
 

 

Barnahjónabönd 

Orsakir, afleiðingar og uppræting 

Kristrún Friðsemd Sveinsdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í mannfræði 

 

Félagsvísindasvið 

 

 

 

 

 



  

 

 

Barnahjónabönd 
Orsakir, afleiðingar og uppræting 

Kristrún Friðsemd Sveinsdóttir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu í Mannfræði 

Leiðbeinandi: Jónína Einarsdóttir  

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2016 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í Mannfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Kristrún Friðsemd Sveinsdóttir 2016 

 

 

Reykjavík, Ísland 2016



  

4 
 

Útdráttur 

Hin ýmsu hjálparsamtök hafa verið ötul í baráttunni gegn barnahjónaböndum síðustu ár 

enda geta þau haft skaðleg áhrif, sérstaklega á stúlkubörn. Áhrifin eru bæði af félagslegum, 

andlegum, efnahagslegum og heilsufarslegum toga. Hvernig stendur á því að það sé enn við 

lýði víðsvegar um heiminn að börn séu gift löngu áður en þau eru andlega og líkamlega 

tilbúin til þess? Hvaða afleiðingar hefur þessi hefð og hvað er hægt að gera? Þetta eru 

spurningar sem leitast er við að svara í ritgerðinni. 

Mikilvægt er að skilja þær margþættu ástæður sem liggja að baki barnahjónaböndum 

sem geta verið pólitískar, menningarlegar og efnahagslegar. Etnógrafískar rannsóknar-

aðferðir mannfræðinnar geta komið að góðu gagni við það. Hjálparsamtök hafa hinsvegar 

fengið gagnrýni á sig fyrir að einfalda vandamálið sem og að horfa á barnahjónabönd út frá 

vestrænu sjónarhorni. Mikilvægt er að átta sig á því hversu ólíkar hjúskaparhefðir eru í 

mismunandi samfélögum og á ólíkum tímabilum og að hugmyndir um barnæskuna geti 

sömuleiðis verið fjölbreyttar.  

Fyrsta skrefið til þess að uppræta barnahjónabönd er að setja reglugerðir gegn þeim 

en einnig skiptir máli að efla fræðslu almennings sem og leiðtoga samfélaga og 

löggæsluaðila. Eins er mikilvægt að bæta skráningu fæðinga og giftinga í þróunarlöndum þar 

sem barnahjónabönd eru algengust. Barnahjónabönd verða þó líklegast aldrei upprætt að 

fullnustu fyrr en ráðist hefur verið á rót vandans sem er fátækt og misrétti.   
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Abstract 

Fighting against child marriage has been on the forefront of many civil society organisations 

for the past years since the tradition can have serious effects, especially on young girls. The 

effects can be social, economic, emotional and physical. Why is it that children are being 

married off before they are mentally and physically ready? What are the consequences and 

what can be done to eradicate the problem? These are questions that this dissertation aims 

to address. 

 It is important to understand the multiple factors that can lie behind child marriage 

but they can be of a political, cultural and economic nature. Ethnographic research methods 

can be effective in shedding lights to those factors. Human rights and development 

organisations have however been criticized for simplifying the problem and for seeing child 

marriage from a western perspective. It is important to acknowledge that different societies 

have various marriage traditions, as well as different ideas about childhood.  

To be able to eradicate child marriage, crafting laws against them is an important first 

step. Raising awareness among the public as well as community leaders and law 

enforcement officials is important as well as improving birth and marriage registrations in 

developing countries where child marriage is most prevalent. Child marriage can never be 

fully eradicated until the roots of the problem, inequality and poverty, have been attacked. 
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Inngangur 

Í flestum samfélögum er hjónabandsvígsla stór áfangi í lífi fólks. Fyrir flest okkar hér á 

Vesturlöndum markar það að ganga í hjónaband ánægjuleg tímamót með tilheyrandi 

veisluhöldum og okkur þykir það sjálfsagt að fá að velja hverjum við giftumst. Að hjónaband 

snúist um ást er þó alls ekki sjálfgefið og í mörgum samfélögum í heiminum eru margar 

praktískari ástæður sem liggja að baki hjónaböndum. Skipulögð hjónabönd eru til að mynda 

algeng í mörgum samfélögum, en það sem meira er, er að unglingar og jafnvel börn eru 

víðsvegar látin ganga í hjónaband löngu áður en þau eru andlega og líkamlega tilbúin til þess. 

Börnin sjálf hafa oft lítið um málið að segja, þar sem hjónaböndin eru skipulögð af foreldrum 

eða öðrum aðstandendum (Jensen og Thornton, 2003).  

Að uppræta þessa hefð hefur verið ofarlega á baugi hjá hinum ýmsu þróunar- og 

hjálparsamtökum síðustu ár, enda hafa rannsóknir sýnt fram á að ótímabær hjónabönd geta 

haft margvíslegar slæmar afleiðingar. Hugtakið barnahjónaband (e. child marriage/early 

marriage) hefur verið notað til þess að lýsa þessari hefð  en það nær yfir öll hjónabönd, 

formleg eða óformleg, þar sem annar eða báðir aðilar hafa ekki náð 18 ára aldri (United 

Nations Population Fund, 2012).  

Borið hefur meira á málefnum stúlkna en drengja í baráttu hjálparsamtaka gegn 

barnahjónaböndum, en ástæðan fyrir því er tvíþætt. Bæði er staðreyndin sú að stúlkur eru í 

miklum meirihluta þeirra barna sem eru látin giftast, en einnig er það ljóst að í flestum 

tilfellum hefur gifting talsvert alvarlegri afleiðingar fyrir stúlkur en drengi (United Nations 

Children‘s Fund, 2014). Við giftingu er stúlkum frekar gert að hætta námi en drengjum og 

oftast er ætlast til þess að þær einbeiti sér að heimilislífi, húsverkum og barneignum. Þær fá 

því sjaldnast val um hvernig eigin framtíð lítur út, verða oft félagslega einangraðar og þar 

sem þær hafa litla menntun eru þær líklegar til þess að festast í viðjum fátæktar. Vegna 

valdaójafnvægis í hjónabandi eru stúlkur sem giftast ungar í áhættuhóp hvað varðar 

heimilisofbeldi og einnig gerir veik staða þeirra inni á heimilinu þeim erfitt fyrir að standa á 

sínu þegar kemur að kynlífi og notkun á getnaðarvörnum (Otoo-Oyortey og Pobi, 2003). 

Þetta leiðir meðal annars til þess að þær eiga á hættu að fá kynsjúkdóma á borð við 

HIV/alnæmi og að verða ófrískar áður en þær eru tilbúnar til. Ótímabærar barneignir eru 

líklegast alvarlegasta afleiðing barnahjónabanda en vandamál tengd barnsburði er helsta 

dánarorsök unglingsstúlkna í þróunarlöndum (United Nations Population Fund, 2012). Þessar 
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og fleiri afleiðingar barnahjónabanda gera að verkum að erfitt er að skilja hvers vegna hefðin 

er enn við lýði.  

Fyrir skömmu dvaldi ég í Úganda í nokkra mánuði þar sem ég vann sjálfboðastarf fyrir 

frjáls félagasamtök sem börðust fyrir réttindum barna. Uppræting barnahjónabanda er eitt 

helsta verkefni þeirra enda landlægt vandamál í Úganda. Starfið fékk mig til þess að átta mig 

á því hversu alvarlegt vandamálið er bæði í Afríku og víðar og furða mig á því hvers vegna 

barnahjónabönd eru svo útbreidd þrátt fyrir allar þær slæmu afleiðingar sem þau hafa í för 

með sér. Barnagiftingar eru brot á hinum ýmsu alþjóðlegu mannréttinda reglugerðum en 

viðgangast þrátt fyrir það víðsvegar um heiminn, þá sérstaklega í þróunarlöndum (United 

Nations Population Fund, 2012). Hvað veldur því að börn eru látin ganga í hjónaband og 

eignast sjálf börn ung að aldri? Hvers vegna gengur svo hægt að uppræta hefðina? Hvað er 

hægt að gera betur? Þessar spurningar liggja þungt á mér. Mannfræðin hefur þó kennt mér 

að til þess að skilja menningarþætti sem okkur kann að þykja framandi, er mikilvægt að 

skoða þá með opnu hugarfari, heildstætt og út frá öllum mögulegum hliðum. Í ritgerðinni 

verður þetta gert en markmið hennar er að svara því hvers vegna barnahjónabönd tíðkast, 

hverjar afleiðingarnar eru og hvað sé hægt að gera til þess að uppræta þau.  

Þættirnir sem búa að baki barnahjónaböndum eru margvíslegir; meðal annars 

efnahagslegir, félagslegir, pólitískir og menningarlegir. Vert er að hafa í huga að 

hjónabandshefðir eru margar og ólíkar í mismunandi samfélögum. Einnig er mikilvægt að vita 

að þær hugmyndir sem við höfum um barnæskuna á Vesturlöndum í dag eru annars vegar 

ekki svo gamlar og hins vegar langt í frá algildar í öllum samfélögum. Til þess að varpa ljósi á 

þetta mun ég fara í gegnum helstu niðurstöður mannfræðirannsókna er varða hjúskaparsiði í 

ólíkum samfélögum. Einnig mun ég skoða sögu hjúskapar í Evrópu með sérstaka áherslu á 

Ísland. Þar á eftir mun ég líta til líffræðinnar til þess að sjá hvort hún hafi eitthvað til málanna 

að leggja og að lokum skoða orðræðu hjálparsamtaka og gagnrýni á hana.  

Ætlunin er ekki að réttlæta barnahjónabönd, heldur tel ég mikilvægt að skilja 

ástæðurnar á bak við þau til þess að hægt sé að uppræta þau. Að mínu mati ættu börn ekki 

að ganga í hjónaband, heldur fá tíma til þess að þroskast og dafna og ættu þau að hafa frelsi 

til þess að velja hvort og hverjum þau vilja giftast. Þau ættu ekki að giftast fyrr en eftir 18 ára 

aldur og gera það þegar þau eru tilbúin til. Raunveruleikinn sem blasir við er hinsvegar annar 

en með þessari ritgerð langar mig að varpa ljósi á ástæðurnar fyrir því með þeirri von að einn 

daginn muni enginn þurfa að búa við þau örlög að giftast á barnsaldri.  
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1. Hjónabönd 

Hjónaband er fyrir flesta einstaklinga mikilvæg tímamót. Að ganga í hjónaband getur verið 

ákveðin vígsla inn í fullorðinna manna tölu sem og fyrsta skrefið í að stofna fjölskyldu. 

Hjónaband sameinar ólíkar fjölskyldur innan samfélagsins, er stofnun neyslu og framleiðslu 

og hefur einnig í för með sér skipti á varningi og þjónustu (Palamuleni, 2011). Áður en betur 

verður farið út í barnahjónabönd, orsakir þeirra og afleiðingar, verða hinar ýmsu 

hjúskaparhefðir skoðaðar. Mikilvægt er að átta sig á því að hjúskaparhefðir eru mjög ólíkar 

eftir samfélögum og tímabilum. Fyrst verður farið yfir helsta framlag mannfræðinnar á 

þekkingu á hjúskaparhefðum og svo stiklað á stóru yfir sögu hjúskapar í Evrópu og á Íslandi. 

1.1. Framlag mannfræðinnar 

Allt frá því mannfræði fór að mótast sem sjálfstæð fræðigrein um miðja 19. öld hafa 

mannfræðingar haft áhuga á hjónaböndum. Fræðigreinin hefur frá upphafi leitast við að 

skoða og skilja hvernig samfélög myndast, hvernig þau virka og hvernig menning viðheldur 

sér og breytist. Þar sem hjúskapartengsl og fjölskyldulíf eru einn af grunnum allra 

samfélagsgerða  og hjónabandið nánast algild stofnun í samfélögum manna höfðu 

mannfræðingar fyrri tíma og hafa enn mikinn áhuga á að skoða hjónabönd og ólíka 

birtingarmynd þeirra í mismunandi samfélögum (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður 

Kristinsson, 2010). Mannfræðingar hafa safnað miklum upplýsingum um hjúskaparhefðir 

víðsvegar um heiminn (Grossbard, 1978) og hafa til að mynda mikið skoðað efnahagslegar og 

pólitískar hliðar hjónabanda, hvaða reglur gilda um makaval í samfélögum og þýðingu 

hjónabandsgreiðslna eins og brúðarauðs (e. bridewealth) og heimanmunds (e. dowry) (La 

Fontaine, 1972). Þeir nota gjarnan sifjakerfið sem nokkurskonar byrjunarreit til þess að átta 

sig á hvernig samfélögin sem verið er að skoða virka (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður 

Kristinsson, 2010).  

Við upphaf fræðanna var þróunarhyggja ríkjandi kenning sem margir mannfræðingar 

unnu út frá. Þróunarhyggjan fól í sér þá hugmynd að hægt væri að raða ólíkum samfélögum á 

línulegan þróunarskala þar sem vestræn samfélög væru álitin þróuðust. Fjarlæg samfélög 

voru því skoðuð eins og einhverskonar sýnidæmi um eldri þróunarstig sem vestræn lönd 

voru talin komin langt fram úr. Lewis Henry Morgan var áhrifamikill í þessum kenningum og 

vildi skipta samfélögum upp í þrjú megin þróunarstig; villimennsku, barbarisma og 

siðmenningu. Þróunarhyggjukenningin var gagnrýnd harðlega við lok 19. aldar meðal annars 
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fyrir að vera léleg vísindi. Mannfræðingurinn Franz Boas kom þar sterkur inn og vildi hann 

meina að ekki væri rétt að skoða ólíka menningarheima út frá vestrænni menningu heldur 

yrði menning ávallt að vera skoðuð út frá eigin forsendum. Þessi hugmynd var upphafið að 

mótun afstæðishyggjunnar sem varð svo leiðandi meðal mannfræðinga á 20. öld og hefur 

verið æ síðan (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 2010).  

Afstæðishyggjan er mikilvæg þegar kemur að því að skoða menningarþætti sem þykja 

framandi og kom hún að góðum notum þegar mannfræðingar fóru að skoða sifjakerfi því að 

á mörgum stöðum leit fólk öðrum augum á sifjar og ætterni en fræðimennirnir áttu að 

venjast. Í sumum samfélögum flokkaði fólk ættmenni sín jafnvel á allt annan hátt en gert er á 

Vesturlöndum og því var erfitt að bera samfélögin saman við Vesturlönd. Í sumum 

samfélögum eru ættir raknar í karllegg (e. patrilineal) og í öðrum eru þær raktar í kvenlegg 

(e. matrilineal). Hvernig ættir eru raktar getur svo skipt máli þegar kemur að 

fjölskyldugildum, hver tekur ákvarðanir fyrir fjölskylduna, hver á landið, hver erfir hvern, hver 

flytur inn til hvers við hjónaband og ýmislegt fleira (Durrenberger og Erem, 2010).  

Tveir stórir kenningarskólar sem voru leiðandi í félagsvísindum á 20. öld, virknishyggja 

(e. functionalism) og formgerðarhyggja (e. structuralism), fela í sér ólíkar hugmyndir um 

nytsemi og þýðingu hjónabanda. Virknishyggjumenn litu á hjónaband sem leið til þess að 

halda virkni samfélagsins gangandi með því að búa til nýja þegna sem og að halda utan um 

félagsmótun þeirra og miðlun þekkingar. Formgerðarhyggjumenn litu hinsvegar svo á að 

menningarlegir þættir móti hvernig fólk hugsar og því geti einstaklingar sett ólíka þýðingu í 

sömu athöfnina, merkingu hennar og nytsemi. Þeir lögðu áherslu á málvísindi þar sem þeir 

töldu tungumál geta varpað ljósi á sameiginlegan skilning (e. collective meaning) samfélags. 

Kenningar sem komu seinna voru til að mynda vistfræðilegar greiningar sem lögðu áherslu á 

mikilvægi umhverfisþátta á hjónabönd og sifjar og Marxismi sem lagði áherslu á mikilvægi 

framleiðsluhátta þegar kæmi að hjónaböndum (Grossbard, 1978).  

Samkvæmt Barnard (2000) var Claude Lévi-Strauss einn helsti upphafsmaður 

formgerðarhyggju en hún felur í sér þá hugmynd að allir hlutir myndi ákveðna formgerð og 

að samfélög manna hafi ávallt eitthvert innra skipulag sem haldi því gangandi. Hann skoðaði 

hvernig reglur um hjúskap hafa áhrif á og jafnvel skapa félagslega formgerð (Barnard, 2000, 

bls. 127-128). Hann kom fram með byltingarkennda kenningu um hjónabönd sem sýnir 

hvernig hjónaband byggir á skiptum sem stafa af banni við sifjaspelli en bann við sifjaspelli 

kemur í veg fyrir samræði eða hjúskap á milli einstaklinga úr sömu fjölskyldu (Barnard og 
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Spencer, 1996, bls. 350). Lévi-Strauss (1969) taldi að bann við sifjaspelli væri mannlegt eðli 

en á sama tíma hluti af menningu manna. Bannið aðgreindi menn frá dýrum, þar sem þau 

væru til staðar í öllum mannlegum samfélögum, en á sama tíma væri ólík þýðing sett í 

sifjaspell eftir samfélögum og þannig væri það menningarlegt. Það sem var álitið sifjaspell 

færi ekki alltaf eftir líffræðilegum tengslum heldur hvernig fólk flokkaði hvert annað. Sem 

dæmi um hvernig það gat verið ólíkt eftir menningum benti hann á að samræði á milli 

systkinabarna (e. cross-cousins) væri talið sifjaspell í sumum samfélögum en ekki í öðrum 

(Lévi-Strauss, 1969).  

Evans-Pritchard (1960) tók eftir því í rannsóknum sínum á meðal Nuer fólksins í Súdan 

að sifjaspell voru litin alvarlegum augum og töldu Nuerar að slíkt leiddi til ýmissa sjúkdóma 

og jafnvel dauða. Hjónabönd voru ekki leyfileg milli skyldmenna hjá Nuer en ýmsar ólíkar 

reglur giltu um hvenær fólk var talið skylt og hvenær ekki og fór það eftir því hvernig fólk 

tengdist, til dæmis hvort það var í gegnum móður eða föðurlegg. Stundum var skyldleikinn í 

raun ímyndaður, eins og í tilfellum hernumdra einstaklinga af Dinka ættbálknum, sem höfðu 

með ritúali verið vígðir inn í fjölskylduna. Samkvæmt Evans-Pritchard var fólk sem hafði 

gengið saman í gegnum manndómsvígslur einnig meðhöndlað á sama hátt og skyldmenni. 

Þetta er í takt við kenningu Lévi-Strauss um að hugmyndir um sifjaspell séu menningarlega 

mótaðar. 

Samkvæmt Lévi-Strauss voru bönn við sifjaspellum grunnurinn að hjúskaparreglum, 

hvort sem það væru „jákvæðar“ reglur sem segðu til um hverjum þú ættir að giftast eða 

„neikvæðar“ reglur sem segðu til um hvaða hjúskapur væri óleyfilegur (Barnard, 2000, bls. 43 

og 128). Bannið gerði það að verkum að leita þurfti að mökum út fyrir hópinn, sem Lévi-

Strauss benti á að leiddi til tengsla ólíkra hópa og þar með samfélagsmyndun. Hópar fóru að 

stunda svokölluð útvensl (e. exogamy) sem felur í sér skipti á mökum sín á milli, yfirleitt 

skiptust karlar á konum. Þessi „viðskipti“ sköpuðu félagsleg tengslanet og bandalög þvert á 

ættir. Með útvíkkun tengslanetsins gátu menn svo fengið aðgang að frekari auðlindum eða 

björgum eins og matvælum eða nýrri tækni (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 

2010). Í sumum samfélögum voru þetta alltaf sömu hóparnir sem skiptust á mökum sem 

festi í sessi ævarandi bandalag og samstöðu þeirra á milli (Barnard og Spencer, 1996).  

La Fontaine (1972) benti á að í samfélögum þar sem útvensl af því tagi sem lýst er hér 

að ofan eru ekki í gildi er val fólks á maka þó aldrei algjörlega frjálst. Fyrir utan reglur gegn 

sifjaspelli eru aðrir þættir sem gera að verkum að sumir kostir eru ekki álitnir jafn hagkvæmir 
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eða eftirsóknarverðir og aðrir, til dæmis vegna pólitískra, efnahagslegra og landfræðilegra 

ástæðna. Það er alltaf eitthvað ákveðið norm í makavali sem má líta á sem þátt í félagslegu 

kerfi (La Fontaine, 1972). Í nútímasamfélögum eru til að mynda oftast einhver viðmið um að 

taka sér maka sem líkist manni að einhverju leyti, er af sömu stétt eða etnerni (e. ethnicity) 

(Barnard og Spencer, 1996, bls. 350).  

Hjónabönd hafa oft mikið efnahagslegt vægi. Í útvenslum voru það oftast konur sem 

voru „gefnar“. Þar með urðu þær jafnan að ómetanlegum varningi eða hálfgerðri 

efnahagslegri mynt. Það gerði það að verkum að réttlátanlegt þótti einnig að gefa þær sem 

eiginkonur til þess að innsigla pólitísk bandalög, borga skuldir eða verja heiður hópsins 

(Barnard og Spencer, 1996). Goody (1973) var mannfræðingur sem skoðaði mikið 

hjónabandsgreiðslur í ólíkum samfélögum, eins og brúðarauð og heimanmund en það eru 

hefðir sem fela í sér skipti á eignum við hjónaband. Munurinn á brúðarauði og heimanmundi 

er sá að brúðarauður felur í sér skipti á milli skyldmenna brúðgumans og skyldmenna 

brúðarinnar og rennur því ekki til brúðarinnar sjálfrar heldur til fjölskyldu hennar. 

Heimanmundur er aftur á móti einskonar fyrirframgreiddur arfur til brúðarinnar, sem er 

ætlaður henni sjálfri þó stundum hafi eiginmaður hennar umsjón með honum. Önnur tegund 

hjónabandsgreiðsla er kölluð brúðarþjónusta (e. bride-service) en þá vinnur eiginmaðurinn 

fyrir foreldra eiginkonunnar í einhvern tíma við upphaf hjónabands þeirra. Goody bendir á að 

þó hefðirnar hafi táknræna þýðingu fyrir þá sem koma að þeim þá megi ekki líta fram hjá 

efnahagslegri hlið þeirra. Þessar hefðir þarf alltaf að skoða í stærra samhengi og tengja við 

önnur félagskerfi og þá sérstaklega hagkerfið.  

Samkvæmt Goody (1973) eru hefðirnar í kringum brúðarauð og heimanmund þó 

ólíkar eftir samfélögum. Umfang gjafanna, innihald þeirra, hvað er gert við þær og hverjir 

koma að þeim er mismunandi. Einnig er mismunandi hvort það beri að skila gjöfum við 

skilnað eða andlát, hvort gjafirnar séu breytilegar eða fyrirfram ákveðnar og hvenær þurfi að 

borga þær út. Umfang brúðarauðs tengist oft þeim réttindum sem flyst milli hópanna við 

hjónabandið. Þar sem ættir eru raktar í kvenlegg og frjósemisréttur (e. reproductive rights) 

kvenna helst í höndum fæðingarættleggs hennar, er umfang gjafanna oftast töluvert minna 

en í öðrum samfélögum. Hvað varðar notagildi brúðarauðs þá fer hann oftast ekki til 

brúðarinnar eða brúðgumans sjálfs heldur til skyldmenna upp í annan brúðarauð. Ef 

brúðarauður er gefinn til skyldmenna brúðar er algengt að hann renni til bróður hennar svo 
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hann geti tekið sér eiginkonu. Því er mikilvægt að brúðarauðurinn sem samið er um sé í 

samræmi við samfélagsstaðla.  

Goody (1973) bendir á að það er ekki nærri því alltaf sem fjölskylda samanstendur af 

jafn mörgum dætrum og sonum sem getur flækt málið þegar kemur að hjónabandsgreiðslum 

fátækra fjölskyldna. Í aðstæðum þar sem faðir á fleiri dætur en syni hefur stundum verið 

gripið til þess ráðs að faðirinn notar brúðarauð einnar dóttur til þess að taka sér sjálfur aðra 

eiginkonu í von um að hún muni ala honum son. Þetta er flóknara þegar menn eiga fleiri syni 

en dætur og þurfa að safna fyrir brúðarauði til þess að þeir geti kvænst. Goody tekur dæmi af 

föður sem beitti því ráði að fá lán fyrir brúðarauði fyrir syni sína og tryggði lánið með þeirri 

skuldbindingu að eignast dóttur og gifta hana til þess að borga skuldina með brúðarauði 

hennar. Algeng afleiðing kynjaójafnvægis barna taldi Goody þó vera að synir þyrftu að fresta 

giftingu sem leiddi oft til óformlegra sambanda eða til þess að karlmenn fluttust burt til þess 

að vinna, þá stundum til næstu borga.  

Samkvæmt Goody (1973) eru umfangsmikil tengsl á milli fólksflutninga og 

brúðarauðs. Í samfélögum þar sem brúðarauður er sérstaklega hár er algengt að menn 

flytjist á brott í leit að vinnu. Meðal Konkomba í Norður-Gana var launuð vinna notuð til þess 

að borga brúðarauð. Þar var brúðarauður kvenna settur fyrirfram í veð sem var orðið að kerfi 

þar sem stúlkur voru lofaðar eldri körlum sem ungbörn og karlar þurftu að finna konu að 

utan ef þeir vildu giftast ungir. Goody bendir á hvernig fólksflutningar karla vegna 

brúðarauðs eigi sér hliðstæðu meðal kvenna vegna heimanmunds. Hann útskýrir hvernig það 

var útbreidd hefð í Evrópu í kringum 20. öldina að ungar konur flyttust inn á heimilli annarra 

og ynnu sem vinnukonur þar til þær höfðu safnað fyrir eigin heimanmundi og tími var 

kominn til þess að giftast. Þetta var vegna þess að í mörgum samfélögum var þess krafist að 

fólk ætti eignir áður en það gat gift sig. Stúlkur frá heimilum með mörgum konum voru 

líklegar til þess að gerast vinnukonur á öðrum heimilum. Konur fluttust einnig til bæja til þess 

að vinna sér inn fyrir heimanmundi sínum. Hjónabandsgreiðslur geta á þennan hátt einnig 

haft töluverð áhrif á aldur við giftingu. Bent hefur verið á að heimanmundur seinki 

hjónabandi, á meðan brúðarauður flýtir hjónabandi fyrir konur en seinkar því fyrir karla. Þar 

sem heimanmundur tíðkast getur gifting dóttur bæði falið í sér að fjölskyldan missir 

starfskraft af heimilinu sem og eignir sem þarf að láta af hendi sem heimanmund. Þar sem 

brúðarauður tíðkast felur gifting dóttur í sér auð fyrir fjölskyldu en gifting sonar tap á 

eignum.  
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Fjölkvæni getur einnig haft áhrif á aldur við giftingu en það er þegar karlmaður á fleiri 

en eina eiginkonu á sama tíma. Það er algeng vestræn hugmynd að kjarnafjölskyldan sem 

samanstendur af föður, móður og börnum sé hin „eðlilega“ félagsgerð mannskepnunnar. Í 

raun er það svo að fjölkvæni er stundað í mörgum samfélögum og í sumum 

menningarkimum tíðkast einnig fjölveri, en það er þegar kona getur tekið sér fleiri en einn 

eiginmann. Í mörgum samfélögum þar sem fjölkvæni er leyfilegt er það þó svo að fæstir 

karlmenn hafa kost á að taka sér fleiri en eina eiginkonu og eru það oft aðeins þeir ríku og 

valdamiklu sem eiga margar eiginkonur (Relethford, 2008). Í etnógrafíu Maybury-Lewis 

(1967) um Akwẽ-Shavante fólkið, hirðingja frá Amasón regnskógasvæðinu, kemur fram að 

fjölkvæni hafi verið stundað meðal þeirra og er það mögulega þáttur í því að stúlkur giftust 

mjög ungar. Fjölkvæni var hagkvæmt þar sem konurnar gátu þá hjálpast að við heimilisverk 

og flutninga. Ekki áttu allir karlmenn fleiri en eina eiginkonu en ef þeir höfðu kost á því að 

taka sér fleiri eiginkonur gerðu þeir það. Fjölkvænið gerði að verkum að skortur var á 

kvonfangi fyrir karlmenn í sama aldursflokki og þeir sem varð til þess að karlar giftust mun 

yngri stúlkum. Þeir voru vanalega í kringum 12-17 ára á meðan stúlkurnar voru talsvert yngri 

og varð Maybury-Lewis vitni af því að stúlkur voru giftar meðan þær voru enn ungbörn. 

Fyrsta gifting var þó ferli sem er tekið í nokkrum stigum og gátu liðið nokkur ár þar til 

brúðurin flutti inn til eiginmannsins. Hjónaböndin voru vanalega skipulögð af foreldrum og 

tilvonandi hjón fengu lítið um það að segja. Stúlkurnar voru oftast of ungar til þess að skilja 

hvað var um að vera en drengirnir náðu stundum að hafa einhver áhrif á samkomulagið. Ef 

þeir fengu einhverju um ráðið óskuðu þeir þess oft að brúðurin væru eins gömul og 

mögulegt væri, svo þeir þyrftu ekki að bíða mjög lengi eftir því að hjónabandið yrði fullgilt. 

Maybury-Lewis lýsti því þó að aldursmunurinn og óþolinmæði karlanna hafi oft orðið til þess 

að fyrstu samræði hjóna fór fram áður en stúlkan var orðin líkamlega tilbúin (Maybury-Lewis, 

1967, bls. 75-84).  

Samkvæmt Goody (1973, bls. 15) var ekki talið ásættanlegt í mörgum samfélögum að 

konur eignuðust börn utan hjónabands. Á fyrri tímum var slíkum börnum jafnvel ekki leyft að 

lifa. Slíkt viðhorf getur leitt til þess að fólk giftir sig snemma. Goody bendir á að ungur aldur 

við giftingu hafi líklega gert að verkum að óskilgetin börn fyrir hjónaband væru ekki stórt 

vandamál.  

Þó hjónabönd séu nánast algild stofnun í öllum samfélögum er greinilegt að þau geta 

verið mjög ólík í eðli sínu eins og dæmin hér að ofan sýna. Við gætum talið hjúskap 
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einstaklinga af sama kyni vera nýtt fyrirbæri en Barnard og Spencer (1996) benda á að í 

rannsókn Evans-Pritchard meðal Nuer komst hann að því að hjúskapur tveggja kvenna var 

ekki álitið óeðlilegt fyrirbæri en þá gaf kona fjölskyldu annarra konu brúðarauð og giftist 

henni. Sú lék þá karllægt hlutverk í hjónabandinu og hafði stjórnina yfir eiginkonu sinni og 

börnum hennar, en skipaði annan karlmann í æxlunarhlutverkið. Hjá Nuer, sem og í öðrum 

samfélögum, tíðkaðist einnig annað fyrirbæri en það hefur fengið nafnið draugahjónaband 

(e. ghost marriage) en þá falla skyldur og réttindi hjúskaps ekki niður þó annar makinn falli 

frá. Einnig er til sú regla í sumum samfélögum að ef kona verður ekkja fellur það á bróður 

látins eiginmanns hennar að taka við hlutverki hans og í tilfelli ekkils fellur það í hlutverk 

systur látinnar eiginkonu að giftast manninum (Barnard og Spencer, 1996).  

Okkur sem búum á Vesturlöndum gæti þótt hjúskaparhefðir annarra samfélaga 

undarlegar því við getum ekki ímyndað okkur slíkar hefðir í okkar samfélagi. Barnard og 

Spencer (1996, bls. 352) benda þó á að við ættum að hafa í huga að með nýjum 

tækniframförum í Vesturlöndum geta til dæmis konur nú orðið óléttar eftir látna eiginmenn 

eða gengið með barn fyrir önnur hjón. Einnig benda þeir á að há tíðni skilnaða í vestrænum 

samfélögum sýna hvað stofnunin er brothætt. Það sé því ekki úr vegi að fara að endurhugsa 

hjónabönd, algildi þeirra og endingu. 

1.2. Hjúskaparhefðir á Íslandi og í Evrópu 

Nú verður athyglinni beint að sögu hjúskapar á Íslandi og í Evrópu. Mikilvægt er að  átta sig á 

þeim hjúskaparhefðum sem hafa verið í gildi í okkar eigin samfélagi og nærsamfélögum og 

hvernig hefðir geta breyst í tímans rás. Við byrjum á að líta alla leið aftur til Víkingatímans og 

skoðum hvaða hugmyndir voru í gildi þá um sifjaspell, giftingaaldur, efnahagslegan þátt 

hjónabanda og fleira. 

Í skrifum Gunnars Karlssonar (2013) um ástir Íslendinga frá 9. til 14. aldar kemur fram 

að sifjaspell var ekki talið ásættanlegt á víkingatímanum. Sögur úr Völuspá, Heimskringlu og 

Eddukvæðum benda til þess að bann hafi verið við kynlífi náinna ættingja. Í Grágás, sem er 

forn lagaskrá Íslendinga frá þjóðveldistímanum, eru sifjaspell og refsingar við þeim útlistaðar. 

Þetta kemur heim og saman við kenningu Lévi-Strauss hér að ofan um að sifjaspell sé tabú í 

nánast öllum samfélögum.  

Gunnar Karlsson veltir einnig fyrir sér giftingaraldri. Hann segir að í Grágás komi 

ekkert fram um lágmarksaldur brúðhjóna og í Íslendingasögum og Sturlungu eru dæmi um að 
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stúlkur hafi verið giftar 13-15 ára gamlar. Talið er að drengir hafi þurft að vera orðnir lögráða 

til þess að giftast, sem Gunnar Karlsson telur geta hafa verið um 16 ára aldur. Í Kristinrétti 

Árna Þorlákssonar kemur fram að bannað sé að gifta börn nema í illri nauðsyn eða í nafni 

friðar (Gunnar Karlsson, 2013).  

Hvað varðar efnahagslegan þátt hjúskapar kemur fram í Grágás að til staðfestingar á 

hjúskap var venjan sú að lagt var fram fé, einskonar heimanmund, fyrir brúðina. 

Heimanmundurinn var tvískiptur; annars vegar greiddi brúðguminn svokallaðan mund en 

fjölskylda brúðarinnar svokallaða heimanfylgju. Ekki þurfti að skila þessu fé þótt til 

hjónaskilnaðar kæmi. Í Grágás voru gefin ákveðin efnahagsleg skilyrði fyrir hjúskap, líklega til 

þess að koma í veg fyrir sveitaómaga. Ekki er þó talið að þeim lögum hafi verið fylgt hart 

eftir. Í yngri lögum frá miðöldum eru engin ákvæði um slíkt en málið var svo aftur tekið upp 

um eða fyrir 19. öld (Gunnar Karlsson, 2013).  

Í Vestur Evrópu í kringum 18. og 19. öldina var giftingaraldur mjög hár miðað við 

annarsstaðar í heiminum og hátt hlutfall fólks giftist aldrei (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1988a). 

Ein af ástæðunum fyrir þessu var sú, líkt og kom fram hér að ofan, að fólki var ekki leyft að 

giftast nema það ætti einhverjar eignir. Því tíðkaðist það víðsvegar um Evrópu á þessum tíma 

að konur gerðust vinnufólk á öðrum bæjum, eða fluttu úr sveit í bæ til þess að vinna sér inn 

fyrir eigin heimanmundi svo þær gætu gifst (Goody, 1973).  

Samkvæmt Gísla Ágústi Gunnlaugssyni (1988a) var giftingarmynstur á Íslandi á 

þessum tíma svipað og tíðkaðist almennt í Evrópu. Árið 1900 var hlutfall ógiftra kvenna á 

Íslandi á aldrinum 20 til 29 og 45 til 49 ára það hæsta í Vestur-Evrópu, en hlutfall ógiftra karla 

í sömu aldursflokkum einungis hærra á Írlandi. Sem dæmi var árin 1891-1895 meðal aldur við 

giftingu 30,8 ár hjá körlum og 28,2 ár hjá konum.  

En hvers vegna var giftingaraldur svo hár á Íslandi á þessum tíma? Í fyrsta lagi bendir 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson (1988b) á að aðgangur að landi var ákveðið skilyrði til þess að 

stofna fjölskyldu og heimilishald. Í öðru lagi gátu staðaryfirvöld notað lagagerðir um aðstoð 

við fátæka til þess að viðhalda félagslegum aga og halda ákveðinni stjórn yfir 

fjölskyldumyndun og vinnumarkaði í landinu. Þessar lagagerðir voru kallaðar íslensku 

fátæktar lögin en þau fólu í sér fjárhagsaðstoð við bágstadda. Þau áttu að hjálpa fátæku fólki 

í bændasamfélögunum á sama tíma og þau settu fólki miklar takmarkanir. Fátækt fólk var 

flokkað niður í mismunandi hópa eins og þurrabúðarmenn, húsmenn, lausamenn og 

vinnuhjú og hafði hver flokkur ólíka félagslega og lagalega stöðu. Lögin gerðu það að verkum 
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að bændur höfðu stöðugt aðgengi að frekar ódýru vinnuafli, en bændur höfðu mikil ítök inni 

á Alþingi á þessum tíma. Lögin gátu komið í veg fyrir að fátækir giftu sig og var fólki haldið 

markvisst frá því að stofna til hjúskapar ef einhver vafi var á því að það gæti framfleytt sér og 

fjölskyldu sinni án fjárhags aðstoðar. Ísland var ekki eina landið þar sem yfirvöld skiptu sér af 

persónulegum högum fátæks fólks í landinu heldur var það einnig gert í Bretlandi og 

Þýskalandi. Fjölskyldan var álitin grunneining efnahags íslensks samfélags og átti ekki að vera 

byrði á samfélaginu heldur átti hún þvert á móti að efla atvinnu og gefa af sér innkomu. 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson (1988a) velti því fyrir sér hvort hjónabönd á Íslandi á 18 og 

19. öld hafi getað verið byggð á ást, líkt og þykir sjálfsagt í dag. Hann telur það harla ólíklegt, 

aðallega vegna þess að mikilvæg forsenda hjúskapar á Íslandi hafi verið aðgangur að landi. 

Einnig telur hann mikinn aldursmun sem var oft á milli hjóna benda til hins sama. Mikil 

mannfjölgun en lítil þéttbýlismyndun á 19. öld gerði það að verkum að vaxandi fólksfjöldi 

varð að sjá sér farborða í sveitum landsins. Hlutfall einhleyps fólks fór vaxandi, meðalaldur 

hjóna hækkaði og heimili urðu stærri (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1988a). Þar sem 

giftingarhorfur voru takmarkaðar og þar sem erfitt var að eignast eigin búskap, voru ekklar 

og ekkjur sem þá þegar áttu býli eftirsóknarverð í hjónaband, sérstaklega af þjónustufólki 

eða öðru lægra settu fólki. Aðilar sem giftu sig í annað sinn voru líklegri til þess að giftast 

einstaklingum sér yngri og varð því aldursmunur oft meiri í seinna hjónabandi 

(Gunnlaugsson, 1988b). Gísli Ágúst Gunnlaugsson (1988a) telur líklegt að efnahagslegir 

þættir sem og eiginleikar í maka sem þóttu eftirsóknarverðir eins og dugnaður og trúrækni 

hafi haft meiri áhrif á makaval en tilfinningar. Það hafi ekki verið fyrr en við lok 19. aldar sem 

makaval hafi farið að mótast af rómantískri ást. Það sé þó ekki þar með sagt að hjón hafi ekki 

þróað með sér ást og gagnkvæma virðingu með árunum.  

Gestur Guðmundsson (2002) útskýrir hvernig aukið mikilvægi sjávarútvegsins hafði 

þau áhrif að giftingaraldur lækkaði í lok 19. aldar á Íslandi. Hann vekur athygli á því hvernig 

ákveðnar takmarkanir voru settar á sjálfræði ungs fólks í sveitum landsins fram undir 20. öld 

þar sem aðeins var gert ráð fyrir því í samfélagskerfinu að eitt afkvæmi bænda gæti stofnað 

búskap og fjölskyldu líkt og foreldrar sínir. Eftir nokkura áratuga góðæri og vaxandi útflutning 

sjávarafurða á 19. öld varð aftur á móti auðveldara fyrir eignalaust fólk að ráða sig í launaða 

vinnu við sjávarútveg. Þannig fékk það mun meira frelsi en það hafði í vinnumennsku í 

sveitunum. Þetta var ákveðin bylting á lífsháttum ungs fólk sem sést meðal annars á því að 
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um aldamótin 1900 var algengasti giftingaraldurinn í landbúnaðarhéruðum 30 til 40 ára en í 

nýjum byggðarlögum við sjávarsíðuna var hann 18 til 25 ára.  

Það er ljóst að hjónaband bæði á Íslandi og í Evrópu var lengi vel nátengt efnahagi og 

fólk giftist ekki endilega af ást heldur af praktískum ástæðum. Í dag þykir sjálfsagt að velja sér 

maka út frá tilfinningum og rómantík, en samt sem áður má í íslenskum hjúskaparlögum 

greina þá hugmynd að hjónabandið og heimilið þurfi að standa undir sér fjárhagslega. Í 

íslenskum hjúskaparlögum í dag er lögð áhersla á skyldur hjóna til þess að annast uppeldi 

barna sinna, sjá þeim farborða og gæta hagsmuna heimilisins og fjölskyldu. 7. kafli laganna 

fer yfir ábyrgð hjóna á framfærslu fjölskyldunnar. 46 grein hljóðar svo: „Hjón bera 

sameiginlega ábyrgð á framfærslu fjölskyldunnar. Til framfærslu telst það sem með sanngirni 

verður krafist til sameiginlegs heimilishalds og annarra sameiginlegra þarfa, uppeldis og 

menntunar barna og sérþarfa hvors hjóna. Um framfærsluskyldu gagnvart börnum gilda að 

öðru leyti ákvæði barnalaga” (Alþingi, 2015, 46. grein). 

Þegar kemur að aldri við hjúskap hljómar 7. grein (2. kafli) íslenskra hjúskaparlaga svo: 

„Tveir einstaklingar mega stofna til hjúskapar þegar þeir hafa náð 18 ára aldri. Ráðuneytið 

getur veitt yngra fólki leyfi til að ganga í hjúskap, enda liggi fyrir afstaða forsjárforeldra til 

hjúskaparstofnunarinnar“ (Alþingi, 2015, 7. grein). Áhugavert er að ekki er tekinn fram neinn 

lágmarksaldur í heimild ráðuneytisins til að leyfa hjúskap yngra fólks. Árið 2010 var lögunum 

síðan breytt svo þau nái til hjúskapar einstaklinga af sama kyni, en áður var í lögunum talað 

um karl og konu (Alþingi, 2010).  

2. Barnahjónabönd 

Barnahjónabönd eru skilgreind af Mannfjöldastofnun Sameinuðu þjóðanna sem öll 

hjónabönd, formleg eða óformleg, þar sem annar eða báðir aðilar hafa ekki náð 18 ára aldri 

(United Nations Population Fund, 2012). Færst hefur í aukana síðustu ár að skoða hjónabönd 

út frá mannréttindasjónarmiði, sérstaklega þegar kemur að samþykki og aldri við giftingu 

(Jensen og Thornton, 2003). Athyglinni er oftast beint að stúlkum sem giftast snemma, þó 

vissulega nái barnahjónabönd einnig til drengja. Það er hinsvegar staðreynd að mun 

algengara er að stúlkur giftist ungar og einnig hafa barnahjónabönd í flestum tilvikum mun 

alvarlegri áhrif á stúlkur en drengi (United Nations Children‘s Fund, 2014). Hér á eftir verður 

farið betur út í þessar afleiðingar, sem og hvaða ástæður búa að baki þessari hefð. 

Barnahjónabönd eru mjög flókið vandamál og til þess að hægt sé að uppræta þau er 



  

19 
 

mikilvægt er að taka tillit til ýmissa efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra þátta sem 

renna stoðum undir þau (Archambault, 2011). Einn af þeim þáttum sem er mikilvægt að 

skoða eru ólíkar hugmyndir samfélaga um barnæskuna en farið verður yfir það hér að neðan. 

Þar á eftir verður fjallað um afleiðingar og orsakir barnahjónabanda, síðan verður farið út í 

líffræðileg sjónarmið og loks orðræðu hjálparsamtaka og gagnrýni á hana. Í gegnum þessi 

skrif verður leitast við að finna út hvernig best er að vinna gegn barnahjónaböndum. 

2.1. Hvað er barn? 

Spurningin hvað er barn, getur í fyrstu virst nokkuð einföld viðureignar en er þó heldur flókin 

þegar betur er á litið. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eru börn einfaldlega skilgreind 

sem allir einstaklingar undir 18 ára aldri (United Nations, 1989). Þetta er skilgreining sem við 

á Íslandi tökum kannski góða og gilda, en samt sem áður höfum við ólíkar væntingar til barna 

eftir aldri þeirra og þroska og barnæskunni er því oft skipt niður í nokkur aldursskeið sem ná 

frá ungbörnum upp í unglinga. Líffræðilega séð er þroskaskeið einstaklings skipt í fimm skeið 

frá fæðingu til fullorðinsára, en fyrsta skeiðið er frumbernska (e. infancy), svo barnæska (e. 

childhood) sem hefst í kringum þriðja aldursárið og lýkur þegar heilinn er fullvaxinn, þá tekur 

við síðari barnæska (e. juvenile), svo kynþroskaskeið (e. adolescence) sem hefst oftast um 10 

ára aldur hjá stúlkum og 12 ára hjá drengjum og loks fullorðinsaldur (Relethford, 2008, bls. 

203). Montgomery bendir á hvernig aldursskeiðin eru á Vesturlöndum gjarnan tengd 

skrifræði þess ríkis sem barnið býr í, til dæmis er ákveðinn aldur sem barn byrjar í skóla eða 

fær ýmis lögbundin réttindi (Montgomery, 2009, bls. 53). Mikilvægt skref í að byrja að reyna 

að skilja hvers vegna barnagiftingar eiga sér enn stað er að átta sig á því að barnæska er 

félagslega mótað fyrirbæri og hugmyndir um hvenær einstaklingur verður fullorðinn eru 

mjög ólíkar eftir samfélögum (Jenks, 2005, bls. 30). 

Hugmyndin um barnæskuna sem félagslega og menningarlega mótaða er oft rakin til 

franska sagnfræðingsins Philippe Ariès (Montgomery, 2009). Hann vildi meina að fyrir 15. öld 

í Vestur-Evrópu hafi barnæska sem hugtak í raun ekki verið til og ákveðnir eiginleikar ekki 

verið bendlaðir við þennan hluta lífsskeiðsins, líkt og gert er í dag. Hann byggði þessar 

niðurstöður helst á málverkum frá miðöldum og myndbirtingu barna á þeim. Erfitt var að 

greina börn frá fullorðnum á málverkum frá þessum tíma en þau litu frekar út eins og smærri 

útgáfur af fullorðnum einstaklingum. Samkvæmt  Ariès var það ekki fyrr en á 16. öld sem þau 

fóru meira að líkjast þeirri ímynd barna sem við þekkjum í dag og hægt var að greina þróun á 
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sérstökum klæðnaði og leikföngum fyrir börn. Hann dró þá ályktun að ekkert rými hafi verið 

fyrir barnæsku á miðöldum. Börn hafi í raun verið tekin í hóp fullorðinna um leið og þau voru 

álitin hæf til einhverra verka sem hann taldi hafa verið um 7 ára aldurinn. Þá hafi þau verið 

álitin fullgildir þátttakendur í leik og starfi samfélagsins (Ariès, 1962). Kenning Ariès er þó 

umdeild og hann hefur verið gagnrýndur bæði fyrir að hafa ekki skoðað fjölbreyttari 

rannsóknargögn frá þessum tíma og fyrir að hafa ekki tekið þætti eins og kyn og stétt inn í 

rannsóknina. Þrátt fyrir það mætti segja að hugmyndir hans hafi lagt grunninn að því að skilja 

betur barnæskuna sem félagslega og menningarlega mótaða (Montgomery, 2009).  

Á Vesturlöndum er gjarnan litið til smæðar og líkamslegs þroska barna þegar þau eru 

aðgreind frá fullorðnum (Wyness, 2012) og eigum við það til að líta á börn sem upprennandi 

manneskjur (e. human becomings) frekar en manneskjur sem slíkar. Við tengjum 

barnæskuna þannig við óþroska, reynsluleysi og undirbúning einstaklingsins í stað þess að sjá 

börn sem virka gerendur í mótun á eigin lífi og nærumhverfi (Jenks, 2005). Leikur er oft talinn 

eitt helsta einkenni barnæskunnar og megin munurinn á börnum og fullorðnum þá álitinn sá 

að fullorðnir vinna á meðan börn leika sér. Leikur tengist ímynd barna sem áhyggjulausum og 

ábyrgðarlausum einstaklingum, á meðan búist er við því að fullorðnir sjái fyrir börnunum. 

Þessi ímynd er mjög vestræn, þar sem mörg börn í þróunarlöndum eiga ekki kost á þessari 

áhyggjulausu æsku og þurfa oft að fara út að vinna til þess að sjá fyrir sér og jafnvel 

fjölskyldum sínum. Einnig er þessi hugmynd tiltölulega ný af nálinni á Vesturlöndum en ekki 

þarf að horfa langt til fortíðar til þess að sjá tíma þar sem ekkert þótti eðlilegra en að börn 

ynnu hin ýmsu störf (Wyness, 2012, bls. 11-13).  

Bunting (2005) bendir á hvernig hugmyndir um barnæskuna verða enn flóknari þegar 

kemur að unglingsárunum en hún vill meina að unglingsárin sem sérstakt milliskeið á milli 

barnæsku og fullorðinsára hafi ekki alltaf verið til á Vesturlöndum. Martin og Fabes (2009) 

lýsa því hvernig hugmyndir um unglingsárin eru breytileg eftir samfélögum, til að mynda 

getur þetta tímabil verið stutt í mörgum þróunarlöndum og fullorðinsárin byrjað snemma. Á 

meðal Punan Bah, sem er etnískur hópur í regnskógum Borneo, er ætlast til þess að bæði 

strákar og stúlkur taki virkan þátt í samfélaginu frá aldrinum 9 eða 10 ára og þegar þau hafa 

náð 13 eða 14 ára aldri eiga þau að geta unnið fyrir sér og tekið ábyrgð og ákvarðanir á við 

fullorðna. Martin og Fabes benda á að þó þetta þyki óvenjulegt á Vesturlöndum í dag þá hafi 

hugmyndirnar um unglingsárin snemma á 20. öld í Bandaríkjunum verið svipaðar. Sú 

mannfræðirannsókn sem hefur haft hvað mestu áhrif á hugmyndir um ungdómsskeiðið er 
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líklega rannsókn Margared Mead (1949) á Samoa eyjum, en hún skoðaði upplifun og reynslu 

Samoa stúlkna af unglingsárunum og bar niðurstöður sínar saman við hugmyndir um 

unglingsárin í Bandaríkjunum á sama tíma. Hún vildi komast að því hvort streita og álag sem 

fylgir jafnan unglingsárunum í Bandaríkjunum væru tilkomin vegna líffræðilegra þátta 

kynþroskaskeiðsins eða hvort sú reynsla væri tengd menningarlegu uppeldi. Hún komst að 

því að ungdómsskeiðið í þessum tveimur samfélögum væru mjög ólík í eðli sínu og á meðan 

bandarískar unglingsstúlkur upplifðu mikla streitu væri líf unglingsstúlkna á Samoa mun 

áhyggjulausara, meðal annars vegna þess að þær stóðu ekki frammi fyrir eins flóknum 

ákvarðanatökum og þær bandarísku. Mead vildi því meina að ungdómsskeiðið væri 

menningarlega mótað fyrirbæri (Margared Mead, 1949).  

Kyn er mikilvæg breyta þegar kemur að barnæsku enda getur barnæska stúlkna og 

drengja verið mjög ólík og jafnvel geta ríkt ólíkar hugmyndir um kynin þegar kemur að því 

hvenær þau eru talin vera orðin fullorðin (Montgomery, 2009, bls. 53). Dæmi um þetta má 

finna í skrifum Maybury-Lewis (1967, bls. 73) um Akwẽ-Shavante fólkið í Amasón 

regnskóginum þar sem hann lýsti því hvernig stúlkur ungar að aldri, allt niður í þriggja ára 

gamlar, voru farnar að hjálpa til við húsverk og um sex ára aldur voru þær farnar að haga sér 

eins og litlar ófullþroska konur sem báru ábyrgð á því að líta eftir systkinum og vinna 

húsverk. Um sjö ára aldurinn var svo jafnvel álitið að þær væru brátt líkamlega tilbúnar til 

þess að kvænast. Strákar á sama aldri virkuðu þó enn eins og börn, en Maybury-Lewis mat 

það á því að þeir fengu enn að leika sér frjálsir án ábyrgðar. Samkvæmt Fabes (2009) eru 

hugmyndir margra hópa afrískra veiðimanna og safnara sú að stúlkur teljist fullorðnar þegar 

þær byrja á blæðingum og strákar þegar þeir hafa lært að veiða. 

Gestur Guðmundsson (2002) fjallar um ungdómsskeiðið í Vestur-Evrópu og á Íslandi 

og hvernig það hefur breyst síðustu aldir. Í landbúnaðarsamfélögum þurfti ungt fólk oft að 

bíða lengi eftir því að verða fullgildir meðlimir samfélagsins en við upphaf iðnbyltingarinnar 

gat fólk ráðið sig í vinnu og fengið þannig ákveðið sjálfstæði á meðan það var enn á 

unglingsaldri. Á 18. og 19. öld höfðu námsmenn svo ákveðið andlegt frelsi sem aðrir höfðu 

ekki á meðan þeir undirbjuggu sig fyrir fullgilda þátttöku í samfélaginu. Á 20. öld fór 

ungdómsskeiðið bæði að víkka út og lengjast, bæði náði það til fleiri hópa samfélagsins og 

fólk varð almennt eldra þegar það tók fulla ábyrgð í þjóðfélaginu. Samkvæmt Gesti 

Guðmundssyni fór ungdómsskeiðið að aðgreinast á skýran hátt frá öðrum lífsskeiðum og 

lífshættir unglinga fóru að verða frábrugðnari háttum barna sem og fullorðinna. Undir lok 
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aldarinnar fóru mörkin þó að verða óskýrari aftur, börn hafa tekið upp hluta af lífsháttum 

unglinga og sumir fullorðnir einnig.  

Í mörgum samfélögum er ungu fólki gert að ganga í gegnum ákveðnar innvígslur (e. 

rites of passage) sem eiga að marka nýja stöðu og hlutverk í samfélaginu. Van Gennep er 

þekktur fyrir kenningar sínar um innvígslur en hann skipti þeim í þrjú stig; Aðskilnað (e. 

separation), umbreytingu (e. transition) og enduraðlögun (e. incorporation) (1960, bls. 11). 

Aðskilnaðurinn felur í sér að einstaklingur er fjarlægður úr sínu venjulega umhverfi og jafnvel 

settur í hóp með öðrum sem eru að ganga í gegnum sömu vígslu. Á umbreytingarstiginu 

gengur einstaklingurinn í gegnum ákveðna þolraun, lærir eitthvað nýtt og þarf að sanna sig. 

Að lokum snýr hann aftur til síns venjulega umhverfis en þarf nú að aðlagast nýrri stöðu og 

hlutverki. Oft er haldið upp á áfangann á einhvern hátt (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður 

Kristinsson, 2010). Þessar innvígslur geta verið mjög ólíkar í eðli sínu. Manndómsvígslur eru 

dæmi um slíkar vígslur, en þær marka þau tímamót sem einstaklingur er, samkvæmt 

samfélaginu, tekinn í hóp fullorðinna. Í íslensku samfélagi hefur ferming lengi vel gegnt þessu 

hlutverki þó það megi vissulega deila um það hvort sú innvígsla sé mikilvægur partur af því 

að verða fullorðinn í dag. Ferming hefur þó þessa þrjá ólíku þætti sem Van Gennep fjallaði 

um. Samkvæmt Martin og Fabes (2009) fara drengir í sumum samfélögum í Afríku í gegnum 

umfangsmikla þjálfun og þeim kennt allt sem þeir þurfa að læra til að takast á við 

fullorðinsárin. Í lok þjálfunarinnar eru þeir jafnan umskornir, sem markar lok vígslunnar og 

nýja stöðu þeirra. Ungir frumbyggjar Ástralíu eru oft látnir fara á flakk í nokkra mánuði, þar 

sem þeir yfirgefa þorpin sín og þurfa einir síns liðs að læra að bjarga sér. Manndómsvígslur 

sem þessar eiga að undirbúa einstaklinga og auðvelda þeim að takast á við stórar breytingar í 

lífi sínu. Vígslurnar kenna mönnum hvernig þeir eiga að haga sér í þessum nýju hlutverkum 

og láta þeim líða eins og þeir tilheyri ákveðnum hópi. Einnig eru þær ákveðin tilkynning til 

samfélagsins um þessa nýju stöðu einstaklinganna (Martin og Fabes, 2009). Í hinum ýmsu 

samfélögum markar hjónaband þessa innvígsla úr einu aldursskeiði yfir í annað (Van Gennep, 

1960). Meðal Nyakyusa fólksins tíðkaðist að halda kynþroska- og hjónavígslur samtímis. Þá 

voru stúlkur oft trúlofaðar nokkrum árum fyrr en giftingin tók ekki gildi fyrr en þær komust á 

kynþroskaskeið og höfðu gengið í gegnum ákveðin ritúöl (Wilson, 1957, bls. 86).  
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2.2. Afleiðingar barnahjónabanda  

Rannsóknir sýna fram á að hefðin að gifta börn ung að aldri getur haft skaðleg áhrif, 

sérstaklega þegar kemur að stúlkum. Þegar ungar stúlkur hafa gengið í hjónaband er oftast 

ætlað til þess af þeim að þær hætti námi og helgi sig barneignum, heimilislífi og húsverkum 

(Jensen og Thornton, 2003). Þetta getur leitt til hringrásar fátæktar þar sem kynslóð eftir 

kynslóð stúlkna hafa ekki þau tæki og tól sem til þarf til að vinna sig upp úr fátækt og erfiðum 

aðstæðum (Otoo-Oyortey og Pobi, 2003). Oft hafa þær stúlkur sem ganga í hjónaband ungar 

að aldri lítið um málið að segja, þar sem hjónabandið er skipulagt af foreldrum eða öðrum 

aðstandendum (Jensen og Thornton, 2003). Menning og félagsleg norm gera stúlkum oft 

erfitt fyrir að andmæla þar sem það er krafist að þeim að þær virði ákvarðanir foreldra sinna 

(Otoo-Oyortey og Pobi, 2003). Jensen og Thornton (2003) leggja áherslu á að jafnvel þótt 

samþykki liggi fyrir þá geti börn ekki veitt upplýst samþykki þar sem þau hafa ekki náð 

tiltækum þroska til þess að taka svo viðamiklar ákvarðanir sem og að valdamisræmi skerðir 

rými þeirra til sjálfstæðrar ákvarðanatöku. 

Barnahjónabönd ýta undir ótímabærar barneignir, en mikill þrýstingur getur verið á 

stúlkurnar frá maka, fjölskyldu og tengdafjölskyldu að fara að eignast börn fljótlega eftir 

giftingu (Otoo-Oyortey og Pobi, 2003). Þær eru því oft ekki líkamlega tilbúnar og hafa margar 

rannsóknir sýnt fram á að ótímabærar barneignir geti haft alvarleg heilsufarsleg áhrif bæði á 

móður og barn (Jensen og Thornton, 2003). Í fátækari ríkjum þar sem aðgangur að 

læknisþjónustu er takmarkaður eru líkurnar á vandamálum tengdum barnsburði enn meiri, 

en þau eru helsta dánarorsök unglingsstúlkna á aldrinum 15-19 ára í þróunarlöndum (United 

Nations Population Fund, 2012). Meirihluti fæðinga ungra stúlkna, sérstaklega þeirra sem 

eru giftar, fara fram án eftirlits fagaðila. Sýkingar eru oft ekki meðhöndlaðar, bæði vegna 

vanþekkingar, lítils ákvörðunarvalds stúlkunnar innan heimilisins og skorts á 

heilbrigðisþjónustu, sérstaklega á strjálbýlum svæðum (Otoo-Oyortey og Pobi, 2003). Eitt 

dæmi um alvarlegar afleiðingar vandkvæða við fæðingu er fæðingarfistill (e. obstetric fistula) 

en það eru áverkar sem hafa í för með sér miklar þjáningar fyrir stúlkur, gerir þær 

viðkvæmari fyrir sýkingum og veldur því jafnvel að eiginmaður þeirra, fjölskylda og 

nærsamfélag sniðgengur þær (United Nations Population Fund, 2012). Börn unglingsstúlkna 

eru einnig líklegri til þess að fæðast andvana, fæðast sem fyrirburar, vera of létt og í áhættu 

á að deyja sem ungbörn vegna aldurs móðurinnar (Davis, Postles og Rosa, 2013). Þar sem 
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aðgengi og þekking á getnaðarvörnum er af skornum skammti og þar sem stúlkur eru oft í 

veikri stöðu til þess að krefjast öruggs kynlífs, eru stúlkur sem giftast snemma einnig líklegar 

til þess að smitast af HIV/alnæmi og öðrum kynsjúkdómum (United Nations Population Fund, 

2012). 

Otoo-Oyortey og Pobi (2003) benda einnig á það valdamisræmi sem getur falist í 

barnahjónaböndum, bæði vegna kynjamisréttis sem og miklum aldursmuni hjóna. Því yngri 

sem brúður er, því meiri líkur eru á því að aldursmunur sé meiri á milli hjóna. Þær stúlkur 

sem giftist ungar og giftist talsvert eldri mönnum eru oft í mjög viðkvæmri stöðu inni á 

heimilinu og hafa takmörkuð völd við ákvarðanatöku en algengt er til dæmis að 

eiginmennirnir ráði algjörlega yfir þeim kynferðislega. Einnig eru ungar brúðir í  áhættuhópi 

hvað varðar heimilisofbeldi (Davis, Postles og Rosa, 2013). Jensen og Thornton (2003) telja 

þær oft ekki hafa andlega eða líkamlega burði til þess að standa á sínu en hegðun, framkoma 

og valdatengsl sem eru mynduð í byrjun hjónabands eiga það til að haldast í gegnum árin. 

Þetta geti jafnvel stundum verið ein af ástæðunum fyrir því að menn velji sér ungar brúðir. 

Þó ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á sálfræðilegum afleiðingum 

barnahjónabanda er ljóst að ungar brúðir verða fyrir einhverjum andlegum skakkaföllum við 

það að vera settar í þetta hlutverk áður en þær eru líkamlega eða andlega tilbúnar. Þær eru 

oft hrifsaðar úr sínu vanalega umhverfi, burt frá skóla, vinum og fjölskyldu. 

Eiginkonuhlutverkinu fylgir einnig oft mikil ábyrgð og vinna og frelsi þeirra er skert (Davis, 

Postles og Rosa, 2013). Þær eiga á hættu að verða félagslega einangraðar og hafa lítið 

félagslegt net til þess að treysta á á erfiðum tímum. Mikill aldursmunur hjóna leiðir einnig til 

þess að margar konur verða ekkjur snemma (Otoo-Oyortey og Pobi, 2003). Allt þetta getur 

leitt til áfallastreitu og þunglyndis (Davis, Postles og Rosa, 2013). 

2.3. Orsakir barnahjónabanda 

Hvers vegna tíðkast barnahjónabönd enn í dag þrátt fyrir þær alvarlegu afleiðingar sem þau 

geta haft? Thornton og Jensen (2003) segja mikilvægt að skoða rót vandans, undirliggjandi 

efnahagslega, félagslega og pólitíska þætti sem útskýra hvers vegna bæði framboð og 

eftirspurn er af ungum brúðum. Hér á eftir verður fyrst farið yfir mögulegar ástæður fyrir því 

hvers vegna foreldrar sjái hag í því að gifta dætur sínar ungar og svo hvers vegna karlmenn 

velja að taka sér ungar eiginkonur. 
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Otoo-Oyortey og Pobi (2003) segja sterka tengingu vera á milli fátæktar og 

barnahjónabanda. Þær benda á að konur eru í miklum meirihluta þeirra sem lifa í fátækt í 

heiminum, sem gæti átt einhverjar rætur að rekja til hjúskapahefða sem neita konum um 

frjálst val og heldur þeim frá framtíðartækifærum eins og menntun og að þróa hæfileika sína. 

Barnahjónabönd geta þannig ýtt undir fátækt (Otoo-Oyortey og Pobi, 2003). 

Barnahjónabönd geta þó líka verið afleiðing fátæktar. Fyrir fátæka foreldra sem eiga í 

erfiðleikum með að sjá fjölskyldunni farborða getur gifting dætra þeirra virst góð leið til þess 

að létta á heimilishaldinu og koma stúlkunum í umsjón einhverra annarra (Jensen og 

Thornton, 2003).  

Archambault (2011) er mannfræðingur sem gerði etnógrafíska rannsókn meðal 

Maasai fólksins í Enkop í Kenýa þar sem barnahjónabönd eru algeng. Í Enkop ríkir mikil 

fátækt, innviðir eru af skornum skammti í þorpinu en þar er hvorki rafmagn né malbikaðir 

vegir og aðeins takmarkaður aðgangur að vatni. Helsta lífsviðurværi þar er búskapur 

nautgripa og geita. Landbúnaðarskilyrði eru erfið og sífellt erfiðara er að lifa af landinu, 

meðal annars vegna veðurfarsbreytinga, vanrækslu yfirvalda, vaxandi mannfjölda og 

breytinga á lögum um landareign. Archambault bendir á að á erfiðum tímum sem þessum 

þarf fólk að treysta í auknum mæli á félagsleg tengsl þegar kemur að vernd og aðgangi að 

auðlindum. Ætterni, ættflokkatengsl, aldursflokkar og hjónabönd eru grunnur þessara 

félagslegu kerfa meðal Maasai. Hefðbundin hjónabönd mynda mikilvæg bandalög á milli 

fjölskyldna, en það er ríkjandi í menningu Maasai að hjónabönd séu byggð á útvenslum og að 

þau séu skipulögð sameiginlega af foreldrum brúðarinnar og brúðgumans þegar þau eru enn 

ung að aldri og óumskorin. Ekki er nóg að líta til persónulegra verðleika þegar foreldrar velja 

maka fyrir barnið sitt, heldur einnig til verðleika verðandi tengdafjölskyldu í heild sinni þar 

sem fjölskyldurnar koma til með að styðja hvor aðra félagslega sem og efnahagslega. 

Smávægilegur brúðarauður sem getur samanstaðið af búfé, ýmsum varningi og nú nýlega 

reiðufé staðfestir hjúskapinn og setur af stað langvarandi stuðnings- og gjafaskipta samband 

á milli fjölskyldanna. Archambault bendir á að giftingaaldur meðal Maasai sé að lækka, en 

ekki hækka eins og annarstaðar í Kenýa, Austur-Afríku og Afríku sunnan Sahara. Ástæðurnar 

fyrir því eru margþættar, en Archambault telur það meðal annars stafa af auknum 

erfiðleikum við búmennsku og vegna þáttar hefðbundinna hjónabanda í að stækka og styrkja 

stuðningsnet fjölskyldunnar. Þessir erfiðleikar hafa einnig leitt til meiri fátæktar í Enkop sem 

gerir að verkum að fjölskyldur eiga sífellt erfiðara með að fæða og klæða öll börn sín. 
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„Nútímaleg“ áhrif á samfélagið spila einnig inn í, en áður fyrr þurftu karlmenn að bíða með 

að kvænast þar til þeir höfðu safnað búfénaði og gengið í gegnum ákveðnar 

manndómsvígslur. Í dag hafa þeir meira frelsi frá kröfum foreldra og margir þeirra hafa sagt 

skilið við landbúnað og er því ekki eftir neinu að bíða þegar kemur að því að taka sér 

eiginkonu.  

Á tímum átaka, áfalla eða óöryggis af einhverju tagi eru stúlkur í meiri áhættu á að 

verða giftar ungar (United Nations Population Fund, 2012). Ef efnahagslegt óöryggi ríkir í 

samfélaginu eða ef heimilið hefur orðið fyrir áfalli á borð við slæma uppskeru eða veikindi, er 

líklegt að foreldrar sjái hag í því að gifta dætur sínar. Það gera þeir til þess að létta á byrðinni 

og koma stúlkunum á efnahagslega stöðugra heimili í von um að þar sé betur séð fyrir þeim. 

Einnig eru líkurnar miklar á þessu ef stúlka hefur misst foreldra sína og er í umsjá ömmu 

sinnar og afa eða annarra aðstandenda (Jensen og Thornton, 2003). Þegar átök geisa getur 

það gerst að stúlkum sé rænt og þær séu gefnar stríðsherrum í hjónaband. Þetta hefur meðal 

annars gerst í stríðsátökum í Úganda, Líberíu og Súdan (United Nations Population Fund, 

2012). Á tímum þar sem stúlkur eru taldar vera í hættu á að vera rænt eða kynferðislega 

misnotaðar vegna átaka getur það virst þeim fyrir bestu að giftast inn á öruggara heimili þar 

sem talið er að þær fái betri vernd. Þetta er sérstaklega algengt á viðkvæmum heimilum þar 

sem stúlkur eru í umsjá eldra fólks eða annarra kvenna og engir fullorðnir karlmenn eru á 

heimilinu (Jensen og Thornton, 2003). Í skýrslu Save the Children um barnahjónabönd 

sýrlenskra stúlkna í Jórdaníu kemur fram að barnahjónabönd sýrlenskra stúlkna hafi stórlega 

aukist eftir að stríðið þar hófst og á sumum stöðum tvöfaldast. Ekki var hægt að safna 

gögnum frá Sýrlandi og því horfðu þau til samfélags sýrlensks flóttafólks í Jórdaníu (Save the 

children, 2014).  

Coulter (2009) skrifaði etnógrafíu um líf og upplifun kvenna sem var rænt af 

uppreisnarmönnum í borgarastríðinu í Sierra Leone sem geisaði milli áranna 1991-2002. Þar 

útskýrir hún hvernig það gat styrkt stöðu kvenna sem nú þegar hafði verið rænt, að gerast 

eiginkonur uppreisnarmanna, þó þær fengu oft lítið um það ráðið. Þær gátu þá leitað í 

ákveðna vernd hjá eiginmanninum, til dæmis fyrir ofbeldi og áreiti frá öðrum 

uppreisnarmönnum. Þær voru ekki neyddar til þess að berjast heldur gátu fengið að vera 

eftir þegar gerðar voru árásir. Eiginkonur hærra settra uppreisnarmanna höfðu jafnvel 

töluverð völd innan hópsins, höfðu fólk í vinnu við heimilishald og að sjá um börnin og sumar 

stjórnuðu jafnvel úthlutun á vopnum og skotfærum fyrir árásir. Þó konur fengju vernd 
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eiginmanns síns fyrir kynferðislegu ofbeldi annarra uppreisnarmanna, þá þurftu margar 

þeirra oft að líða talsvert kynferðislegt ofbeldi af hálfu eiginmanns síns (Coulter, 2009, bls. 

110-114).  

Hvers vegna taka karlmenn sér ungar eiginkonur? Í samfélögum þar sem talið er 

ákjósanlegt  að eiga mörg börn eða þar sem fósturmissir og barnadauði eru algengir eru 

ungar brúðir oft eftirsóknarverðar því þær hafa lengri tíma framundan á barneignaraldri. 

Karlmenn og fjölskyldur þeirra geta einnig talið það kost að ungar stúlkur séu meðfærilegri 

og að auðveldara sé að stjórna þeim. Þær geta einnig verið taldar betur á sig komnar 

líkamlega til þess að vinna og sinna húsverkum (Jensen og Thornton, 2003).  

Í sumum samfélögum er meydómurinn í hávegum hafður og talið mjög mikilvægt að 

stúlka sé hrein mey þegar hún giftist. Þetta er sérstaklega mikilvægt í samfélögum þar sem 

kynsjúkdómar eins og HIV/alnæmi eru algengir (Jensen og Thornton, 2003). Ef stúlka verður 

ófrísk utan hjónabands eða ef það kemst upp á annan hátt að hún sé ekki hrein mey getur 

það verið talin mikil skömm fyrir stúlkuna sem og fjölskyldu hennar en til að koma í veg fyrir 

slíka skömm er í mörgum samfélögum hvatt til þess að gifta stúlkur snemma (Bunting, 2005, 

bls. 28). Í etnógrafíu Wilson frá árinu 1957, Rituals of kinship among the Nyakyusa, er því lýst 

hversu mikilvægur meydómurinn var og hann tengdur við hreinleika. Meðal Nyakyusa 

fólksins á þessum tíma var algengt að stúlkur voru giftar um 16 ára aldur og trúlofaðar enn 

yngri. Í bókinni kemur fram að mikil áhersla var lögð á að Nyakyusa stúlkur væru hreinar 

meyjar við giftingu og í einu af mörgum hjúskapar ritúölum þurftu þær að gangast undir 

skoðun til þess að sanna opinberlega að meyjarhaftið væri ekki rofið (Wilson, 1957, bls. 99). Í 

bók Jónínu Einarsdóttur, Tired of Weeping, um rannsókn hennar í Biombo héraði í Gíneu-

Bissau, kemur fram að stúlkur sem voru ósáttar við hjúskapar hlutskipti sitt sem hafði verið 

skipulagt af foreldrum þeirra hafi stundum beitt því ráði að verða óléttar af öðrum manni í 

von um að fá frekar að giftast honum heldur en þeim tilvonandi. Þær vonuðust þá til þess að 

tilvonandi eiginmaður myndi hafna þeim ef þær væru óléttar eftir annan. Slíkt hafi þó jafnvel 

haft þær afleiðingar að feður reyndu að koma í veg fyrir slíkar aðstæður með því að gifta 

dætur sínar enn fyrr (Einarsdóttir, 2004, bls. 37). Í samfélögum þar sem slík áhersla er sett á 

meydóminn, hefur í sumum aðstæðum komið fyrir að karlmenn nema stúlkur á brott ef þeir 

eiga ekki kost á að ná sér í eiginkonu öðruvísi. Algeng ástæða er að þeir hafi ekki efni á 

brúðarauði. Stúlkunum er þá oft nauðgað sem er talin mikil skömm fyrir stúlkuna sjálfa og 

fjölskyldu hennar. Þar sem stúlkan er ekki lengur hrein mey, eru þessi hjónabönd oft á 
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endanum samþykkt til þess að vernda heiður fjölskyldunnar og undanþága gefin á 

brúðarauðinum (Otoo-Oyortey og Pobi, 2003, bls. 47). 

Jensen og Thornton (2003) telja að þar sem mikil eftirspurn er eftir ungum brúðum, 

geta foreldrar sem bíða lengi með að gifta dætur sínar átt erfiðara með að koma þeim í gott 

hjónaband. Þeir geti einnig þurft að borga hærri heimanmund eða fengið minni brúðarauð 

fyrir þær. Að sama skapi ef flestar fjölskyldur kjósa að koma stúlkum í hjónaband snemma, 

finna karlmenn fyrir þrýstingi til þess að taka sér yngri brúður þar sem ákjósanlegustu 

brúðirnar verði líklegast giftar snemma og þeir gætu þurft að borga hærri brúðarauð eða fá 

minni heimanmund til þess að eignast ákjósanlega eiginkonu. Þar sem bæði framboð og 

eftirspurn vinna saman að því að viðhalda hefð barnahjónabanda, telja Jensen og Thornton 

mikilvægt að líta til beggja þátta þegar kemur að því að móta reglugerðir og aðgerðir til þess 

að uppræta barnahjónabönd.  

Banni við barnahjónaböndum hefur verið komið inn í hina ýmsu alþjóðlegu 

mannréttindasáttmála. Til að mynda kemur fram í öðrum hluta 16. greinar Mannréttinda-

yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna að einungis skuli ganga í hjónaband með frjálsu og upplýstu 

samþykki beggja aðila. 16. grein í Kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar 

mismununar gagnvart konum, lýsir því yfir að konur eigi að hafa sama rétt og karlar til að 

velja sér maka og ganga aðeins í hjónaband með frjálsu og upplýstu samþykki, sem og að í 

lagalegum skilningi ættu trúlofanir og hjónabönd barna ekki að vera gild. Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna skilgreinir svo börn sem alla undir 18 ára aldri og hvetur öll ríki sem 

skilgreina fullorðinsaldur fyrir 18 ára að hækka aldurinn. Barnahjónabönd brjóta á hinum 

ýmsu greinum Barnasáttmálans, eins og rétti þeirra til rýmis til að þroskast til fullnustu, rétti 

þeirra til verndar gegn skaðlegum siðum, ofbeldi og misnotkun, sem og rétti þeirra til þess að 

taka fullan þátt í fjölskyldu-, menningar- og félagslífi. Með því að skrifa undir sáttmálann hafa 

ríkisstjórnir einnig skuldbundið sig til þess að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að 

uppræta hefðir sem eru skaðlegar heilsu barna (United Nations Populations Fund, 2012). 

Einnig hafa ýmsir aðrir samningar verið gerðir þar sem tekið er á barnahjónaböndum, til að 

hafa Afríski Sáttmálinn um réttindi og velferð barnsins og bókunin (e. protocol) um réttindi 

kvenna í Afríku í Afríska mannréttindasáttmálanum þrýst á ríki til þess að hækka 

giftingaaldurinn í 18 ár (Bunting, 2005). En hvers vegna gengur ekki betur að uppræta 

hefðina, þrátt fyrir að hún sé brot á öllum þessum sáttmálum sem og lögum í mörgum 

löndum? 
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Jensen og Thornton (2003) segja reglugerðir og lög mikilvægt fyrsta skref til þess að 

koma í veg fyrir barnahjónabönd. Þau benda hins vegar á að í mörgum löndum þar sem 

barnahjónabönd eru bönnuð með lögum gangi illa að framfylgja lögunum, hefðin er svo sterk 

að þeir aðilar sem eiga að sjá til þess að þeim sé framfylgt eru tregir til. Einnig fara mörg 

brúðkaup fram án lagalegrar skráningar og frekar undir staðbundnum siðvenju- og 

trúarlögum sem tiltaka oftast nær ekki lágmarksaldur giftinga (Otoo-Oyortey og Pobi, 2003, 

bls. 43). Sumar fjölskyldur vita jafnvel ekki að lög gegn barnahjónaböndum séu til (United 

Nations Population Fund, 2012). Skortur á fæðingarskráningum er einnig vandamál sem 

veldur því að erfitt er að segja til um aldur viðkomandi.  Það er því mikilvægt að betrumbæta 

skráningu fæðinga og giftinga í þeim samfélögum sem við á, sem og að fræða almenning, 

leiðtoga og starfsmenn löggæslu um mikilvægi þess að framfylgja þessum lögum og uppræta 

barnahjónabönd (Jensen og Thornton, 2003).  

2.4. Sjónarmið líffræðinnar 

Sterk tenging er á milli hjónabanda og barneigna (Mensch, Singh og Casterline, 2006) en eins 

og komið hefur fram hér að ofan er oft mikill þrýstingur á stúlkur sem giftast snemma að fara 

að hefja barneignir. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að ótímabærar barneignir geti haft 

alvarleg heilsufarsleg áhrif á bæði móður og barn (Otoo-Oyortey og Pobi, 2003). Forvitnilegt 

er því að sjá hver sé heppilegasti aldurinn til þess að hefja barneignir ef litið er einungis til 

líffræðilegra þátta.  

Allal, Sear, Prentice og Mace birtu árið 2004 niðurstöður rannsókna á þessu og höfðu 

þróað formúlu (e. model) sem segir til um ákjósanlegan aldur kvenna til fyrstu barneigna. 

Teymið safnaði gögnum frá árinu 1950 til ársins 2003 meðal hóps fólks í dreifbýli í Gambíu 

með áherslu á áhrif aldurs við fyrstu barneignir. Aðeins ein formúla af svipuðum toga hafði 

verið þróuð, byggð á Ache veiðimönnum og söfnurum en hún sýnir fram á að frjósemi 

kvenna eykst eftir því sem þær eru þyngri og að ákjósanlegasti aldurinn við fyrstu barneignir 

sé 18 ár. Allal o.fl. notuðu aðrar breytur en í gömlu formúlunni en í stað frjósemis og þyngdar 

miðuðu þau við hæð móður og dánartíðni afkvæma. Þetta gerðu þau vegna þess að þau telja 

hæð hafa beinni tengingu við aldur við fyrstu barneignir en þyngd og þar sem þau komust að 

því að hæð hefur ekki mikil áhrif á frjósemi meðal þess hóps sem rannsakaður var en hefur 

hinsvegar marktæk áhrif á dánartíðni afkvæmis. 
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Rannsókn Allal o.fl. (2004) sýndi fram á að því hærri sem stúlka er við fyrstu 

barneignir sínar, því meiri líkur eru á að barnið lifi af. Þetta rímar við aðrar rannsóknir sem 

hafa sýnt fram á að í Afríku eru ungar stúlkur, 16 ára eða yngri, líklegri til þess að upplifa 

vandkvæði við barnsburð og fæðingu en eldri stúlkur, 20-24 ára, vegna þess að þær hafa ekki 

náð tilteknum líkamlegum þroska. Þær fæða léttari börn sem eru ólíklegri til þess að lifa af. 

Mikil seinkun á því að hefja barneignir getur aftur á móti dregið úr líkamshreysti og því þarf 

aldur við fyrstu barneignir að byggja á málamiðlun á milli þess tíma sem tekur tilvonandi 

móður að vaxa og lægri dánartíðni afkvæmis eftir að fullum þroska hennar hefur verið náð. 

Það er bæði hagstætt fyrir móður að vera ung og hávaxin við fyrstu barneignir, en þar sem 

fáar stúlkur hafa báða kosti þurfa þær að finna einhvern milliveg. Í rannsókninni komust þau 

að því að ákjósanlegasti aldurinn til barneigna meðal hópsins var aðeins undir 18 ára aldri. 

Formúlan sem þau þróuðu var nokkuð í takt við þetta, eða 18 ár, en með henni er hægt að 

spá fyrir um líkindi í ólíkum aðstæðum. Bæði rannsókn Allal o.fl. og eldri rannsóknin sýna því 

að ákjósanlegasti aldurinn til fyrstu barneigna er í kringum 18 ára aldur. 

Aðrar rannsóknir hafa þó sýnt frábrugðnar niðurstöður og telja ákjósanlegasta 

aldurinn hærri. Weng, Yang og Chiu (2014) skoðuðu og greindu upplýsingar um yfir tvær 

milljónir fæðinga sem áttu sér stað í Taiwan frá árunum 2001 til 2010. Ef barn fæddist 

andvana, fæddist sem fyrirburi, dó stuttu eftir fæðingu, hafði einhverja fæðingargalla (e. 

congenital anomaly), var of lítið (e. SGA) eða of stórt (e. macrosomia) við fæðingu féllu þau 

tilvik undir óhagstæða fæðingarútkomu (e. adverse birth outcome). Teymið komst að því að 

öfgar í aldri mæðra, hvort sem þær voru óvenju ungar eða óvenju gamlar, leiddi til aukinnar 

áhættu á andvanafæðingum, fyrirburafæðingum, ungbarnadauða og fæðingargalla. Áhættan 

var þó mun meiri hjá ungum mæðrum en þeim eldri. Óvenju ungar mæður voru skilgreindar 

sem mæður undir 16 ára en óvenju gamlar mæður voru skilgreindar sem yfir 30 ára. Áhætta 

á að barn fæddist of létt jókst eftir því sem móðirin var yngri en að barn væri of stórt við 

fæðingu jókst eftir því sem móðir var eldri. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að til að 

lágmarka líkur á þeim óhagstæðu fæðingarútkomum sem nefndar voru hér að ofan er 

ákjósanlegasti aldurinn til barneigna 26 til 30 ára sem er talsvert hærri en í rannsókn Allal 

o.fl.   

Schmidt, Sobotka, Bentzen og Nyboe Andersen (2012) skoðuðu hvaða afleiðingar það 

getur haft að hefja barneignir í seinna lagi, en á Vesturlöndum og í Japan er þróunin orðin sú 

að fólk bíður sífellt lengur með barneignir. Þau leituðu lýðfræðilegra og læknisfræðilegra 
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upplýsinga í víðfeðmum gagnagrunnum. Þau komust að því að frestun á barneignum getur 

leitt til þess að pör geta ekki eignast börn eða eignast færri börn en þau hefðu viljað vegna 

ófrjósemis og fósturmissis við hærri aldur. Fyrir konur yfir 30 ára aldri tekur oft lengri tíma að 

verða barnshafandi auk aukinnar hættu á ófrjósemi eða  fósturmissi, utanlegsfóstri og 

litningarfráviki 21. Áhættan verður svo talsvert meiri eftir 35 ára aldur. Eftir 35 ára aldur 

verður einnig aukin hætta á fyrirburafæðingum og andvanafæðingum og hækka þær líkur 

enn meira eftir 40 ára aldur. Hár aldur karla við barneignir hefur ekki jafn slæmar afleiðingar 

en þó er aukin hætta á ófrjósemi og óhagstæðri fæðingarútkomu eftir 50 ára aldur. Schmidt 

o.fl. benda á að þar sem konur eiga almennt maka sem eru nokkrum árum eldri en þær er 

mikilvægt að rannsaka betur samtvinnuð áhrif aldurs para á fæðingarútkomur. 

Þessar rannsóknir sýna að skiptar skoðanir eru á því hver sé ákjósanlegasti aldurinn til 

þess að hefja barneignir. Rannsókn Allal o.fl. telur að 18 ára aldurinn sé ákjósanlegastur þar 

sem konur séu þá mitt á milli þess að vera nógu gamlar til þess að ekki séu miklar líkur á 

barnadauða eða öðrum vandkvæðum við barnsburð og nógu ungar til þess að hafa það 

líkamlega hreysti sem krefst til þess að ganga með barn. Þetta er áhugavert í ljósi þess að 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem flest ríki hafa skrifað undir, skilgreina börn sem 

einstaklinga undir 18 ára aldri. Eru stúlkur þá í sínu besta formi til þess að eignast börn sama 

ár og þær komast í fullorðinna manna tölu? Rannsókn Weng, Yang og Chiu sýnir aftur á móti 

þá niðurstöðu að áhættan á hverskyns vandkvæðum við barnsburð eða fæðingu sé minnst 

við 26-30 ára aldur. Þeirra rannsókn er nýrri og rímar betur við þær menningarlegu 

hugmyndir sem við höfum um barnæsku og fullorðinsaldur í dag á Vesturlöndum. Þó má hafa 

í huga að rannsóknirnar eru gerðar á sitthvorum staðnum og á ólíkum menningarlegum 

hópum sem gæti skýrt ólíka útkomu. Rannsókn Schmidt o.fl. vekur svo athygli á þeim 

vandkvæðum sem fylgja því að hefja barneignir of seint, því eftir 30 ára aldur aukast líkurnar 

á hinum ýmsu vandkvæðum við barnsburð, sem og að líkurnar á því að geta yfirhöfuð eignast 

barn minnka töluvert. Þegar á heildina er litið er bæði slæmt fyrir konur að hefja barneignir 

of snemma, undir 16 ára aldri og of seint, yfir 30 ára aldri.  

2.5. Orðræða hjálparsamtaka og gagnrýni  

Uppræting barnahjónabanda hefur verið ofarlega á baugi margra alþjóðlegra 

hjálparsamtaka, sem og frjálsra félagasamtaka undanfarin ár. Þetta kemur ekki á óvart í ljósi 

allra þeirra rannsókna sem sýna slæmar afleiðingar barnahjónabanda, líkt og hefur komið 
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fram hér að ofan. Einhver af stærstu og þekktustu samtökunum sem berjast gegn 

barnahjónaböndum eru Barnahjálp og Kvennahjálp Sameinuðu þjóðanna (e. UNICEF og UN 

Women), Barnaheill (e. Save the Children), Plan International, World Vision, Equality Now og 

fleiri. Margar skýrslur um vandamálið hafa verið gefnar út á síðustu árum, til dæmis af 

Mannfjöldastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNFPA) árið 2012 og Plan International árið 2013. 

Einnig hafa regnhlífasamtök verið stofnuð, Girls not Brides, þar sem yfir 550 samtök í yfir 70 

löndum vinna saman að upprætingu barnahjónabanda. Það má því segja að samstillt átak 

standi nú yfir til þess að uppræta þessa hefð (Sjá Girls not Brides, e.d.).  

Orðræða hjálparsamtaka er í flestum tilvikum sú að barnahjónaböndum er lýst sem 

grófu mannréttindabroti gegn stúlkum um allan heim, sem ræni þær barnæskunni og 

tækifærinu til þess að mennta sig (sjá til dæmis Girls not Brides, e.d. og Davis, Postles og 

Rosa, 2013). Archambault (2011) hefur gagnrýnt þessa orðræðu og segir hana einfalda þetta 

annars flókna vandamál. Í rannsókn hennar meðal Maasai fólksins sem fjallað hefur verið um 

hér að ofan, komst hún að því að etnógrafískar aðferðir eru áhrifaríkar til að varpa ljósi á 

margvíslega þætti sem liggja að baki hefðinni. Hún tók viðtöl við stúlkur sem hafði verið 

„bjargað“ frá snemmbúnu hjónabandi, sem og við aðstandendur og aðra sem komu að 

málunum og gerði reglulegar þátttökuathuganir í þorpinu. Feður eru oft málaðir upp sem 

afturhaldssöm ímynd feðraveldisins og eru oft gerðir ábyrgðir fyrir barnahjónaböndum en 

Archambault sýnir fram á að þetta er ekki alltaf svo einfalt. Hún tekur dæmi af stúlku að 

nafni Esther sem er ein af þeim stúlkum á svæðinu sem hafa naumlega sloppið undan því að 

vera giftar ungar að aldri. Esther kemur úr stórri fjölskyldu en faðir hennar á 3 eiginkonur og 

26 börn. Í viðtali við Archambault tók faðirinn það fram að hann væri góður maður og mjög 

umhugað um menntun barna sinna. Hann hefur náð að senda öll nema 8 af börnum sínum í 

skóla, sem er mjög hátt hlutfall miðað við Enkop. Hann sagðist vilja senda öll börnin í skóla 

en þar sem fjölskyldan væri fátæk þá væri það því miður ekki hægt.  Esther varð þá ein af 

þeim börnum sem ekki fékk tækifæri til þess að mennta sig og var gert að giftast. Esther 

sætti sig hinsvegar ekki við þau hlutskipti og flúði rétt fyrir brúðkaupið í miðstöð sem beitir 

sér fyrir því að hjálpa stúlkum í slíkum aðstæðum og fékk á endanum með þeirra hjálp að 

ganga í skóla. Í tilfelli þessarar fjölskyldu telur Archambault snemmbúið hjónaband vera leið 

til þess að takast á við erfið og óörugg lífsskilyrði. 

Samkvæmt Archambault (2011) hefur áhersla á skólagöngu aukist í Enkop í kjölfar 

þess að sífellt erfiðara er að lifa á hefðbundnum búskap. Foreldrar vilja ólmir mennta börnin 
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sín ef hægt er, með von um að það gefi þeim aukin tækifæri til lífsviðurværis. Skólar eru þó 

oft langt frá heimilum og mörg börn þurfa að ganga langar vegalengdir í skólann. Oft er því 

beðið með að senda börn í skóla þar til þau eru talin andlega og líkamlega tilbúin til þess að 

ganga þessa vegalengd, einbeita sér yfir allan daginn og skila sér örugg heim. Margar stúlkur 

komast því á kynþroskaaldur á meðan þær eru enn á sínum fyrstu grunnskólaárum. 

Skólaumhverfið býður upp á mikil samskipti á milli kynjanna án eftirlits fullorðinna sem hefur 

leitt til þess að algengara er nú að stúlkur verði barnshafandi snemma. Reynt er svo að halda 

ófrískum stúlkum frá skóla þar sem þær eru taldar slæmar fyrirmyndir fyrir hin börnin. Það er 

mikið tabú að verða ófrísk fyrir umskurð og giftingu og leiðir ótímabær þungun oft til þess að 

stúlka er umskorin og eiginmaður fundinn fyrir hana í flýti. Archambault bendir á að þessi 

áhætta sé mikið áhyggjuefni fyrir foreldra og hafa margir gripið til þess að láta umskera 

dætur sínar ungar að aldri og jafnvel gifta þær til þess að koma í veg fyrir þetta. 

Orðræða hjálparsamtaka lætur barnahjónabönd oft líta út sem einfalda baráttu á milli 

afturhaldsams feðraveldis og rétti ungra stúlkna til menntunar. Archambault (2011) bendir 

þó á að skólaganga er ekki alltaf lausnin á vandamálum samfélagsins eins og margir vonast 

eftir. Ekki er sjálfsagt að menntun muni leiða til betra lífs, en mikil samkeppni er um launuð 

störf í Kenýa og kröfur eru gerðar um háa menntun í þau. Fyrir þá sem ná að klára fyrri hluta 

grunnskóla (e. primary school) er erfitt að komast inn í seinni hlutann (e. secondary school) 

þar sem einungis er rými fyrir um helming þeirra sem útskrifast úr fyrri hlutanum. Börn í 

Enkop ná oftast ekki þeim einkunnum sem til þurfa, þar sem grunnskólanám á þeirra slóðum 

eru af takmörkuðum gæðum, en einnig gerir kostnaðurinn við seinni hlutann það að verkum 

að margir hafa ekki tök á því að halda áfram námi. Börnin koma því oft úr námi atvinnulaus 

en vilja samt ekki vinna við búskap sem þau álíta gamaldags og tengja við lágt menntunarstig. 

Einnig vilja þau oft fá að skipuleggja hjónaband sitt sjálf og foreldrar hafa áhyggjur af því að 

það muni ekki bjóða upp á sama öryggið og hefðbundið hjónaband. Þrátt fyrir að flestir 

foreldrar í Enkop kjósi að senda börnin sín í skóla þá gera líkurnar á því að klára ekki námið 

og líkurnar á því að fá ekki vinnu að námi loknu það að verkum að menntun er ekki eins 

sjálfsagður valkostur og mannréttinda- og hjálparstarfs orðræðan gerir ráð fyrir 

(Archambault, 2011).    

UN Women hefur upp á síðkastið vakið athygli, meðal annars á samfélagsmiðlum, á 

þeirri sláandi tölfræði sem fylgir barnahjónaböndum í heiminum (Sjá til dæmis UN Women, 

2015). Þessi tölfræði er byggð á ofangreindri skýrslu Mannfjöldastofnunar Sameinuðu 
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þjóðanna sem mörg samtök styðjast einnig við í baráttu sinni gegn barnahjónaböndum. 

Tölfræðin er fengin með viðmiðun við hjónabönd stúlkna undir 18 ára aldri. Skýrslan birtir 

einnig tölfræði barnahjónabanda undir 15 ára aldri (Sjá United Nations Population Fund, 

2012) en UN Women og fleiri samtök virðast ekki styðjast eins oft við þær tölur sem eru eins 

og gefur að skilja ekki jafn háar. Að miða barnæskuna við 18 ára aldur er mjög vestræn 

skilgreining og því má deila um það hvort þessi orðræða sé rétta leiðin til þess að takast á við 

það alvarlega vandamál sem barnahjónabönd eru. Þetta getur einnig orðið til þess að 

alvarlegustu tilvik barnahjónabanda þar sem börn eru gift mjög ung fá ekki þá athygli sem 

þau verðskulda. Einnig er vert að benda á að þær hugmyndir að barnæskan sé tími leiks og 

náms og að börn eigi alls ekki að vinna, er ekki við lýði í öllum samfélögum, bæði 

menningarlega séð en einnig þar sem ekki nærri öll börn hafa kost á þessari áhyggjulausu 

æsku (Montgomery, 2009, bls. 67). Archambault (2011) vill meina að hugtökin 

barnahjónaband og snemmbúið (e. early) hjónaband séu gildishlaðin þar sem þau fela í sér 

að aldur við giftingu sé óviðeigandi og að viðkomandi ætti í raun að vera að gera eitthvað 

annað á þessum tíma, eins og að ganga í skóla.  

Archambault (2011, bls. 632-633) bendir á hvernig ríkjandi orðræða hjálpar- og 

mannréttindasamtaka um barnahjónabönd dragi upp einfaldaða mynd þar sem eftirfarandi 

er stillt upp sem skýrar andstæður; gerendur og fórnarlömb, feðraveldi og valdefling kvenna, 

hefðir og nútími, félagsleg menning (e. collective culture) og réttur einstaklingsins. Vel má 

vera að þessi orðræða sé áhrifarík til þess að fá stuðning almennings gegn 

barnahjónaböndum, en á sama tíma eðlisvæðir hún og kyrrstæðir hugmyndir um 

fórnarlömb, hefðir, menningu og réttindi og dregur athygli frá raunverulegum 

kerfisbundnum þáttum sem ýta undir barnahjónabönd. Samkvæmt Archambault hafa 

mannfræðingar átt mikinn þátt í að gagnrýna þennan ramma mannréttinda orðræðunnar þar 

sem ekki er tekið tillit til ólíkra aðstæðna, samhengis og þá félagslegu og menningarlegu 

þýðingu sem fólk setur í þær athafnir sem taldar eru brjóta á mannréttindum. Archambault 

telur að etnógrafískar rannsóknaraðferðir geti verið áhrifaríkar til þess að varpa ljósi á ólíkar 

aðstæður sem liggja að baki barnahjónaböndum, til þess að betur sé hægt að vinna gegn 

þeim.  
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3. Niðurlag 

Markmiðið með þessari ritgerð var að varpa ljósi á orsakir og afleiðingar barnahjónabanda og 

komast að því hvað sé hægt að gera betur til þess að uppræta þau. Til þess að skilja það 

vandamál sem barnahjónabönd eru hef ég farið yfir margvíslega þætti sem liggja að baki 

þeim. Heimildir sýna að hjónaband er stofnun sem má finna í nánast öllum samfélögum 

manna en birtingarmyndir hjónabanda geta verið mjög ólíkar í mismunandi samfélögum. 

Barnahjónabönd eru útbreitt vandamál sem getur haft alvarlegar afleiðingar, sérstaklega 

fyrir stúlkur. Rannsóknir sýna fram á að stúlkur sem eru giftar áður en þær eru andlega eða 

líkamlega tilbúnar til þess, eru líklegar til að standa frammi fyrir heilsufarslegum 

vandamálum tengdum ótímabærum barnsburði sem geta verið lífshættuleg bæði móður og 

barni. Einnig eru miklar líkur á því að þær hafi ekki sama aðgang að menntun og ógiftar 

stúlkur þar sem ætlast er til þess að þær einbeiti sér að barneignum og heimilislífi en það 

getur leitt til þess að þær festist í viðjum fátæktar. Valdamisræmi felst oft í 

barnahjónaböndum vegna aldursmuns hjóna og kynjamisréttis. Stúlkur sem giftast ungar eru 

oft í viðkvæmri stöðu á heimilinu, eru í áhættuhópi hvað varðar heimilisofbeldi og 

kynferðislega misnotkun og eru líklegri til þess að fá kynsjúkdóma eins og HIV/alnæmi. Einnig 

verða þær oft félagslega einangraðar og eru líklegri til þess að verða ekkjur ungar. 

Þrátt fyrir allar þessar slæmu afleiðingar barnahjónabanda og ýmsa sáttmála og 

reglugerðir gegn þeim tíðkast þau enn í dag. Í dag eru þau ófá hjálparsamtökin sem berjast 

gegn þessu vandamáli. Þau hafa hinsvegar fengið þá gagnrýni á sig, þar á meðal frá 

mannfræðingum, að einfalda vandamálið og taka ekki inn í dæmið þá félagslegu, 

menningarlegu, pólitísku og efnahagslegu þætti sem liggja að baki hefðinni. Vert er að hafa í 

huga að menningarlegar hefðir sem við á Vesturlöndum lítum kannski á sem grimm 

mannréttindabrot, illa meðferð á börnum eða kúgun á konum fara í mörgum tilvikum ekki 

fram með illum ásetningi. Fátækt á oft stóran þátt í því að foreldrar taka þá ákvörðun að gifta 

dætur snemma. Einnig geta stríðsátök ýtt undir barnahjónabönd meðal annars vegna 

aukinnar hættu á kynferðislegri misnotkun eða brottnámi af hálfu stríðsmanna. Þá þykir 

foreldrum oft vísara að gifta dætur sínar til að koma þeim í öruggt skjól. Í samfélögum þar 

sem meydómurinn er í hávegum hafður er talið mikilvægt að stúlka sé hrein mey þegar hún 

giftist og getur það valdið mikilli skömm ef upp kemst að hún sé það ekki. Einnig getur verið 
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mikilvægt að eignast ekki börn utan hjónabands og það getur haft þau áhrif að fólk giftist 

snemma.  

Líkt og á við um aðra menningarþætti sem eru frábrugðnir okkar eigin þá er mikilvægt 

að einblína ekki á vestrænan skilning á barnahjónaböndum heldur skoða þau með opnu 

hugarfari og út frá öllum hliðum. Til að mynda er hugmyndin um barnæskuna sem tími 

frjálsra leikja og skólagöngu, án ábyrgðar og áhyggja, bæði að miklu leyti vestræn og heldur 

ekki svo gömul á Vesturlöndum þar sem áður þótti eðlilegt að börn ynnu hin ýmsu störf. 

Skilgreiningin á börnum sem allir einstaklingar undir 18 ára aldri er hugmynd sem á ekki við 

allsstaðar. Hjálparsamtök miða oft tölfræði sína við öll hjónabönd sem eiga sér stað undir 18 

ára aldri sem getur þá haft þær afleiðingar að raunveruleg tilvik þar sem börn eru mjög ung 

við giftingu fá ekki þá athygli sem þau verðskulda. 

Sterk tenging er á milli þess að kvænast og þess að hefja barneignir. Ef litið er til 

líffræðinnar ber fræðimönnum ekki saman um ákjósanlegasta aldurinn til þess að hefja 

barneignir en sumar niðurstöður segja 18 ára aldur og aðrar 26-30 ára. Það virðist þó vera 

nokkuð óumdeilt að barneignir undir 16 ára aldri og yfir 30 ára aldri beri með sér auknar líkur 

á vandkvæðum við barnsburð, andvanafæðingum, ungbarnadauða og öðrum óhagstæðum 

fæðingarútkomum. Áhættan er þó enn meiri fyrir ungar mæður en fyrir þær eldri.  

Mikilvægt skref í að uppræta barnahjónabönd er að komast að undirliggjandi rótum 

vandans. Líkt og kom fram hér að ofan eru reglugerðir mikilvægt skref í að stöðva 

barnahjónabönd en þó er mikilvægt að gera fleiri ráðstafanir. Fæðingar- og 

giftingarskráningar í mörgum þróunarlöndum eru af skornum skammti og gríðarlega 

mikilvægt er að bæta þær til þess að hægt sé að fylgja reglugerðunum eftir. Einnig er 

mikilvægt að fræða almenning, leiðtoga samfélaga og starfsfólk löggjafar um skaðsemi 

barnahjónabanda svo þeir séu viljugri til þess að vinna saman að því að stöðva þessa hefð. 

Mikilvægt er að skoða ólík tilvik barnahjónabanda og undirliggjandi ástæður sem liggja að 

baki. Þá eru etnógrafískar rannsóknaraðferðir mannfræðinnar áhrifarík leið til þess. Fátækt 

og efnahagslegt óöryggi er til að mynda oft stór ástæða á bak við barnahjónabönd og því er 

mikilvægt að vinna að jöfnuði og upprætingu fátæktar til þess að geta á endanum upprætt 

barnahjónabönd.  

Að mínu mati ættu bæði drengir og stúlkur að fá að velja hvort og hverjum þau giftast 

og ættu alls ekki að giftast fyrr en eftir 18 ára aldur og þegar þau eru líkamlega og andlega 

tilbúin til. Alþjóðasamfélagið ætti að gera allt sem hægt er til þess að uppræta 
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barnahjónabönd. Lausnina tel ég þó ekki liggja í því að gagnrýna hana harkalega út frá 

vestrænum viðhorfum og stimpla alla feður sem senda börnin sín í hjónaband sem kúgandi 

táknmyndir feðraveldisins og karla sem ganga að eiga ungar stúlkur sem ofbeldismenn, 

heldur þarf að skilja hversu margþætt og flókið vandamál barnahjónabönd eru og nálgast 

þau á heildrænan hátt líkt og mannfræðinni er einni lagið. Það er mín einlæga von að í náinni 

framtíð muni takast að uppræta það alvarlega vandamál sem barnahjónabönd eru.   
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