenningar til en alþjóðlegar reglur sem endurspegluðu þær voru ekki til staðar 

(Shestack, 2000, bls. 31-33). Mannréttindi sem heimspekilegt hugtak vísar til eðlilegrar kröfu 

allra sem tilheyra mannkyninu um persónulegt öryggi og undirstöðu vellíðan (Messer, 1993, 

bls. 222).  

  Í gegnum Sameinuðu þjóðirnar varð breyting á þessu. Þær hafa í hálfa öld haft mikil 

áhrif varðandi lagasetningu á grundvelli mannréttindakenninga sem byggja á þjóðarrétti 

(Shestack, 2000, bls. 31-33). SÞ byggja á grunni náttúrulögmála, pólitískra reglna, innlendra 

og alþjóðlegra löggerninga og mannúðarsamtaka. Þær skilgreina hugtakið mannréttindi á 

þann vega að á öllum tímum og stöðum geti fólk, óháð pólitískum tengslum, gert ákveðnar 

lágmarkskröfur um hegðun stjórnvalda gagnvart þegnum sínum. Þessi réttindi og það sem er 

verndað með þeim er í fjölbreyttu sögulegu og félagslegu samhengi og háð pólitískum áhuga. 

Margir hafa hafnað algildi í vestrænum mannréttindahugmyndum sem þjóðernismiðuðum og 

krafist þess að réttindi einstaklinga verði ekki aðskilin frá samfélagslegu samhengi. 
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Meginreglan um mannréttindi hefur hlotið víðtækt samþykki en sum lönd hafa verið 

ósammála um hvaða réttindi eru algild. Viss réttindi eða reglur virðast þó öll samfélög vera 

sammála um, eins og til dæmis takmarkanir á viðurkenndu ofbeldi (e. sanctioned violence) 

(Messer, 1993, bls. 222-223). 

 Árið 1948 efldu Sameinuðu þjóðirnar mannréttindi og bundu þau í kerfi í algildri 

yfirlýsingu um mannréttindi (Messer, 1993, bls. 222-223). Með henni fengu réttindi 

einstaklinga löglega viðurkenningu á alþjóðlegum vettvangi. Í fyrsta sinn var einstaklingum, 

án tillits til kynþáttar, trúarbragða, kyns, aldurs eða stöðu að öðru leyti, veitt réttindi gegn 

óréttlátum lögum og venjum sem leiða til kúgunar. Litið hefur verið á það sem skilyrði nýrra 

ríkja þróunarlanda fyrir inngöngu í fjölskyldu þjóða SÞ að fullgilda alþjóðlega 

mannréttindasáttmála. Á fimmtíu árum hafa flest nútímaríki fullgilt alþjóðlega 

mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna (e. international human rights conventions) og 

sum lönd hafa tekið mið af honum í stjórnarskrá sinni. Jafnvel kúgandi ríki gangast undir að 

sýna mannréttindasamningum virðingu. Það að kúgandi ríkjum finnist það skylt að skrifa 

undir mannréttindasamninga gerir það að verkum að ekki er hægt að stjórna ríki á sama hátt 

og fyrir tíma algildu yfirlýsingarinnar árið 1948 (Ignatieff, 2001, bls. 6-7). Nánast öll ríki hafa 

samþykkt algilda yfirlýsingu um mannréttindi í þeim tilgangi að mynda alþjóðasamskipti. 

Mannréttindi geta í stórum dráttum þýtt þau réttindi sem fram eru sett í algildu yfirlýsingunni. 

Þessi réttindi hafa verið útfærð nánar í fjölda fullgildra sáttmála víðsvegar í heiminum 

(Donnelly, 2007, bls. 288). 

 Þrátt fyrir að hugmyndin um mannréttindi sé ekki skýr er samkomulag um að 

mannréttindi feli í sér að allir eigi rétt á þeim og að allir eigi rétt á því að hafa fulla aðild í 

samfélagi sínu. Sameinuðu þjóðirnar greina á milli borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda, 

efnahagslegra og félagslegra réttinda og sameiginlegra réttinda. Borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi varða til að mynda frelsi, öryggi, einkalíf, rétt til frjálsra kosninga og þátttöku í 

opinberum málum. Efnahagsleg og félagsleg réttindi fela til dæmis í sér rétt til að vinna fyrir 

launum, ganga í stéttarfélög, rétt til menntunar og þátttöku í menningarlífi samfélagsins. 

Sameiginleg réttindi eru réttur þjóða til sjálfsákvarðana og að kynþáttum sé ekki mismunað 

(Vincent, 1987, bls. 7-11). 

 Í algildu mannréttindayfirlýsingunni kemur fram að viðurkenning á mannlegri reisn og 

jöfn réttindi allra séu undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Fram kemur í grein 

eftir Lima (2009) að ef mannréttindi eru ekki viðurkennd og varin þá er ekkert lýðræði og án 

lýðræðis eru lítil skilyrði fyrir friðsamlegri lausn þegar átök eiga sér stað (Lima, 2009, bls. 

322). 
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 Margir eru gagnrýnir á hugmyndina um mannréttindi og halda fram að hún sé 

greinilega undir vestrænum áhrifum og geti því ekki haft nógu mikil áhrif í ríkjum sem eru 

ekki vestræn og eigi sér litla framtíð sem áhrifavaldur þar. Stjórnmálafræðingurinn Simon 

Caney (2001) hefur skoðað nokkra málaflokka, eins og til dæmis siðferðileg mál, sem fjalla 

um sambandið á milli mannréttinda og menningar sem ekki er vestræn. Hann telur að þörf sé 

fyrir frekari greiningu á hvernig réttindi tengjast siðferðilegum hefðum í raun fremur en 

fyrirfram gefinni fullyrðingu sem aðeins er í samhengi við gildi vestrænna samfélaga um 

réttindi (Caney, 2001, bls. 51-70). 

 

2.2 Þvermenningarleg nálgun 

Þvermenningarleg nálgun í mannréttindum snýst um að fjölbreyttar menningarhefðir geti sæst 

á mannréttindaramma með því að tekið sé til greina réttmæti innan hverrar hefðar. Til þess að 

vernda og efla mannréttindi þarf að mati mannréttindalögfræðingsins Abdullahi An-Na'im 

(1996) að takast á við undirliggjandi orsakir mannréttindabrota. Brotunum veldur flókið 

samspil ýmissa þátta, efnahagslegra, félagslegra og pólitískra. Mannréttindabrot eru alltaf af 

mannavöldum annaðhvort viljandi eða óviljandi, vegna tiltekinna aðgerða eða aðgerðaleysis. 

An-Na'im segir skort menningarlegs lögmætis mannréttindastaðla eina af helstu 

undirliggjandi orsökum brota á þessum stöðlum. Hann telur að hægt sé að auka virðingu fyrir 

mannréttindasáttmálum með því að efla lögmæti þeirra og þróa þá í tengslum við 

grundvallarmannréttindi í gegnum túlkun á menningarviðmiðum. Hann álítur að virðing fyrir 

mannréttindastöðlum geti aukist með bættu menningarlögmæti þeirra þar sem fólk er líklegra 

til að fylgja stöðlum sem það telur samræmast sinni menningu. Algildir mannréttindastaðlar 

gætu verið álitnir veikir frá sögulegu sjónarmiði þar sem mörg lönd og þar með margar 

mismunandi menningar í heiminum hafa haft lítið að segja um mótun þeirra. Hann telur að 

algildra mannréttindastaðla sé þörf en hægt sé að þróa þá eftirá í tengslum við 

menningarviðmið. Eftir að hafa náð viðunandi réttmæti innan hverrar hefðar geta 

mannréttindafræðimenn og talsmenn unnið fyrir þvermenningarlegu lögmæti. Það felur í sér 

að fólk frá ólíkum menningarhefðum verði sammála um merkingu, umfang og aðferðir við 

framkvæmd þessara réttinda (An-Na'im, 1992, bls. 19-22).  

 An-Na'im hefur sett fram tilgátu um þvermenningarlega nálgun á mannréttindum. 

Markmiðið er að auka trúverðugleika innlendra og alþjóðlegra mannréttindasáttmála með því 

að þróa fleiri árangursríkar leiðir til að stuðla að og framkvæma réttindin. Hann leggur til að 

fræðimenn kanni möguleikann á endurtúlkun menninga og telur að hægt sé að efla alhliða 

lögmæti mannréttinda með þvermenningarlegri nálgun. An-Na'im telur að helstu erfiðleikarnir 
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í þessu máli séu hversu margar þjóðir eru menningarlega hlutdrægar og á milli þeirra ríki 

samkeppni varðandi menningarsjónarmið sem trufli forgangsröðun. Hann vonast til að 

tillögurnar leiði til aukins gagnkvæms skilnings og skoðanaskipta í heiminum (Preis, 1996, 

bls. 295-296). 

 Mannfræðingurinn Ann-Belinda Preis (1996) álítur að erfitt sé að sjá hvernig þessi 

nálgun geti alltaf verið grasrótarnálgun (e. bottom up approach) eins og An-Na'im vonast til. 

Preis telur að hann staðsetji menningu sem eitthvað fyrir utan menn, hugsanir þeirra og 

gjörðir. Þegar menning er skoðuð sem utanaðkomandi sé það hindrun í baráttunni fyrir 

mannréttindum. Kenning hans innihaldi margar mótsagnir, ósamræmi og geri ekki ráð fyrir 

ósættanlegum ágreiningi milli menninga. Niðurstaða Preis er sú að þessi þvermenningalega 

nálgun geti varla orðið meira en hugmyndafræðileg (Preis, 1996, bls. 295-296).  

 Rannsóknir mannfræðinga hafa verið bundnar við mismunandi menningar og áherslur 

þeirra hafa ekki markast af almennum gildum. Af því leiðir hafa mannfræðingar ekki verið 

mjög sýnilegir í almennum aðgerðum fyrir mannréttindi. 

 

 

3. Mannfræði 

 

3.1 Fjarvera mannfræði í mannréttindum 

Ein meginástæðan fyrir því að mannfræðin hefur ekki tekið mikinn þátt í 

mannréttindaumræðu samkvæmt Preis (1996) er sú að þátttaka mannfræðinga í 

mannréttindamálum hefur takmarkast af kenningum um menningarlega afstæðishyggju. 

Mannfræðin hefur ekki stuðst við hugmyndina um algild mannréttindi heldur lagt áherslu á að 

fólk sé mismunandi og eigi sér mismunandi mannréttindahugtök. Gagnrýni hennar byggist á 

að alhliða alþjóðlegir lagarammar hafi vestræna þjóðernismiðun (Preis, 1996, bls. 288). 

 Langvarandi samband mannfræði við menningu og staðbundnar siðvenjur hefur valdið 

því að í ýmsum tilfellum hafa mannfræðingar sett sig í andstöðu við almenn gildi og 

fjölþjóðlegt ferli eins og mannréttindi. Það var ekki fyrr en árið 1988 sem sýnt var að 

samband var á milli mannfræði og mannréttindi þegar Dowing og Kushner sýndu fram á 

skörun milli mannfræði og málsvörn frumbyggja um réttindi þeirra með bókinni Mannfræði 

og mannréttindi. Bandaríska mannfræðifélagið (e. American Anthropological Association) 

hafði mannréttindi sem þema árið 1994 og í kjölfarið hófu mannfræðingar í auknum mæli 

umræðu um sjálfsmynd, menningu, mannréttindabrot ríkisins og starfsemi 
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mannréttindasamtaka. Árið 1997 var þó enn tiltölulega lítið um að mannfræðingar rannsökuðu 

fjölþjóðleg lög og fáir sérhæfðu sig í mannréttindum (Wilson, 1997, bls. 1). 

 Mannfræðingurinn Ellen Messer (1993) telur að það séu fimm aðalástæður fyrir því að 

mannfræðingar hafa ekki tekið mikinn þátt í rannsóknum og mótun mannréttinda. Fyrsta 

ástæðan er að mannfræðingar hafa hafnað hugmyndinni um almenn mannréttindi og í staðinn 

leggja þeir áherslu á að ólíkar þjóðir hafa mismunandi réttindahugtök. Þeir hafa gagnrýnt 

alþjóðlega lagaramma sem taka mið af Vesturlöndum. Önnur ástæðan er sú að mannfræðingar 

hafa tilhneigingu til að styðja réttindi samfélagsins, sérstaklega frumbyggja, fremur en réttindi 

einstaklingsins. Þó hefur þessi sameiginlegi réttur fengið sérstakan stað í alþjóðlegum 

mannréttindum. Í þriðja lagi hafa mannfræðingar lagt mesta áherslu á hagnýta og 

aðgerðasinnaða mannfræði til að bæta efnahagslegar aðstæður í minni samfélögum frekar en 

að taka þátt í pólitískum umræðum um óhlutbundin réttindi og mannréttindamál. Fjórða 

ástæðan er sú að mannfræðingar hafa þurft að forðast ríka þátttöku í mannréttindum vegna 

nauðsyn mannfræðinga á pólitísku næmi við vettvangsathuganir. Mannfræðingar þurfa að 

forðast að fá á sig pólitískan stimpil og vera óháðir svo þeir geti unnið vettvangsathugun sem 

málsvarar samfélagsins sem þeir eru að rannsaka. Síðasta ástæðan er að lagalegur rammi SÞ 

hefur staðsett mannfræðinga á jaðrinum. Mannfræðingar hafa komið inn á réttindi 

frumbyggja, greint fjölþætt réttarkerfi og verið málsvarar þeirra. Þorri mannfræðinga hafa þó 

nálgast þessi réttindi félagslega í gegnum menningar og á pólitískan og efnahagslegan hátt 

frekar en gegnum lagalegan ramma mannréttinda (Messer, 1993, bls. 224-225). Preis (1996) 

kom með eina ástæðu í viðbót og fjallar hún um að mannfræðingar hafi tilhneigingu til að sjá 

takmarkanir á skýrslum og verklagsreglum SÞ sem tekst ekki nógu vel að sjá undir yfirborðið 

og greina stöðu ríkja til að skilgreina mannréttindi eins vel og mannréttindabrot (Preis, 1996, 

bls. 287). 

 

3.2 Mannréttindi með mannfræðilegri nálgun 

Mannfræðin hefur stuðlað að þróun Sameinuðu þjóðanna í að mynda alþjóðlegt samfélag 

byggt á mannréttindum þar sem sameiginlegur staðall á að ná til allra þjóða eftir tveimur 

gagnrýnum leiðum. Annars vegar með þvermenningarlegum rannsóknum með spurningum 

eins og „hvað eru réttindi?“ og „hver er talin vera fullgild manneskja til að njóta þeirra?“ að 

leiðarljósi. Hin leiðin er að hafa eftirlit með að samræmi sé á milli mannréttindastaðla og 

gagnrýni á mannréttindabrot (Messer, 1993, bls. 221). 

 Hugmyndin um algilda menningareiginleika eða grundvallaratriði er í sjálfu sér ekki 

ósamrýmanleg sumum gerðum menningarlegrar afstæðishyggju en hugmyndin um algild 
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mannréttindi felur í sér sérstök vandamál innan mannfræðinnar. Mannfræðingar álíta að 

réttindi í sérstökum skilningi geti ekki verið algildur eiginleiki mannkynsins en það geti aftur 

á móti verið almenn grundvallaratriði um rétt eða réttlæti í heiminum. Mannfræði getur veitt 

þekkingu um algilda eiginleika mannkyns þar sem hún notar siðferðilegar forsendur til 

aðstoðar við skilgreiningu þessara hugtaka. Með öðrum orðum geta varnaraðgerðir 

mannfræðinga gegn mismunar manna gegnt mikilvægu forystuhlutverki til að móta alhliða 

réttindi til fjölbreytileika (Turner, 1997, bls. 273-274). 

 Aukin þátttaka bandaríska mannfræðifélagsins í að styðja og vernda mannréttindi 

hefur örvað nýjar fræðilegar vangaveltur, ekki einungis um grundvallaratriði réttinda, heldur 

einnig um lýsingarorðið mannlegur. Hugmyndin um mannréttindi hefur verið notuð í 

víðteknum vestrænum skilningi sem algilt hugtak. Hugtakið mannréttindi gerir þannig ráð 

fyrir algildri hugmynd um mannkynið og skilgreinir hvað er að vera mannlegur og leggur þar 

með grunn að réttindum. Þetta felur í sér algilda hugmynd um réttlæti, jafnræði og almennar 

reglur. Þær reglur eru þá færar um að þjóna sem grunnur að sérstökum réttindum eða lögum 

sem gilda fyrir alla menn og mismunandi menningar. Tilraun til að öðlast slíkt 

grundvallaratriði byggt á mannfræðilegri þekkingu undir áhrifum réttinda og félagslegs 

siðferðis vekur upp grundvallarspurningu um hvort hægt sé að öðlast siðferðislegan eða 

pólitískan grunn út frá hlutlægri þekkingu og hvort mannfræðingar hafi kenningar á takteinum 

sem hægt er að nota (Turner, 1997, bls. 273-274).  

 Messer (1993) telur að mannfræðingar geti rannsakað hvernig samfélög setji sér 

viðmiðunarreglur í framkvæmd og þýtt sérstök menningarleg hugtök um réttindi og skyldur. 

Þessar rannsóknir geta nýst í mannréttindastöðlum Sameinuðu þjóðanna. Messer álítur að 

mannfræðingar geti varpað ljósi á mikilvægi þess að hvert samfélag hafi sín félagslegu gildi. 

Þeir geti einnig stuðlað að betri alþjóðlegri löggjöf og eftirliti með því að miðla vitneskju til 

mannréttindalögfræðinga og vernda bæði réttindi samfélags og einstaklinga. Opinberar 

stofnanir geta tekist á við mannréttindi á vettvangi innlendra eða alþjóðlegra löggerninga en 

mannfræðingar gætu byggt upp gagnagrunn um venjur og félagsleg tengsl (Messer, 1993, bls. 

224-225). 

 

3.3 Hagnýt mannfræði og mannréttindi 

Málsvörn fyrir mannréttindi er nú hluti af víðtækari hagnýtri mannfræði. Mannfræðingar 

hagnýta þekkingu sína eftir fjölmörgum leiðum í mismunandi aðstæðum. Miðað við bakgrunn 

mannfræðinga er misjafnt hversu mikið þeir geta gefið upp varðandi vinnu sína. Hægt er að 
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segja að hagnýt mannfræði sé mannfræði sem hægt er að nýta (Willigen, 2002, bls. 7). 

Hagnýtir mannfræðingar þurfa að hafa hæfileika til að tengja upplýsingar við hagnýt 

vandamál. Þeir þurfa að vera færir um að skilgreina hvar sé mögulegt að framkvæma 

aðgerðir. Einnig verður að afla tiltekinnar þekkingar á réttum tíma og koma henni á framfæri 

á þann hátt sem auðveldar aðgerðir. Vinnuferli hagnýtra mannfræðinga er best lýst sem 

ráðleggingum fyrir aðgerðir með traustum rökstuðningi (Willigen, 2002, bls. 14). 

 Hagnýtir mannfræðingar taka á mannréttindum eftir fræðilegum kenningum en þeir 

bregðast einnig við kröfum frá Sameinuðu þjóðunum, frjálsum félagasamtökum og 

frumbyggjasamtökum um upplýsingagjöf. Í þessum rannsóknum eru þeir að „rannsaka upp“ 

(e. study up) til að greina menningarþróun stofnana sem efla uppbyggingu eftir 

mannréttindabrot. Þeir stuðla að því að koma á fót stöðlum og þróa aðferðir til að mæla og 

sinna eftirliti sem gæti falið í sér bæði að veita fólki þátttökurétt í samfélaginu og gefa því 

rödd. Hagnýtir mannfræðingar rannsaka einnig almenna uppbyggingu og kanna ástæður fyrir 

mannréttindabrotum í alþjóðlegum pólitískum hagkerfum og reyna að örva aðgerðarstefnu til 

úrbóta. Dæmi um það sem hagnýtir mannfræðingar hafa látið til sín taka eru réttindi til matar 

sem hefur verið á dagskrá mannfræðinga síðan árið 1940 (Messer, 1993, bls. 237-238).  

 Mannfræðingar sem gera vettvangsathuganir í þágu mannréttinda þurfa að kljást við 

spurningar um siðferðileg vandamál. Þessar spurningar varða hversu virkan þátt og mikil áhrif 

mannfræðingar geti haft á opinbera stefnu í mannréttindum bæði heima og erlendis en einnig 

hvernig mannfræðingar gætu gerst talsmenn fyrir réttindi fólks sem þeir vinna með án þess að 

ógna orðspori fræðigreinarinnar (Messer, 1993, bls. 237-238).  

 Mannfræðingar eru vel í stakk búnir til að leggja sitt framlag af mörkum varðandi 

réttindi minnihlutahópa. Sérstaklega á það við um réttindi innfæddra þar sem sérþekking á 

ákveðnu svæði og samfélagi er áríðandi. 

 

 

4. Minnihlutahópar 

 

4.1 Réttindi minnihlutahópa 

Ný staða fólks í samfélaginu sem kallast þjóðlegur minnihlutahópur eða innfæddir myndaðist 

við stofnun þjóðríkja sem hófst á 19. öld og við nútímavæðingu. Flestir í þessum hópum fá 

ríkisborgararétt í þeim ríkjum sem þeir búa í hvort sem þeir óska eftir því eða ekki. 

Samkvæmt mannfræðingingnum Thomas Hylland Eriksen (1997) er hægt að skilgreina 
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þjóðlegan minnihlutahóp sem tölulega óæðri en aðra íbúa samfélagsins og hóp sem hefur ekki 

pólitískt vald. Minnihluti er eingöngu til í tengslum við meirihluta og öfugt og samband þeirra 

er háð viðeigandi kerfismörkum. Í nútímaheimi eru þessi kerfismörk næstum alltaf ríkismörk 

og því breytast meirihluta- og minnihlutatengsl ef ríkismörkum er breytt (Eriksen, 1997, bls. 

147-148). 

 Alþjóðalögfræðingurinn Hurst Hannum (2000) segir að þótt þjóðernishópar og aðrir 

minnihlutahópar hafi sögulega orðið fyrir mismunun og kúgun hafi þeir ekki fyrr en nýlega 

verið taldir með varnarlausum hópum undir vernd alþjóðasamfélagsins. Hann telur eina 

ástæðu þess að heimurinn sé svona ófús til að nálgast minnihlutahópa vera að hugtakið 

minnihlutahópur rúmast ekki auðveldlega innan fræðilegrar fyrirmyndar ríkis. Segja má að 

ríki sé stofnað annaðhvort af eigingirni einstaklingsins eða vegna efnahagslegra hagsmuna og 

hvorugt tekur mið af þjóðernishópum, trúarbrögðum eða tungumálum. Hann telur einnig að 

bæði eldri og nýlega sjálfstæð ríki hafi að mestu tekið við orðræðunni um „ein þjóð-eitt ríki“. 

Afleiðingin af þessu er að ríki sem stofnuð voru á bilinu 1960 til 1970 hafa sjaldan að 

markmiði að bera ríka virðingu fyrir fjölbreytileika. Nokkur ríki hafa þó samþykkt ákvæði þar 

sem viðurkennt er að minnihlutahópar gætu þarfnast sérstakrar verndar. Öll ríki, og þá 

sérstaklega nýrri ríki, óttist að viðurkenning á réttindum minnihlutahópa gæti valdið sundrung 

og ýtt undir aðskilnað og þannig grafið undan samheldni þjóðarinnar. Hannum leggur áherslu 

á að það verði að viðurkenna þá óþægilegu staðreynd að mikil mismunun og fordómar 

byggðir á trú og kynþætti haldi áfram að vera til og réttindi minnihlutahópa séu ekki líkleg til 

að vera tekin alvarlega í slíku umhverfi. Hann telur slíkt óþol vera fyrir hendi í öllum 

heimshlutum á öllum stigum efnahagslegrar þróunar. Það virðist ljóst að fordómar og ótti eru 

oft til staðar jafnvel áður en alvarleg átök verða á milli meirihluta og minnihluta (Hannum, 

2000, bls. 277-278). 

 Samkvæmt lögfræðingnum Tom Hadden (2001) er einn af áhrifamestu þáttum í 

tengslum við réttindi minnihlutahópa í alþjóðlegum mannréttindalögum breytileiki þeirra. Í 

áranna rás hefur verið stöðug þróun í mótun og beitingu réttinda minnihlutahópa til að 

bregðast við breyttu hugmyndakerfi og breyttum pólitískum áherslum. Hadden telur að í 

þessu sambandi hafi réttindi minnihluta verið háðari því sem kallast pendúláhrif en flest önnur 

mannréttindi. Þetta lýsir sér þannig að frá einum tíma til annars hefur athyglin færst frá því að 

einstaklingsréttindi væru í brennidepli til hópréttinda og aftur til baka líkt og pendúll. Þetta 

sést í þróun mannréttindalaga og pólitísku starfi á þessu sviði alveg síðan á átjándu öld. Fyrstu 

nútímasamningarnir um vernd minnihlutahópa voru gerðir á Balkanskaga undir lok nítjándu 

aldar. Í vaxandi samstöðu í alþjóðlegum mannréttindum, eins og kemur til að mynda fram í 
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algildu mannréttindayfirlýsingunni árið 1948, beindist athyglin nær eingöngu að vernd 

einstaklinga gagnvart óréttmætum aðgerðum ríkisins. Nýlega hefur pendúllinn farið aftur til 

baka í átt að viðurkenningu á hópi og minnihlutaréttindum. Hadden telur nauðsynlegt að 

mannréttindafræðimenn og lögfræðingar fallist á þörfina til að skilja og stjórna sveiflum í 

pendúlnum á milli einstaklings- og hópréttinda (Hadden, 2001, bls. 81-88).  

 Hannum (2000) segir að á nítjándu og snemma á tuttugustu öld hafi meðlimir 

minnihlutahópa þurft sérstaka vernd því annars yrðu þessir hópar og einstaklingar kúgaðir af 

meirihlutanum og undir náð hans komnir. Nú eru meðlimir minnihlutahópa aftur á móti varðir 

innan lögsögu ríkis undir sömu regnhlíf mannréttinda sem verndar alla aðra einstaklinga þess. 

Jafnvel þar sem mannréttindi eru almennt virt halda meðlimir minnihlutahópa áfram að óttast 

að ráðist sé á menningu þeirra og lifnaðarhætti. Þessi ótti er að hluta til viðbrögð við því að 

margar ríkisstjórnir hafa neitað að ræða alvarlega réttindi minnihlutahópa fyrr en á síðustu 

árum. Minnihlutahópar óttast virka kúgun og þær áhyggjur eru styrktar af því að félagslegur 

þrýstingur nútímasamfélags ógnar óumflýjanlega sérstöðu minnihlutahópa (Hannum, 2000, 

bls. 293). 

 

4.2 Réttindi innfæddra 

Ein tegund minnihlutahópa eru innfæddir (e. indigenous) en í mannfræði er hugtakið notað til 

þess að lýsa hópi sem ekki er ríkjandi á afmörkuðu landsvæði og á með einum eða fleiri 

þáttum viðurkennda kröfu til að kallast frumbyggjar. Frumbyggjaþjóðir eru ekki endilega þeir 

sem komu fyrst til landsvæðisins. Innfæddir hópar eru skilgreindir sem fólk án ríkis og 

samfélag þeirra táknar líf sem er sérstaklega viðkvæmt í tengslum við nútímaiðnvæðingu og -

ríki. Sagan sýnir að innfæddir hafa verið drepnir, neyddir til ákveðinnar aðlögunar og 

vanræktir. Frá seinni hluta tuttugustu aldar, einkum frá árinu 1970 hafa margir hópar 

innfæddra skipulagt sig pólitískt til að gera sér kleyft að vernda hagsmuni sína gagnvart 

ríkjandi meirihluta. Skipan heimsráðs um frumbyggja (e. World Council of Indigenous 

People) hefur verið mikilvægt skref í þessu tilliti. Séð frá sjónarhóli mannfræðilegra kenninga 

um þjóðerni hafa slíkar þjóðernispólitískar hreyfingar reynst mjög frjósöm jörð fyrir 

rannsóknir á sjálfsmyndum einstaklinga í ferli breytinga. Helsta pólitíska verkefni þessara 

þjóðernispólitísku hreyfinga er oft tilraun til að hafast við sem sérstakur menningarhópur 

innan ríkis. Þær mynda þó sjaldan eigið þjóðríki (Eriksen, 1997, bls. 152-153).  

 Til að skila árangri verða öll innleidd réttindi innfæddra að byggja á djúpum skilningi 

á aðstæðum og mikilvægum málefnum sem eru í húfi fyrir innfædda. Þar á meðal er 

sérþekking á ákveðnu svæði, stað og samfélagi áríðandi. Mannfræðingar eru vel í stakk búnir 
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til að leggja þetta mikilvæga framlag af mörkum til mannréttinda (Hays & Biesele, 2011, bls. 

2). 

 Sameiginleg réttindi og réttindi innfæddra er nú hluti af mannréttindaramma en 

markmið hans er að styrkja einstök og sameiginleg réttindi og gera þau gagnkvæm. Réttindi 

innfæddra hafa verið sérstök arfleifð mannfræðinnar og menningarlegrar afstæðishyggju. 

Einnig hefur markmið mannfræðinga verið að gagnrýna nútímavæðingu og þróunarstarf. 

Viðurkenning og málsvörn mannfræðinga innan lagaramma mannréttinda er mikilvæg leið til 

að vernda menningu innfæddra og hagsmuni þeirra, sérstaklega í gegnum vinnu innan 

þróunarstofnana en einnig utan þeirra. Innfæddu fólki finnst sjálfsagt að þeirra raddir heyrist í 

gegnum eigin pólitíska leiðtoga og stofnanir þegar réttindi þeirra eru þróuð. Innfæddir hafa 

gagnrýnt þróunarréttindi sérstaklega varðandi öruggt og sjálfbært umhverfi, frið, mat og 

heilbrigði á þeim grundvelli að þeir telja önnur réttindi mikilvægari og að 

mannréttindarammar dragi úr kröfum um önnur réttindi (Messer, 1993, bls. 236-237).  

 Réttindi innfæddra og brot á þeim hafa tilhneigingu til að tengjast tilkalli til mikilvægs 

lands og annarra framfærsluauðlinda. Reynt hefur verið að ná yfirráðum yfir lausum löndum 

sem innfæddir búa á þar sem óspilltar náttúruauðlindir eru orðnar eftirsóttaverðari til dæmis 

vegna ferðamennsku. Aðalvandamálið er ennþá hvernig innfæddir geti fengið hjálp til að 

halda stjórn á landi, fá aðgang að menntun, nútímalæknisfræði og nútímaefnahag án 

feðraveldis og án þess að tapa félagsmenningarlegri stjórn. Þetta verður sífellt erfiðara þar 

sem innfæddir eru í auknum mæli að snúast gegn þróunarkröfum ríkja, fjölþjóðlegum 

hlutafélögum, fjölþjóðlegum trúarbrögðum og frjálsum félagasamtökum og stundum einnig 

gegn umhverfisverndarsinnum sem innfæddir gætu annars verið með í liði. Mannfræðingar 

leitast við að svara kröfum innfæddra um söguleg og menningarleg gögn sem koma að gagni 

við mannréttindakröfur og veita ráðgjöf um lagalega stöðu þeirra. Á þann hátt nota innfæddir 

utanaðkomandi upplýsingar frá mannfræðingum og lögfræðingum til varnar, en 

samanburðarrannsóknir mannfræðinga koma innfæddum einnig að gagni (Messer, 1993, bls. 

236-237).  

 Undanfarin 30 ár hefur alþjóðleg hreyfing innfæddra vaxið ótrúlega hratt. Innfæddir 

hafa komið fram sem aðgreindur flokkur í alþjóðlegum mannréttindum og það hefur almennt 

verið viðurkennt að þeir njóti sameiginlegra réttinda til lands og sjálfstæðis í einhverjum mæli 

(Daes, 2000, bls. 301). Margir mannfræðingar hafa talið að staðbundnir hópar innfæddra séu í 

útrýmingarhættu en með endurvakningu þeirra í alþjóðlegu og fjölþjóðlegu samhengi skapast 

aðstæður þar sem þjóðerni innfæddra getur komið fram. Það er árangursríkt fyrir innfædda 

innan þjóðríkja að endurskilgreina verkefni sín í alþjóðlegu rými umhverfismála og 
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mannréttinda. Með því að innfæddir skilgreini vandamál sín út frá mannréttindabrotum hafa 

margir hópar innfæddra öðlast stuðning alþjóðlegra mannréttindahreyfinga sem eru færar um 

að þrýsta á svikul ríki sem misnota sér stöðu innfæddra (Kearney, 1995, bls. 560). 

 Tveir straumar í hugmyndasögu sem byggjast á þekkingu innfæddra hafa komið inn í 

mannfræðiumræðuna. Í fyrra lagi hefur mannfræði mótað víðtækan skilning á eðli og gildi 

þekkingarkerfa sem ekki eru vestræn og samfélaga sem hafa stjórnað stórum hluta 

náttúruauðlinda heimsins. Þessi skilningur hefur náð til fjölda einstaklinga sem ekki tilheyra 

fræðasamfélaginu eins og stefnumótenda umhverfismála og talsmanna mannréttinda. Í seinna 

lagi hefur fræðigreinin beint athygli að því að minnihlutahópar eru arðrændir og stuðlað er að 

valdaleysi þeirra innan ríkra og fátækra þjóða. Þetta hefur opnað öfluga umræðu um 

mannréttindi bæði innan fræðigreina og utan þeirra. Rannsóknir á menningarlega sértækri 

þekkingu hefur verið uppistaða mannfræði síðan á 20. öld. Mannfræðin notar einkum fjórar 

leiðir til að rannsaka þekkingu en þær eru lýsandi söguleg sundurgreining, 

menningarvistfræði, vitsmunaleg mannfræði og mannvistfræði. Hugræn mannfræði og 

mannvistfræði hafa verið sérstaklega mikilvæg tæki til að móta nútímaumræðu um þekkingu 

innfæddra og að þeirra sérstaka þekking eigi að njóta sama réttar og vísindaleg þekking. Bæði 

vitsmunaleg mannfræði og mannvistfræði hafa stuðlað að útbreiddri viðurkenningu á 

þekkingu innfæddra sem bæði kerfisbundinni og verðmætri (Brush, 1993, bls. 658-659).  

  

4.3 Réttindi kvenna  

Líkt og innfæddir eru konur hópur í samfélaginu sem á í hættu að verða fyrir 

mannréttindabrotum. Ofbeldi gegn konum hefur víðsvegar verið lykilmál í kvennahreyfingum 

en það er ekki fyrr en nýlega sem ofbeldi gagnvart konum hefur verið skilgreint sem 

mannréttindabrot. Kvennahreyfingar sem hófu göngu sína í Evrópu og Norður-Ameríku um 

árið 1970 reyndu að bæta stöðu kvenna á innlendum vettvangi. Þær gerðu það í gegnum ýmsa 

félagslega þætti eins og ráðgjöf, kvennaathvörf og baráttu fyrir bættri löggjöf. Á sama tíma 

komu upp svipaðar hreyfingar annars staðar í heiminum. Á heimsráðstefnu um mannréttindi í 

Vín árið 1993 náði hópur kvenna þeim árangri að lýst var yfir að réttur kvenna eru 

mannréttindi. Á fjórða heims ráðstefnunni um konur (e. The fourth world conference on 

women) í Beijing árið 1995 kom fram áhrifamikið stefnuskjal þar sem ofbeldi gegn konum 

var skilgreint og hefur þetta skjal verið notað til að bæta réttindi kvenna. Fjölmennir hópar 

kvenna um allan heim hafa unnið að því að skerpa vitund almennings á vandamálinu og festa 

í sessi þá hugsun að ofbeldi gegn konum er mannréttindabrot. Hóparnir hafa sett í forgang 

mikilvægi þess að veita konum skjól og félagslega þjónustu en einnig hafa þeir þrýst á að sett 
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verði lög gegn heimilisofbeldi og að refsing fyrir slíkt verði þyngd (Merry, 2006, bls. 40). 

Alþjóðleg skuldbinding til að efla réttindi kvenna hefur þróast hratt á síðustu 60 árum. Þessi 

þróun hefur kallað á að rótgrónar venjur hafa þurft að lúta í lægra haldi, sem dæmi má nefna 

þá hugmynd að það sé sjálfsagt að konur hafi minni réttindi en karlar (Tomasevski, 2000, bls. 

231).  

 Réttindi kvenna og barna eru háð tilteknum pólitískum, efnahagslegum og 

félagsmenningarlegum skilyrðum. Misrétti gegn konum má sjá í mörgum borgaralegum 

réttindum eins og aðgangi að réttlátri málsmeðferð og vörn gegn ofbeldi. Sögu kvennréttinda 

er hægt að kanna í gegnum ýmis verk mannfræðinga en mörg þeirra hafa ekki enn verið tengd 

beint við mannréttindaramma. Má þar nefna verk sem fjalla um konur sem eru settar skör 

lægra en karlar, stöðu kvenna í samfélaginu, réttindi þeirra og áhrif. Einnig má nefna áhrif 

menningarbreytingar á stöðu kvenna. Nokkrar undantekningar eru á þessu eins og rannsóknir 

á mótmælum kvenna í rómönsku Ameríku og kvennaréttindabaráttu innfæddra í Ástralíu sem 

mannréttindarammar hafa nýtt sér (Messer, 1993, bls. 233-234). 

 Mannfræðingurinn Diane Bell (1998) segir að mannfræðingar sem hafa rannsakað ólík 

valdakerfi hafa bent á að vald kvenna sé ekki viðurkennt þegar það er skilgreint sem 

óformlegt og persónulegt. Í samfélögum sem eru ekki vestræn er mögulegt að þetta óformlega 

og persónulega vald geti haft áhrif á samningaviðræður en í vestrænum samfélögum leiðir 

slíkt vald til þess að konur eru áhrifaminni. Mannfræðingar hafa bent á að það sé misbrestur í 

stjórnmálum að líta á konur sem ósjálfstæðar og láta þar við sitja. Sem borgarar hafa konur oft 

pólitísk völd þó tækifæri þeirra til að nýta sér þessi völd séu takmörkuð hvað varðar lögmæti, 

aðgang að ákvarðanatöku, áhrifamátt og viðurkenningu. Konur þróa aðferðir sem ætlaðar eru 

til að vernda hagsmuni sína en það sem er mikilvægt fyrir konur á einu svæði eða við 

ákveðnar aðstæður þarf ekki að vera mikilvægt fyrir konur á öðru svæði og við annars konar 

aðstæður. Það er viðkvæm lína milli menningarnæmis og að vernda konur fyrir óréttlæti. Bell 

segir að dæmi um þetta sé hefðbundin frumbyggjahjónabönd því þau brjóti í bága við algilda 

mannréttindaramma og að þar sé þeim bæði lýst sem nauðungarhjónaböndum sem eru 

fyrirfram ákveðin (e. promised marriage) og ungbarnagjöfum því börnin eru oft mjög ung 

þegar samið er um hjónabandið. Í menningarlegu samhengi binda slík hjónabönd ættir saman 

með gagnkvæmum skuldbindingum, réttindum og ábyrgð sem hafa áhrif á eignarhald lands 

og helgihald. Einnig eru þau hluti af því að ákveðin menning hefur náð að lifa af. 

Mannréttindarammar og menningarhefð stangast þarna á og umfjöllunin hefur tilhneigingu til 

að einblína á minnihlutahópa útfrá römmunum en ekki að líta á einstök mál út af fyrir sig. 

Bell telur að það náist skilvirkari sátt í mannréttindum ef ekki er reynt að túlka eina menningu 
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yfir á aðra (Bell, 1998, bls. 348-350). 

 Mannfræðingurinn Sally Merry (2003) telur að í mörgum mannréttindaskjölum sé litið 

á menningu sem hindrun fyrir réttindi kvenna og hefur það aukist í gegnum tíðina. Menning 

er oft lögð að jöfnu við hefðir og fornar venjur. Mannréttindaskjöl sem varða konur hafa 

sérstaka tilhneigingu til að lýsa menningu með þessum hætti. Menningargagnrýni hefur verið 

byggð á skilgreiningu sem mótuð var á tíma heimsveldisstefnu þar sem menning getur verið 

talin frumstæð og í mótsögn við siðmenningu nýlendutímans. Leifar af þessum skilningi á 

menningu má sjá í nútímamannréttindum. Sú hugmynd að menning sé vandamál fyrir 

mannréttindi má sjá til dæmis þegar hún stendur í vegi fyrir jafnrétti kvenna og er angi af 

þeirri almennu tilhneigingu að setja vandamál í samhengi við menningu. Þetta þýðir að það að 

túlka undirokun kvenna í ljósi menningarlegra hefða er leið til að líta undan því sem fylgir 

efnahagslegum eða pólitískum vandamálum. Að kenna menningu um aðstæður sem eru 

konum fjötur um fót sem og öðrum minnihlutahópum er þægileg hugmyndafræði sem 

talsmönnum nútímahnattvæðingar fellur í geð. Þetta leysir ríku löndin undan ábyrgð á 

þjáningum fólks og kennir heimamönnum til dæmis um kúgun kvenna. Dæmi um breytingu á 

þessu væri að viðurkenna hóflegan klæðnað eða slæður til að vernda konur í ljósi 

eyðileggingar sem ýmis átök hafa í för með sér svo sem innri stríð, fjölskylduvald, pólitískt 

ofbeldi og óreiðu á stríðstímum. Í þróuðum löndum hefur verið uppi pólitísk og efnahagsleg 

krafa um að staða kvenna verði túlkuð menningarlega (Merry, 2003, bls. 60-64). 

 Mannfræðileg athygli á mannréttindamálum hefur aukist verulega á undanförnum 

árum með áherslu á leiðir mannfræðinnar til rannsókna í þágu mannréttinda. Fræðileg nálgun 

sem bæði byggir á styrkleika og viðurkennir takmarkanir á menningarlegu afstæði veitir 

innsýn inn í margbreytileika mismunandi menningarlegra gilda og forgangsröðun. Þessi 

nálgun getur leitt til nýrra viðræðna um mannréttindamál. Aðferðafræði mannfræðinnar 

leggur áherslu á mikilvægi langtímaþátttöku í því skyni að veita bæði dýpri skilning á og 

styrkja tengsl í félagslegum, efnahagslegum og pólitískum málum og hefur hún því mikið að 

bjóða á sviði mannréttinda. Skilningur á hvaða þættir hafa svæðisbundna sérstöðu er 

mikilvægur til að þróa árangursríkar aðferðir á hverjum stað fyrir sig (Hays & Biesele, 2011, 

bls. 12). 
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5. Samband mannfræði og mannréttinda 

 

5.1 Aðstoð mannfræði við mannréttindamál 

Mannfræðingar vinna nú í auknum mæli í þágu mannréttinda. Sjónarmið mannfræðinga í 

ritum Sameinuðu þjóðanna  og frjálsra félagssamtaka stuðla samkæmt Messer (1993) að 

vaxandi sambandi mannréttinda og mannfræði. Mannfræðingar sýna meðal annars fram á 

svæðisbundinn og menningarlegan mun í mannréttindabrotum. Öll samfélög hafa 

grundvallarreglur um hvernig eigi að deila nauðsynlegri félagslegri aðstoð meðal meðlima 

samfélagsins undir venjulegum kringumstæðum. Samt sem áður hafa mismunandi réttindi 

forgang í ólíkum menningarheimum. Stofnanir SÞ og þá einkum Menningarmálastofnun 

Sameinuðu Þjóðanna (UNESCO) hafa stöðugt leitað meira í menningarupplýsingar varðandi 

framkvæmd mannréttinda til að bæta aðferðir við framfylgd mála og skýrslugerð. Bæði 

menningarlegir og líffræðilegir mannfræðingar lögðu mikilvægan skerf af mörkum til 

umræðu í aðdraganda og kjölfar fyrstu mannréttindayfirlýsingar SÞ árið 1948 og hafa þeir 

haldið áfram að taka þátt í mótun tiltekinna réttinda (Messer, 1993, bls. 223-227). 

 Mannfræðingar hafa tiltölulega lítið skoðað mannúðarmál en þróun (e. development) 

hefur vakið verulega athygli þeirra í formi etnógrafískra rannsókna og fræðilegrar greiningar. 

Mikið af þeim ritum eru beintengd mannúðarmálum og geta verið mikilvæg auðlind á þessu 

sviði. Mannfræði sem tekur á þróun er mikilvægur þáttur í að byggja upp 

mannúðarmannfræði og að opna leið fyrir rannsóknir á breytilegu ferli og flóknum 

gagnkvæmum samskiptum sem eiga sér stað í mismunandi félagslegu landslagi (Minn, 2007, 

bls. 11-16).  

 Í ljósi hnattvæðingar síðasta áratugar hefur félagslegur og vistfræðilegur óróleiki 

aukist. Mannfræðingar hafa bæði áhuga á að greina félagslegar hreyfingar og að vera 

talsmenn fyrir hópa þar sem menningarlegu og efnahagslegu öryggi er ógnað af breytingum 

sem verða á alþjóðlegum vettvangi. Mannfræðingar hafa lengi verið virkir sem rannsakendur 

og barist á mörgum sviðum sem snúa að grundvallarmannréttindum (Strang, 2009, bls. 17). 

Verða nú rakin þrjú dæmi sem sýna hvernig mannfræðirannsóknir nýtast til aukinna 

mannréttinda. 
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5.2 Dæmi um framlag mannfræðirannsókna 

 

 5.2.1 Áhrif heimanmundar á líf indverskra kvenna 

Réttindi kvenna er talinn vera hluti af mannréttindum og sérstaklega þegar kemur að ofbeldi 

gagnvart konum. Hefðin um heimanmund er mjög gömul í hjónabandi hindúa á Indlandi og er 

litið á hana sem trúarlega skyldu föður konu til að flytja yfirráð á henni til eiginmanns. Þessi 

hefð hefur breyst með tímanum og heimanmundur er orðinn þyngri fjárhagsleg byrði þar sem 

hann hefur hækkað og greiðsla á honum er sérstaklega erfið vegna þess að ferlið er ekki alltaf 

eins. Heimanmundargreiðsla skapar opinbert samband milli tveggja fjölskyldna og lýsir 

félagslegri stöðu brúðhjóna. Heimanmundur var bannaður með lögum í Indlandi árið 1961 og 

er hörð refsing við því að gefa hann og þiggja. Þessi lög hafa samt sem áður reynst 

árangurslaus. Samhliða þessum lögum hafa verið farnar menntunarherferðir um Indland sem 

fjalla um glæpi gegn konum (Willigen & Channa, 1991, bls. 370-372).  

 Mannfræðingarnir John Van Willigen og V.C. Channa (1991) hafa rannsakað ofbeldi 

gegn konum í Indlandi. Greining þeirra byggir á samanburðarrannsókn á dreifingu þess 

hvernig heimanmundur veldur verulegu ofbeldi gagnvart konum og hvert viðhorf sé til hans 

en einnig á þvermenningarlegum kenningum um heimanmund. Eftir hjónaband lætur 

fjölskylda brúðurinnar nauðsynlegan heimanmund í peningum eða vörum fjölskyldu 

brúðgumans í té. Brúðurin þarf að búa á heimili brúðgumans og getur orðið fyrir ofbeldi af 

völdum fjölskyldu hans í því skyni að nálgast hærri heimanmund. Ofbeldið nær hámarki  í því 

að fyrir kemur að konurnar eru myrtar. Einnig eru dæmi um að ógiftar konur fremji 

sjálfsmorð til að létta af fjölskyldum sínum þeirri byrði að greiða heimanmund með þeim 

(Willigen & Channa, 1991, bls. 369).  

 Willigen og Channa benda á að þó heimanmundur og glæpir tengdir honum tíðkist alls 

staðar á Indlandi er dreifingin háð landfræðilegum aðstæðum, stéttarstöðu, félagslegri stöðu, 

búsetu og atvinnu kvenna. Ofbeldi tengt heimanmundi er algengara á Norður-Indlandi en 

vaxandi vandamál í Suðri. Miller gerði samanburðarrannsókn árið 1981 meðal ungs fólks í 

Norðri og Suðri þar sem mikill munur er á hjónabandsstofnun eftir landshlutum. Í Norðri var 

þátttaka kvenna í landbúnaðarframleiðslu takmörkuð og þar voru konur útilokaðar frá að erfa 

bújörð en fengu lausafjármuni í heimanmund og þeim fylgdi því mikill kostnaður. Í Suðri 

voru konur mikilvægar í framleiðslustarfsemi og höfðu réttindi til lands og voru meira virtar. 

Þessi greining er ekki útskýring á vandamáli um heimanmund en sýnir fram á 

grundvallarmynstur til túlkunar á ofbeldi vegna heimanmundar. Heimanmundarofbeldi er 

algengara í borgum en í dreifbýli og vandamálið hefur aukist með þéttbýlismyndun. Það er 
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sjónarmið Willigen og Channa að lögin um bann á heimanmundi hafi ekki náð markmiðum 

sínum vegna þess að ekkert var gert til að auka efnahagslega þýðingu kvenna. Löggjöf skilar 

ekki árangri ef hún leitast eingöngu við að þurrka út hefðina (Willigen & Channa, 1991, bls. 

372-373).  

 Höfundarnir telja að skref í átt til lausnar vandamálsins sé hlutleysi kynjanna í 

erfðalögum þannig að konur og karlar erfi jafnt. Ný lög með takmörkun á heimanmundi án 

jafnréttis er líklega ekki í þágu indverskra kvenna. Þessi greining sýnir að lögbann við 

heimanmundi er líklega ekki skilvirkt til að fækka dauðsföllum af völdum heimanmundar í 

Indlandi. Höfundarnir gagnrýna þær lagalegu aðferðir sem hafa verið beitt til að vinna gegn 

heimanmundi þar sem hið félagslega ranglæti sem hann veldur er enn til staðar. Þeir halda því 

fram að til að vinna gegn þessu félagslega ranglæti þurfi að skilja undirliggjandi orsakir frekar 

en að taka beint á vandamálinu. Höfundarnir telja þátt í vandamálinu að sjaldan er fjallað um 

heimanmund í opinberri umræðu. Hér þróa þeir rök sem samanstanda af þremur þáttum: 

aðgengi kvenna að framleiðsluhlutverkum og eign er lítið, þær eru sviptar félagslegri stjórn og 

einnig þátttöku í efnahagslegri umbreytingu samfélagsins. Algengasta vandamálið varðandi 

fyrri rannsóknir á heimanmundi er að þær eru ekki byggðar á innlendri sýn (Willigen & 

Channa, 1991, bls. 375-376). Mannfræðingurinn Veronica Strang (2009) telur að í þessari 

ítarlegu etnógrafískri vinnu leitist Willigen og Channa við að lýsa orsakaþætti í þeirri von í að 

geta aðstoðað við þróun skilvirkari ráðstafana til að tryggja öryggi indverska kvenna (Strang, 

2009, bls. 17).  

  

 5.2.2 Menntun innfæddra barna 

Grunnskólamenntun er talinn vera réttur allra barna og eitt af þúsaldarmarkmiðunum er að öll 

börn eigi að njóta grunnskólamenntunar fyrir 2015 (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Mannfræðingurinn Jennifer Hays (2011) hefur rannsakað það hlutverk sem menntun gegnir í 

breiðri mynd réttinda innfæddra. Í samfélögum San í Botswana og Namibíu er lægsta 

menntunarhlutfall miðað við aðra hópa í þeirra löndum. Bæði löndin eru aðilar að yfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi frumbyggja sem fela í sér nokkrar tilvísanir til menntunar. 

Hays heldur því fram að þessi skjöl vísi til réttinda um aðgang að almennum 

menntastofnunum sem virða og innihalda tungumál og menningu barna innfæddra. Einnig vísi 

þau til réttinda innfæddra til að koma á fót og stjórna eigin námskerfum sem veiti menntun á 

eigin tungumáli og á þann hátt sem hæfir menningu þeirra og aðferðum við kennslu og nám. 

Hvorugur þessara valkosta er í boði fyrir San samfélög eins og er. Hays veltir fyrir sér hvernig 
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réttindi innfæddra gætu stuðlað að bættum menntunarvalkostum fyrir San og hvaða aðferðum 

sé rétt að beita (Hays & Biesele, 2011, bls. 7).  

 Samþykkt SÞ á yfirlýsingu um réttindi innfæddra var mikilvægt skref á langri leið að 

auknum sjálfsákvörðunarrétti innfæddra. Á flestum stöðum í suðurhluta Afríku hefur verið 

viðleitni hjá mannréttindastofnunum að leggja áherslu á að fjölga börnum innfæddra sem 

sækja formlegt menntakerfi í stað þess að þróa aðrar aðferðir. Hays (2011) bendir á að þetta sé 

gert þrátt fyrir að núverandi stofnanir séu oft óvinsamlegar og ótraustur staður fyrir börn 

innfæddra og að hlutfall San nemenda sem gangi vel í námi sé dapurlega lágt. Hays bendir 

einnig á að ávinningur af formlegri menntun sé langt í frá tryggður og að hún gegni oft 

lykilhlutverki í að grafa undan þekkingu og félagslegum stofnunum innfæddra. Hún telur að 

þetta þýði ekki að San börn og samfélög hafni aðgangi að opinberum skólum en breytinga sé 

þörf og þeir megi ekki vera eini valkosturinn. Ef skólarnir í Botswana væru staðsettir þar sem 

flest San börn búa gæti það bætt gæði menntunar þeirra. Ástandið sem börnin þurfa að búa 

við meðan á skóla stendur er óviðunandi og brot á réttindum þeirra. Viðleitni af hálfu 

stjórnvalda til að breyta skólunum til hins betra fyrir San börn og fjölskyldur þeirra gæti bætt 

núverandi ástand. Í Botswana gæti þetta til að mynda orðið hvatning til að draga úr 

barnavinnu (Hays, 2011, bls. 146-148). 

  Í ljósi núverandi skilnings á réttindum innfæddra í suðurhluta Afríku er ekki raunhæft 

að búast við að stjórnvöld taki fullt tillit til kröfu innfæddra um menntun. Hays telur að stefna 

stjórnvalda og almenningsálit geti breytt ýmsu og núverandi viðleitni til fjölbreyttara 

skólakerfis og viðurkenning á réttindum innfæddra muni vonandi stuðla að bættri menntun 

fyrir San. Réttlætinu verður ekki fullnægt fyrr en samfélög San í Botswana og Namibíu fái 

sjálfákvörðunarrétt varðandi eigið menntakerfi. Svo að því markmiði verði náð að samfélög 

innfæddra ákvarði sjálf viðeigandi menntun fyrir börnin sín þurfa fræðimenn, ríkisstjórn og 

aðrir að hjálpast að við að bæta samfélög San (Hays, 2011, bls. 146-148) 

  

 5.2.3 Mansal á börnum? 

Önnur rannsókn sem snýr að réttindum barna er rannsókn Jónínu Einarsdóttur, Hamadou 

Bioro, Geir Gunnlaugssonar og Gunnlaugs Geirssonar (2010) um mannsal á börnum í Gínea-

Bissá. Í rannsókninni sem byggir á gögnum frá Gínea-Bissá, Senegal og Gambíu skoðuðu þau 

hugtakið mansal barna og hvaða árangur alþjóðlegar aðgerðir hafa skilað í vinnu gegn því. 

Rannsóknin var samvinnuverkefni UNICEF í Gíneu-Bissá og á Íslandi og markmið hennar 

var að afla upplýsinga um hversu mikið væri um mansal bissá-gínenskra barna, hvaða ástæður 
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væru fyrir því og hvaða afleiðingar það hefði (Einarsdóttir, Bioro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 

2010b, bls. 156).  

 Það er mismunandi eftir menningum hvers konar uppeldi þykir æskilegt og getur það 

stangast á við hugmyndir alþjóðastofnana og frjálsra félagasamtaka sem berjast fyrir bættum 

réttindum barna og eru að reyna að koma í veg fyrir að brotið sé á þeim. Börn í Afríku og þá 

einkum í vesturhluta álfunnar, vinna gjarnan að heiman og eru þau því talin í sérlega mikilli 

hættu gagnvart mansali. Ýmsar hefðir eru við lýði í Gíneu-Bissá sem ef til vill væri hægt að 

flokka sem mansal barna. Fóstur er til að mynda mjög algeng hefð í Gíneu-Bissá og sumir 

hafa litið á hana sem mansal. Þar þykir eðlilegt að þeir sem eigi mörg börn gefi eða láni eitt 

barna sinna til ættingja sem ekki eiga börn (Einarsdóttir, Bioro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 

2010b, bls. 158-159). Samkvæmt rannsókn Jónínu Einarsdóttur (2004) sem fjallar um mæður 

í Biombohéraði í Gíneu-Bissá er algengt að mæður setji börn sín í fóstur og gáfu þær tvær 

aðalástæður fyrir því. Önnur ástæðan er að þær þarfnast einhvers til að fæða og klæða barnið 

en hin ástæðan er sá siður að dætur gefi mæðrum sínum barn. Sumar mæður telja fóstrið eina 

úrræðið en aðrar segja að þetta sé börnunum fyrir bestu eða einungis tímabundið (Einarsdóttir, 

2004, bls. 97-98). Börn og unglingar vinna ýmiskonar störf bæði heima og annars staðar og 

unglingar allt frá 12 ára aldri reyna að finna sér vinnu eða leiðir til að mennta sig. Fjöldi 

múslímskra barna, aðallega drengir stunda nám í Kóranskólum í Gíneu-Bissá. Þau búa oftast 

heima en sumir eru fjarri heimabyggð og búa þá hjá kennara sínum. Á meðan börnin stunda 

námið eru þau í vinnu hjá kennurum sínum til dæmis við akuryrkju. Kennararnir fara stundum 

með hóp af nemendum til Senegal í einhvern tíma þar sem nemendurnir vinna við 

bómullaruppskeru eða betla og vinna þannig fyrir peningum handa kennurunum og fyrir 

skólagöngunni (Einarsdóttir, Bioro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 2010b, bls. 160).  

 Í Senegal þykir betl þessara nemenda eðlilegt og íbúarnir þykja sérstaklega ósínkir á fé 

til þeirra sem stunda trúarlegt nám því staðurinn nýtur virðingar sem fræðslusetur múslímskra 

mennta. Í Gíneu-Bissá þykir aftur á móti ekki gott að einstaklingur sem getur unnið, hvort 

sem það er barn eða fullorðinn, betli sér til framfæris. Alþjóðasamtök og frjáls félagasamtök 

flokka starfsemi Kóranskóla gjarnan sem mansal barna vegna þess að þau telja að það sé farið  

illa með börnin þar (Einarsdóttir, Bioro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 2010b, bls. 160). 

Opinberir starfsmenn sem hafa tekið þátt í málstofum um mansal taka gjarnan undir þessa 

flokkun vegna þess að börnin þurfa oft að fara yfir landamæri og eru látin betla. Margir af 

þessum starfsmönnum halda því þó fram að þar sem foreldrar sendi börnin í burtu í leit að 

betri framtíð ætti ekki að flokka þessi börn sem fórnarlömb mansals þó óneitanlega mæti 

mörg þeirra erfiðum aðstæðum í Senegal (Einarsdóttir, Boiro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 
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2010a, bls. 66). 

 Meðal viðmælenda í þessari rannsókn kom fram nokkur skoðanamunur á því hvað 

felst í hugtakinu mansal barna. Almenningur sem talað var við var oftast á þeirri skoðun að 

mansal væri alvarlegt orð og ætti í fæstum tilfellum við um nemendur Kóranskóla. Þessir 

viðmælendur töldu það að börn og unglingar sem leituðu sér vinnu frá heimili sínu sýndu 

sjálfsbjargarviðleitni og jákvæðni. Sama má segja um viðhorf þeirra til að senda börn í fóstur 

sem þótti merki um að foreldrarnir reyndu að gera rétt í erfiðari stöðu eða sýndu ættingjum 

virðingu. Flestir talsmenn frjálsra félagasamtaka í landinu töldu að hugtakið mansal gæti átt 

við í þessum hefðum Gíneu-Bissá varðandi börn og þá sérstaklega að senda þau í Kóranskóla 

til Senegal. Feður eða mæður drengja sem ganga í Kóranskóla í Senegal og voru meðal 

viðmælanda misbauð að talað væri um mansal í sambandi við skólana. Þeim fannst sem og 

flestum öðrum múslimum, aðgerðir til að sporna við þessu meintu mansali barna í 

Kóranskólunum niðurlægjandi en til að mynda er drengjum komið heim úr Kóranskólum í 

Senegal fyrir milligöngu frjálsra félagasamtaka (Einarsdóttir, Bioro, Geirsson, & 

Gunnlaugsson, 2010b, bls. 161). 

 Í rannsókninni kom einnig fram dæmi um að drengir væru þvingaðir til að fara heim til 

sín sem brýtur í bága við reglur um heimkomu fórnarlamba mansals. Foreldrum og 

drengjunum sjálfum fannst mikil skömm að því að vera sendir heim án þess að hafa lokið 

námi sínu. Við heimkomu drengjanna er foreldrunum gert að skrifa undir yfirlýsingu sem 

kveður á um sekt drengjanna ef þeir snúa aftur til Senegal. Ekki er óalgengt að drengirnir snúi 

aftur en þá fara þeir ekki til kennaranna heldur gerast götubörn í Senegal. Þetta gerir það að 

verkum að staða þeirra versnar frá því sem var. Foreldrar drengjanna og ýmsir aðrir 

gagnrýndu mikið ofangreinda vinnu félagasamtakanna. Nokkrir foreldranna héldu því fram að 

raunverulegt markmið sumra samtaka væri að snúa drengjunum til kristinnar trúar. Sumir 

viðmælendur töldu að betra væri að nota fjármuni samtakanna til að styrkja skóla í 

heimabyggð barnanna þar sem lítið væri um menntunartækifæri. Flestir sem svöruðu 

viðurkenndu þó að aðstæður drengja í Kóranskólum í Senegal væru erfiðar og margir héldu að 

einhverjir kennarar hefðu meiri áhuga á þeim peningum sem nemendurnir öfluðu heldur en 

kennslu. Ekki væri rétt að flokka siðinn sem mansal þótt hugsanlega væri um slíkt að ræða í 

einstaka tilfellum (Einarsdóttir, Bioro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 2010b, bls. 161).  

 Undanfarinn áratug hefur verið tilhneiging til að víkka skilgreiningu hugtaksins 

mansal barna í Vestur-Afríku þannig að hún nái til flestra aðstæðna þar sem börn eru í erfiðri 

stöðu. Þessari víkkun fylgja bæði kostir og gallar. Þeir sem berjast fyrir auknum 

mannréttindum barna telja bót að til sé alþjóðlegur lagarammi um mansal barna til að styðjast 
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við. Á hinn bóginn er hætta á að hugtakið verði svo víðtækt að það missi gildi sitt og verði til 

þess að börn sem eru fórnarlömb alvarlegs mansals hverfi í fjöldann og fái ekki eins mikla 

hjálp og annars væri. Að skilgreina uppeldishefðir eins og að setja barn í fóstur eða 

Kóranskóla sem mansal leiðir til þess að heil samfélög verða saknæm samkvæmt 

alþjóðasamningum þar sem þau eru sökuð um glæpsamlegt athæfi (Einarsdóttir, Bioro, 

Geirsson, & Gunnlaugsson, 2010b, bls. 162). Jónína o.fl. telja að brýn þörf sé á að 

endurskilgreina hugtakið mansal barna með tilliti til staðbundins samhengis þar sem 

núverandi beiting hugtaksins er umdeild. Svarendur í þessari rannsókn sárnaði við  það að 

koma börnum sínum til mennta væri jafnað við eiturlyfjasmygl með að nota sama hugtak yfir 

hvoru tveggja. Breyting á nálguninni gæti dregið úr fordómum einkum í þeim samfélögum 

sem senda börn sín til trúarlegs náms erlendis. Til að ná árangri er nauðsynlegt að taka þátt í 

viðræðum við íbúa samfélagsins þar sem fullrar viðringar fyrir þeim er gætt (Einarsdóttir, 

Boiro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 2010a, bls. 67). 

 Ef menntunarmöguleikum í samfélögum er ekki fjölgað munu foreldrar halda áfram að 

senda börn sín erlendis til náms eða vinnu. UNICEF er tekið að styðja fræðslustarf í sumum 

samfélögum Gíneu-Bissá en annaðhvort vantar opinbera skóla eða þeir skila litlum árangri 

(Einarsdóttir, Boiro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 2010a, bls. 68). Rannsóknir benda til að 

aðgerðir gegn mansali geti brotið í bága við hagsmuni fórnarlambanna. Þetta má sjá í Gíneu-

Bissá þar sem börn hafa verið látin hætta í Kóranskólum í Senegal og hafa þar með lent í verri 

stöðu en þau voru í fyrir. Með því að samtökin telja sig vera að bjarga börnum úr stöðu sem 

foreldrarnir eru stoltir yfir og börnunum fyrir bestu verður trúnaðarbrestur milli frjálsra 

félagasamtaka og samfélagsins. Forsenda fyrir bættri stöðu barnanna er þátttaka þeirra og 

samþykki og einnig fjölskyldna þeirra og samfélagsins. Því er mikilvægt að traust og 

samvinna ríki milli samtaka sem vinna gegn mansali og þeirra sem málið varðar (Einarsdóttir, 

Bioro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 2010b, bls. 162). 

  Höfundar fagna því að þegar greinin var skrifuð í kjölfar skýrslunnar var UNICEF í 

Gíneu-Bissá að endurskoða forvarnarstarf sitt með ofangreind atriði í huga (Einarsdóttir, 

Bioro, Geirsson, & Gunnlaugsson, 2010b, bls. 162). 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð er sýnt fram á að mannfræðin veitir mannréttindum mikilvægt framlag við að 

efla mannréttindi og að sambandið á milli þessara sviða er sífellt að styrkjast. 

 Algildiskenningar í mannréttindum gera ráð fyrir að hægt sé að yfirfæra algild 

grundvallarmannréttindi á allar manneskjur óháð menningu en einnig hafa algildum 

sáttmálum um mannréttindi fjölgað. Ósamræmi milli algildra staðla og innlendrar 

framkvæmdar getur leitt til að framkvæmd sáttmálana nái ekki tilskildum árangri og 

markmiðum vegna þess að miðað er eingöngu við vestrænar venjur og ekki er gefinn gaumur 

að menningarmismuni. Menningarleg afstæðishyggja sem mannfræðingar aðhyllast gjarnan 

snýst um að mismunandi menningarheimar skilja og túlka aðstæður á ólíkan hátt og engin ein 

vitneskja þarf að vera æðri en önnur. Því er nauðsynlegt að taka tillit til menningarmismunar 

til að raunveruleg mannréttindi nái í gegn. Vandinn við þessa nálgun er sá að þá er erfitt að 

segja til um að einhverjar athafnir séu slæmar. Bjartsýni vekur að þrátt fyrir átök þessara 

kenninga hafa nokkrir fræðimenn bent á að gott sé að nýta kosti þeirra beggja. Lagaramma 

þarf til að hafa viðmið en mikilvægt er að þeir taki tillit til grundvallarmenningarlegrar-

viðhorfa. 

 Fyrir stofnun Sameinuðu þjóðanna var mannréttindaumræða af skornum skammti en 

ljóst er að SÞ hafa nú lagt grunn að alþjóðlegum lagaramma mannréttinda. Sú þróun hve mörg 

ríki hafa samþykkt alþjóðlega mannréttindasáttmála SÞ hefur haft feikilega mikið að segja 

varðandi framgang mannréttinda í heiminum sem hefur takmarkað fullan árangur í starfi 

þeirra er að ekki hefur verið tekið nógu mikið tillit til menninga sem ekki eru vestrænar. 

Þvermenningarleg nálgun er hugsanleg leið til að ná árangri til að réttmæti innan hverrar 

hefðar verði tekin til greina og auðveldara verði að framkvæma núverandi 

mannréttindasáttmála. Galli þessarar nálgunar er að menningin er séð utanfrá. Þó væri sá 

möguleiki til staðar að hafa viss þvermenningarleg gildi en nauðsynlegt er að líta á hverja 

menningu útaf fyrir sig.  

 Meginástæðan fyrir fjarveru mannfræðinga í mótun mannréttinda er gagnrýni þeirra á 

algilda vestræna mannréttindaramma. Mannfræðingar hafa lagt áherslu á að ólík samfélög eigi 

sér mismunandi mannréttindahugtök. Þeir hafa leitast eftir að vera óháðir og forðast að fá á 

sig pólitískan stimpil. Jákvætt er að vinna mannfræðinga er smám saman að fá meiri 

hljómgrunn í baráttu fyrir auknum mannréttindum. Ótvírætt er að mannfræði hefur upp á 

margt að bjóða til að auðga mannréttindi. Mannfræðingar geta meðal annars komið 

félagslegum gildum og venjum ólíkra samfélaga á framfæri. Hagnýtir mannfræðingar veita 
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upplýsingar og þróa aðferðir til að veita fólki þátttökurétt í samfélaginu og gefa því rödd. 

Erfiðleikar sem því fylgja er siðferðileg spurning um hversu miklar upplýsingar hægt er að 

gefa án þess að rjúfa trúnað fólksins og glata fræðilegu hlutleysi. Sjálfsagt er að nýta þessa 

leið en nauðsynlegt er að full samvinna sé við fólkið á öllum stigum ferlisins. 

 Mismunun og kúgun minnihlutahópa hefur gætt lengi. Ekki er þó langt síðan 

minnihlutahópar fóru að njóta sérstakar verndar frá alþjóðsamfélaginu. Samt sem áður halda 

minnihlutahópar áfram að óttast að menning þeirra verði að lúta í lægra haldi. Ein ástæða fyrir 

því að ríki eru hrædd við að viðurkenna réttindi minnihlutahópa er að samheldni þjóðarinnar 

verði ekki eins sterk og áður. Mikilvægt er að viðurkenna ekki einungis réttindi 

minnihlutahópa heldur jafnframt að samþykkja og virða menningu þeirra. 

 Í gegnum tíðina hefur staða innfæddra oft verið slæm. Réttindi innfæddra innan 

alþjóðalaga hafa eflst og mannfræðin hefur gefið mikilvæga sýn til að vernda menningu og 

hagsmuni innfæddra og hjálpa þeim að láta raddir sínar heyrast. Mannfræðingar hafa stutt 

kröfur innfæddra sem eru ekki í samræmi við mannréttindaramma og aðstoðað þá á margan 

hátt eins og við að afla gagna sem koma að gagni í réttindabaráttu þeirra. Mannfræðin hefur 

einnig stuðlað að viðurkenningu á þekkingu innfæddra. En í því sambandi hafa 

mannfræðingar með sérþekkingu varið sérstök réttindi innfæddra sem ekki hefur verið tekið 

tillit til í mannréttindarömmum. 

 Brot á réttindum kvenna má sjá til að mynda í mörgum borgaralegum réttindum. Til að 

ná réttindum kvenna verður að skilja og vinna út frá samhengi samfélagsins sem þær lifa og 

hrærast í en ekki notast við algilda ramma. Sumir mannfræðingar telja að það að einblína á 

menningu geti staðið í vegi fyrir jafnrétti kvenna og hægt sé að afsaka undirokun þeirra í ljósi 

menningarlegra hefða. Mikilvægt er að láta ekki menningarhefðir verða til þess að litið sé 

framhjá misrétti gegn konum heldur þarf að finna leið til að vinna með hefðinni gegn kúgun 

kvenna. 

 Sameinuðu Þjóðirnar nota í æ ríkari mæli menningarupplýsingar til að vinna að 

mannréttindum. Mörg rit mannfræðinga tengjast beint mannúðarmálum og geta haft mikið að 

segja í mannréttindamálum. Mannfræðingar hafa aukinn áhuga á að takast á við mál þar sem 

menningarlegu og efnahagslegu öryggi er ógnað. Framlag mannfræðirannsókna sýnir að 

mannfræðin getur lagt sitt af mörkum og veitt dýpri innsýn í rót vandans. Rannsókn Willigen 

og Channa sýna að lög gegn heimanmundi hafa ekki haft þau áhrif sem ætlað var til að vernda 

konur. Þau leggja til að í stað þess að banna hefðina væri nær að breyta henni og veita 

heimanmund jafnt með konum og körlum. Rannsókn Hays á menntun innfæddra barna í 

samfélögum San í Botswana og Namibíu sýnir að almennar menntastofnanir hafa brugðist 
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þessum börnum og betra væri að efla San í að byggja upp eigið menntakerfi á eigin 

forsendum. Rannsókn Jónínu Einarsdóttur o.fl. er um gínesk-bissá börn  sem eru send í 

Kóranskóla í Senegal. Samkvæmt  alþjóðlegum mannréttindasamtökum eru þau flokkuð sem 

fórnarlömb mansals. Niðurstaða þeirra er að þessi flokkun sé hæpin vegna þess að hún 

stangast á við hugmyndir heimamanna. Þessi dæmi sýna vel að rannsóknir mannfræðinga geta 

skipt sköpum varðandi mannréttindi. Þær sýna að mannréttindarammar ganga ekki í öllum 

samfélögum og gera stöðu fólksins jafnvel verri en ella.  

 Óyggjandi er að mannfræðin hefur mikið til málanna að leggja í baráttu fyrir auknum 

mannréttindum. Það á bæði við um mannfræðilega sýn og rannsóknaraðferðir mannfræðinga. 

Samvinna mannfræðinga og þeirra sem vinna að mannréttindamálum er komin á skrið. 

Vonandi styrkist hún og eflist á komandi árum. 
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