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Útdráttur 

Alþjóðalögum og mannréttindasáttmálum fer sífellt fjölgandi. Þeim er ætlað að ná til 

allra ríkja heimsins og íbúa þeirra. Barnasáttmálinn er einn þessara sáttmála og hefur 

hann verið fullgiltur af fleiri ríkjum en nokkur annar mannréttindasáttmáli. 

Barnasáttmálinn hefur verið gagnrýndur fyrir að vera þjóðhverfur og að hann vinni 

jafnvel gegn réttindum sumra barna með því að gera ráð fyrir að börn eigi að njóta 

menntunnar frekar en að vinna. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort að 

Barnasáttmálinn tryggi réttindi allra barna eða vinni gegn réttindum sumra þeirra. Velt 

er upp þeirri spurningu hvort það eigi rétt á sér að setja alheims skilgreiningar og 

reglur sem eiga að gilda um öll börn heimsins, án tillits til mismunandi menningar. 

Umfjöllunin byggir á heimildum og rannsóknum ýmissa fræðimanna, Barna-

sáttmálanum og samþykktum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu barna. Það 

vantar að Barnsáttmálinn viðurkenni og taki til greina stöðu margra barna. 

Staðreyndin er sú að börn um allan heim vinna, mörg hver því þau þurfa þess en einnig 

líta börn á það sem rétt sinn að fá að vinna og vilja gera svo. 
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Inngangur 

Alþjóðalög skapa hnattrænt lagalegt umhverfi í gegnum ýmiss konar alþjóðasáttmála 

og milliríkjasamninga (Merry, 2006). Þjóðarétturinn á rætur að rekja langt aftur í 

tímann, eða allt aftur til síðmiðalda þegar þjóðríki urðu til. Ýmsir atburðir höfðu áhrif 

á þróun þjóðaréttarins og tilurð alþjóðasamfélagsins. Ef farið er hratt yfir söguna má 

segja að lengi vel hafi aðalmarkmið alþjóðasamfélagsins verið að halda frið og sporna 

gegn vopnuðum átökum og var því einblínt á tengsl milli ríkja (Björg Thorarensen og 

Pétur Dam Leifsson, 2011). Það er ekki fyrr en eftir seinni heimsstyrjöldina sem að 

alþjóðalög fara að taka einstaklinginn með í reikninginn og fjöldinn allur af 

mannréttindasáttmálum sem og stofnunum tengdar þeim fara að líta dagsins ljós. 

Þessi þróun hefur leitt af sér að alþjóðalög einblína ekki bara á samband milli ríkja, 

heldur ná þau einnig til einstaklinga innan ríkja (Merry, 2006).  

Upphaflega voru lög sem ætlað er að tryggja mannréttindi sett sem svar við 

sögulegum atburðum. Var litið svo á að ekki væri nægjanlegt að réttindi einstaklinga 

væru einungis tryggð með lögum hvers ríkis fyrir sig. Mannréttindi þyrftu meiri vernd 

en það og út frá þessu viðhorfi voru Sameinuðu þjóðirnar stofnaðar (Merry, 2001).  

Með stofnun Sameinuðu þjóðanna árið 1945 var stórt skref tekið í átt að miklu 

alþjóðasamstarfi, en það hófst með samþykkt sáttmála Sameinuðu þjóðanna 26. júní 

sama ár. Í dag eru nær öll ríki heims aðilar að Sameinuðu þjóðunum en stofnunin er 

algjört einsdæmi í sögunni (Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, 2011). Eitt af 

aðalmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna er að vinna að vernd mannréttinda og með 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948 var markað 

upphaf að mikilli alþjóðlegri samningsgerð um mannréttindi (Björg Thorarensen, 

2007). Ef litið er yfir þá mannréttindasáttmála sem hafa verið samþykktir síðan 

mannréttindayfirlýsingin var gefin út má sjá að fyrst um sinn var áhersla á almenn 

mannréttindi sem áttu að ná til allra íbúa jarðar. Síðan var áhersla lögð á réttindi 

ýmissa minnihlutahópa. Sem dæmi má nefna sáttmálann um réttindi barnsins frá 

1989, öðru nafni Barnasáttmálinn, sem er ætlað að tryggja réttindi barna sérstaklega 

og núna nýlega sáttmálann um réttindi fatlaðs fólks frá árinu 2006. 

Hvaða tilgangi þjóna þessi alþjóðalög? Hvert er réttmæti þeirra? Er virkilega 

hægt að setja reglur sem eiga að ná til allra íbúa heimsins, án tillits til mismunandi 

menningar og stöðu fólks? Leitast verður við að svara þessum spurningum og verður 
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Barnasáttmálinn sérstaklega skoðaður í þessu tilliti. Barnasáttmálinn tekur á 

réttindum barna en hér verður fjallað um skilgreininguna á barni, hvernig sú 

skilgreining tengist barnæskunni og vinnu barna, aðallega í fátækari ríkjum heimsins. 

Einnig verður fjallað um samþykktir sem settar hafa verið af Alþjóðavinnu-

málastofnuninni um vinnu barna, en þær eru tvær. Í ritgerðinni verður að mestu leyti 

fjallað um börn utan hins vestræna heims. Umfjöllunin tekur þó að vissu leyti mið af 

vestrænum hugmyndum um börn, barnæsku, vinnu þeirra og hvað sé þeim gott og 

slæmt. Er það vegna þess að Barnasáttmálinn er vestræn smíð og gengur út frá 

hugmynd vestrænna þjóða um barnæskuna og hlutverk barna í samfélagi sínu 

(Bentley, 2005; Montgomery, 2009). 

Í fyrsta kafla verður fjallað almennt um alþjóðalög, tilurð þeirra og gildi og af 

hverju þjóðir fylgja þeim. Stutt umfjöllun fylgir um mannréttindasáttmála og um sögu 

Barnasáttmálans og hvaða tilgangi hann þjónar. Einnig verður fjallað um þær 

samþykktir sem Alþjóðavinnumálastofnunin hefur sett um vinnu barna. Annar kafli 

tekur á deilunni á milli algildra sjónarmiða og afstæðishyggju og út frá þeim 

hugmyndum verður sérstaklega skoðuð skilgreining Barnasáttmálans á barni og þar 

með barnæskunni. Þriðji kaflinn fjallar um vinnu barna og hvaða áhrif það getur haft 

að banna vinnu barna alls staðar í heiminum. Fjórði kafli fjallar um gerendahæfi barna 

og hvað þau sjálf segja um vinnu sína og þá staðreynd að hún sé ekki viðurkennd af 

alþjóðasamfélaginu. Í fimmta kafla verður stuttlega tekið saman hvað sé barni fyrir 

bestu, hvort það sé alltaf það sama og Barnasáttmálinn og önnur alþjóðalög gera ráð 

fyrir. 
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1) Alþjóðalög 

Samkvæmt kenningunni um sjálfstæðar þjóðir þá hefur enginn yfirráð eða vald yfir 

annarri þjóð til að þvinga hana til að gerast meðlimur eða til þess að samþykkja 

alþjóðasáttmála. Þeir sáttmálar sem eru uppistaðan í alþjóðalögum verða til í 

umræðum og samningaviðræðum margra ríkja. En hvernig virka alþjóðalög þar sem 

ekkert miðstýrt vald er, engin yfirvöld líkt og í landsrétti hverrar þjóðar þar sem að hið 

opinbera sér um að lögum sé fylgt eftir? (Merry, 2006). Hvaðan koma þessi lög og 

hvernig er þeim haldið uppi? 

Merry (2006) segir að þó svo að það sé enginn formlegur dómstóll sem sjái til 

þess að alþjóðalögum sé framfylgt þá gera alþjóðasamningar það að verkum að það 

myndast alþjóðleg viðmið sem leiða til þess að ákveðin réttindi eru virt. Þá tilgreina 

þessi alþjóðlegu viðmið einnig réttindi og skyldur ríkja gagnvart íbúum sínum. Þjóðir 

fylgja og fara eftir alþjóðalögum vegna gagnkvæmni, þörf fyrir að vera meðlimur 

alþjóðasamfélagsins, til að teljast meðal ,,siðmenntaðra’’ þjóða, vegna þrýstings frá 

öðrum löndum í viðskiptasamningum  og vegna ýmiss annars konar þrýstings. 

 

1.1) Mannréttindasáttmálar 

Í Mannréttindaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948 segir meðal 

annars: ,,þar sem mannréttindi hafa verið vanvirt og smánuð hefur það leitt til sið-

lausra óhæfuverka, sem ofboðið hafa samvisku mannkynsins...’’. Jafnframt segir: ,, 

...brýnt er að vernda mannréttindi með lögum ... ’’ og ,, ...brýnt er að efla vinsamleg 

samskipti þjóða’’. Þá segir einnig: ,, ...trú á grundvallar mannréttindi...’’ (Mann-

réttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948).  Af þessum tilvitnunum má sjá að gert 

er ráð fyrir því að mannkynið sé mótað af ákveðnum grunngildum, og með því að 

hegða sér í andstöðu við þessi gildi sé verið að ofbjóða samvisku mannkyns og þar 

með séu mannréttindi brotin. Þar með er gengið út frá því að til séu ákveðin grund-

vallar mannréttindi en það hlýtur að vera grundvöllurinn af því að það takist að 

framfylgja mannréttindasáttmálum. Merry (2001) segir einmitt að sum mannréttindi 

séu álitin svo mikil grundvallar réttindi að þau séu hafin yfir menningar- og trúarlegar 

hefðir og skoðanir og gildi fyrir allar manneskjur heimsins, óháð stað og stund.  
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Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon (2012) telja að lög hvers ríkis séu 

háð trú manna á þau eða þá sameiginlegri vitundarafstöðu manna, það er að lögin 

myndu ekki virka ef að fólkið sem ætti að fara eftir þeim myndi ekki gera það. Sama 

hlýtur að gilda um lög innan þjóðaréttar, ef að ríki myndu ekki samþykkja og fara eftir 

þessum lögum þá einfaldlega myndu þau ekki virka og væru í raun ekki til. Þannig að 

lög og þar með alþjóðalög eru reist á hugmyndinni um hvað sé gott, rétt og 

skynsamlegt. 

 

1.2) Barnasáttmálinn 

Í umfjöllun Þórhildar Líndal (2007) kemur fram að þó svo að mannréttindasáttmálar 

eigi almennt við um allar manneskjur þá eru börn viðkvæmari og berskjaldaðri en 

fullorðnir og þurfa þar af leiðandi á sérstakri vernd að halda. Þau eiga jafnframt 

erfiðara með að hafa áhrif á umhverfi sitt og berjast fyrir réttindum sínum, en þessir 

þættir eru ástæðan fyrir tilurð sérstaks sáttmála fyrir börn. Upphafið af þróun 

Barnasáttmálans má rekja til Þjóðbandalagsins sem gaf út yfirlýsingu um réttindi 

barna árið 1924. Þjóðbandalagið var sett á fót eftir fyrri heimstyrjöldina og er 

einskonar forveri Sameinuðu þjóðanna. Það var síðan eftir stofnun Sameinuðu 

þjóðanna sem gefin var út önnur yfirlýsing um réttindi barnsins, árið 1959. En 

undirbúningur að sjálfum Barnasáttmálanum sem nú er í gildi hófst árið 1979 og tíu 

árum seinna varð hann að veruleika. Með sáttmálanum eru réttindi barna í fyrsta sinn 

leidd í alþjóðalög og hefur sáttmálinn verið fullgiltur af fleiri ríkjum en nokkur annar 

mannréttindasáttmáli (Þórhildur Líndal, 2007). Þrátt fyrir þetta, hversu víða 

sáttmálinn er fullgiltur, eru börn sá hópur sem verður hvað mest fyrir ofbeldi í 

heiminum (Bentley, 2005).  

Öll ríki heims hafa fullgilt Barnasáttmálann fyrir utan Sómalíu og Bandaríkin. 

Sómalía hefur ekki alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld og hefur þess vegna ekki getað 

fullgilt sáttmálann en Bandaríkin hafa einfaldlega ekki viljað fullgilda sáttmálann en 

eins og Merry (2006) bendir á þá eru Bandaríkin valdamikið ríki sem kýs oft á tíðum 

að vera ekki bundið af ýmsum alþjóðalögum en það þýðir samt ekki að þau fylgi ekki 

reglum laganna þó svo að þau fullgildi ekki sáttmálana. 
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Markmið með setningu Barnasáttmálans er að vernda og efla réttindi barna á 

sviði heilsu, menntunar, þjóðernis og fjölskyldu (Montgomery, 2009). Barnasátt-

málinn gerir ráð fyrir að réttindi barna geti verið algild um allan heim óháð stað og 

stund (Bentley, 2005).  Í sáttmálanum er barnæskunni gefin sú sýn að hún sé sérstakt 

tímabil sem er aðskilið frá fullorðinsárunum þar sem barn er skilgreint sem 

einstaklingur upp að 18 ára aldri. Börnum er veitt sérstök vernd og sérstök réttindi 

ásamt því að þeim er tryggður rétturinn til að taka þátt (Montgomery, 2009).  

Barnamiðuð mannfræði og rannsóknir á því sviði jukust á sama tíma og 

Barnasáttmálinn leit dagsins ljós og mannfræðingar taka almennt undir það sem að 

Barnasáttmálinn segir um að börn séu þátttakendur í sínu samfélagi og líta á börn sem 

viðmælendur sem ber að taka mark á (Montgomery, 2009). Það er aftur á móti margt 

annað í sáttmálanum sem að mannfræðingar og aðrir fræðimenn hafa gagnrýnt. Þær 

greinar sem verða mest til umfjöllunar hér eru 1. grein, en þar segir að einstaklingur 

sé barn þar til hann hefur náð 18 ára aldri, 28. grein sem fjallar um skyldu til 

menntunar og 32. grein sem fjallar um að vernda skuli börn gegn vinnu sem geti 

skaðað þau á einhvern hátt, meðal annars með því að koma niður á menntun þeirra. 

Að lokum er komið inná 3. grein sáttmálans sem er grundvallar grein en þar kemur 

fram að ávallt skuli haft að leiðarljósi hvað sé barni fyrir bestu (Barnasáttmálinn, 

1989). Mikið hefur verið skrifað um þessar greinar Barnasáttmálans og þær 

gagnrýndar af fræðimönnum um allan heim. 

 

1.3) Alþjóðavinnumálastofnunin 

Alþjóðavinnumálstofnunin var stofnuð árið 1919 í kjölfarið á lokum fyrri 

heimsstyrjaldarinnar með það hlutverk að bæta úr félagslegum vandamálum allra 

ríkja. Frá árinu 1945 hefur stofnunin svo verið ein af sérstofnunum Sameinuðu 

Þjóðanna. Eins og nafnið gefur til kynna þá snúa málefni Alþjóðavinnumálastofnun-

arinnar að atvinnu. Stofnuninni er ætlað að skilgreina grundvallarréttindi á vinnu-

markaði, bæta aðstæður og efla öryggi. Tvær alþjóðasamþykktir hafa verið gerðar um 

atvinnu barna, sú fyrri er samþykkt númer 138 sem var gerð árið 1973 og fjallar um 

lágmarksaldur við vinnu (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Samþykkt númer 138 er ætlað að útrýma vinnu barna að öllu leyti og þar er 

kveðið á um að öll vinna barna yngri en 15 ára sé bönnuð, og ef skólaskyldu líkur seinna 
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þá skuli miða við þann aldur (Alþjóðavinnumálastofnun, 1973). Vinna er allt það sem 

fellur undir efnahagslega þátttöku, hvort sem sú vinna er launuð eða ekki, innan 

heimilis eða utan þess. Hér er því ekki einungis verið að tala um erfiðisvinnu 

(Bourdillon, White og Myers, 2009). Samþykktin hefur verið gagnrýnd fyrir að vera of 

yfirgripsmikil og ná yfir þætti sem teljast til venjulegs uppeldi barna eins og að hjálpa 

til á heimilinu. Gagnrýni hefur komið frá bæði vestrænum löndum sem og fátækari 

löndum heimsins. Sem ákveðið svar við þessari gagnrýni er samþykkt númer 182 um 

bann við barnavinnu í sinni verstu mynd en í henni er gerður greinarmunur á vinnu 

sem er skaðleg börnum og vinnu sem er það ekki (Bourdillon, White og Myers, 2009).  

Samþykkt númer 182 var gerð árið 1999 og fjallar um bann við barnavinnu í sinni 

verstu mynd og tafarlausar aðgerðir til að afnema hana. Samþykktin, líkt og Barna-

sáttmálinn, skilgreinir barn sem 18 ára og yngra og skaðleg vinna er í grófum dráttum 

skilgreind sem öll þau störf sem eru líkleg til þess að skaða siðferði, heilsu eða öryggi 

barna (Alþjóðavinnumálastofnun, 1999). 

Samþykkt númer 138 um lágmarksaldur til vinnu er samt sem áður enn í gildi og 

er ein af átta grundvallar samþykktum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar ásamt 

samþykkt númer 182 um bann við barnavinnu í sinni verstu mynd (Bourdillon, White 

og Myers, 2009). Bourdillon, White og Myers (2009) gagnrýna þetta og segja að það 

sé að vissu leyti ósamrýmanlegt að vera með regluverk um að afnema skaðlega vinnu 

barna og á sama tíma að banna alla vinnu barna. Þeir segja jafnframt að óréttlætanlegt 

sé að gera algilda stefnu um lágmarksaldur til vinnu þar sem að ekki hafa verið gerðar 

nógu góðar rannsóknir á raunverulegum áhrifum þess á börn og ekki verið hægt að 

sýna fram á kosti þess að banna alla vinnu barna. Í raun sýna rannsóknir hið 

gagnstæða, að þessi stefna komi oft niður á börnum í stað þess að vernda þau eins og 

tilgangurinn er. Bourdillon, White og Myers ganga svo langt að vilja afnema samþykkt 

númer 138 um lágmarksaldur við vinnu, þar til áhrif samþykktarinnar á börn hafa verið 

betur rannsökuð. Nánar verður fjallað um barnavinnu í þriðja kafla. 
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2) Algild sjónarmið eða afstæðishyggja  

Eitt af því sem mannfræðingar og aðrir fræðimenn hafa gagnrýnt mannréttinda-

sáttmála og þar með Barnasáttmálann fyrir er að þeir séu þjóðhverfir og taki ekki tillit 

til mismunandi menningar (Montgomery, 2009). Það að gert sé ráð fyrir að hægt sé 

að setja alheimsviðmið sem eiga að ná til allra íbúa heims og gagnast þeim öllum óháð 

ólíku líferni þeirra er athugavert að vissu leyti ef við hugsum um fjölbreytileika 

menningarheima. 

Mótsögninni á milli mannréttinda og menningar er venjulega lýst sem andstöðu 

milli algildra sjónarmiða og afstæðishyggju. Algild sjónarmið ganga út á að réttindin 

séu fjölþjóðleg og er ætlað að ná yfir alla íbúa heimsins en tilurð þessara réttinda eiga 

samt uppruna sinn að rekja til Evrópu. Afstæðishyggjan gengur út á að virða og taka 

tillit til mismunandi menningar milli ólíkra staða í heiminum (Merry, 2001). Forsendan 

fyrir sífelldri deilu á milli algildisstefnu og afstæðishyggju á vettvangi mannréttinda er 

byggð á þeirri hugmynd að menning og réttindi séu óhlutbundin og óbreytanleg. 

Gengið er út frá því að annað hvort verði að taka upp alheims mannréttindi eða þá að 

vernda menningarlegan fjölbreytileika (Merry, 2001). Merry (2001) segir hins vegar að 

þegar þessu sé stillt svona upp að þá sé eins og hugtökin séu óvéfengjanleg og 

óbreytanleg, en raunin er sú að hugtökin eru bæði óstöðug og í sífelldri breytingu, 

bæði innan fræðanna og í reynsluheimi fólks.  

Hugmyndin um mannréttindi annars vegar og menningu hins vegar hefur breyst 

mikið. Merry (2001) bendir á að áður fyrr var litið á menningu sem einsleitt kerfi af 

gildum og trú sem tilheyrði litlum og einangruðum hópi fólks. Menning var álitin 

fastmótuð og afmörkuð, en í dag líta mannfræðingar ekki á menningu með þessum 

augum. Menning sé eitthvað sem mótast af sögunni, breytist með tíð og tíma og verði 

fyrir áhrifum frá umheiminum, menning er búin til af manninum og hans gjörðum en 

ekki eitthvað sem er til frá náttúrunnar hendi. Hugmyndin um hið algilda og náttúrlega 

var lengi við líði, en uppúr miðri 20. öldinni fóru menn að átta sig á því að menning 

væri ekki meðfædd heldur lærð hegðun (Hirschfeld, 2002). Mannréttindi eru líka í 

sífelldri þróun og breytast samhliða hnattrænum breytingum. Fyrst um sinn voru 

mannréttindin að mestu til þess að gefa einstaklingnum ákveðna vernd fyrir 

ríkisvaldinu en í dag eru réttindin í auknum mæli á þá leið að ríkið beri ákveðnar 
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skyldur gagnvart þegnum sínum. Mannréttindin einkenndust áður fyrr af 

borgaralegum og pólitískum réttindum en í dag ná þau yfir mun víðara svið svo sem 

félagsleg, efnahagsleg og menningarleg réttindi. Mannréttindi ná nú líka yfir réttindi 

til þess að hafa ákveðna menningu (Merry, 2001).  

Samkvæmt Merry (2001) ætti því að líta á menningu sem síbreytilega en ekki 

afmarkaða við ákveðin landamæri. Menningar tengjast innbyrðis og teygja anga sína í 

allar áttir. Hún segir jafnframt að líta ætti á mannréttindi þannig að þau séu búin til í 

takt við söguna og endurskilgreind af ólíkum þjóðum og ólíkum menningarsvæðum 

innan þjóðar. Hún segir að það sé í raun ómögulegt að segja að menning og réttindi 

séu algjörlega ótengd fyrirbæri og þar með að algildi sjónarmið og afstæðishyggja séu 

andstæð og ósamrýmanleg sjónarmið. Það að stilla þessu upp sem andstæðum, 

réttindum og menningu, er mikill misskilningur á báðum hugtökum. Réttindi eru í raun 

menningarlegt fyrirbæri, sem þróist og breytist með tímanum í takt við fjölmarga 

áhrifaþætti menningar, félagslega- pólitíska- og efnahagslega þætti. 

White (1999) veltir upp þeirri spurningu hvort hægt sé að verja algildi sjónarmið 

í milliríkjasamningum og deilum á sama tíma og reynt sé að stuðla að sveigjanleika og 

umburðarlyndi gagnvart mismunandi menningum. Það er hvort að það sé hægt að 

gera hvoru tveggja, hafa alheims mannréttindi sem taka samt tillit til mismunandi 

menningar? 

Merry (2001) segir að deilunni muni ekki ljúka, heldur mun hugmyndin um 

menningu og réttindi manna halda áfram að breytast í takt við heimsmyndina á 

hverjum tíma. Þetta er því ekki spurning um hvernig eigi að finna lausn á deilunni á 

milli þessara tveggja hugtaka, réttinda og menningar, heldur hvernig tilkall til réttinda 

og til menningar tengjast í umræðunni um félagslegan og almennan jöfnuð. White 

(1999) telur að spennan á milli þessara sjónarmiða sé nauðsynleg og eitthvað sem sé 

ekki hægt að leysa því staðreyndin er að líf fólks og aðstæður þeirra eru mismunandi 

en á sama tíma þá viljum við áhrifaríkar stefnur og reglur sem hægt er að fara eftir. 

Aðgerðarsinnar í mannréttindamálum vilja sameina tilurð mannréttinda og virðingu 

fyrir mismunandi menningu þannig að þetta þurfi ekki að vera annað hvort eða 

(Merry, 2001). White (1999) tekur undir þetta og segir lausnina vera að vinna mitt á 

milli þessara sjónarmiða, vinna eftir leiðum sem að eru hvorki algjörlega eftir algildum 

og alheimsreglum en heldur ekki að fara of langt í að gefa menningarlegum mun 
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lausan tauminn þar sem allt er viðurkennt sem rétt undir menningu, ef menningin 

skilgreinir það svo. Það er hins vegar líka mikilvægt að nota ekki menningarlega 

afstæðishyggju til að afneita því algjörlega að það sé eitthvað algilt heldur að nota 

afstæðishyggjuna til þess að minna okkur á að meta og virða líf hvors annars, 

viðurkenna mismunandi skoðanir og menningu. Vekja upp spurningar og hrista upp í 

algildum sjónarmiðum og opna þar með á möguleikann að öðrum sjónarmiðum sem 

henta ef til vill frekar. Afstæðishyggjan er því gagnleg til að sjá nýja hluti og aðstæður 

og veita þeim skilning frekar en til að setja lög og reglur því að alheims reglur eru líka 

nauðsynlegar. 

Eins og áður hefur komið fram ganga mannréttindasáttmálar út frá því að sum 

mannréttindi sem flokkast undir grundvallar mannréttindi séu hafin yfir mismunandi 

menningu og trú, óháð stað og stund og þessi réttindi ná yfir alla, líka börn. Eins og 

Bentley (2005) bendir á þá hafa börn því annars vegar réttindi sem flokkast undir 

almenn grundvallar mannréttindi og svo einnig réttindi sem ná eingöngu til barna því 

þau tengjast aldri þeirra. Það eru meðal annars þessi aldurstengdu réttindi í Barna-

sáttmálanum sem vekja upp spurningar og ögra hugmyndinni um alheims 

skilgreiningar, til dæmis hugmyndinni um barn og barnæsku. 

Alheimsviðmið, líkt og Barnasáttmálinn, þarfnast einmitt algildra skilgreininga á 

hugtökum eins og barn og barnæska. Afstæðishyggjan leggur hins vegar áherslu á 

mismunandi menningu og þar með verða hugtök eins og barnæskan háð stað og 

stund, út frá afstæðishyggju er því litið á hugtökin barn og barnæska með tilliti til 

þjóðarinnar og menningarinnar sem um ræðir (White, 1999). Um þessi hugtök ríkir því 

þessi deila á milli algildra og afstæðis sjónarmiða. Bentley (2005) veltir upp þeirri 

spurningu hvort það geti verið verið einhver alheims réttindi barna þar sem að ekki sé 

lagður sami skilningur á barnæskunni alls staðar í heiminum og White (1999) bendir á 

að það sé ákveðin spenna á milli þess hvort að nálgast sé barnavinnu út frá 

algildissjónarmiðum eða afstæðishyggju. 

 

2.1) Alheims-barnið og alheims-barnæskan 

Upplýsingar um börn og barnæskuna fylgdu með stærri rannsóknum fyrst um sinn en 

á síðari hluta 20. aldarinnar og uppúr 1970 þegar femínískar kenningar fara að líta 

dagsins ljós fer barnamiðuðum rannsóknum fjölgandi (Montgomery, 2009). 
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Mannfræðingurinn Léví-Strauss var meðal þeirra sem að aðhylltust kenninguna um 

alheims barnið, hann leit svo á að öll börn væru fædd með ákveðna eiginleika sem 

væru eins hjá öllum börnum (Hardman, 1973). Það var hins vegar ekki farið að veita 

þessari alheims skilgreiningu á barni athygli og gagnrýni fyrr en á seinni hluta 8. 

áratugar 20. aldar (Prout og James, 1997). 

Alþjóðalög, og þar með talinn Barnasáttmálinn, skilgreina barn sem einstakling 

18 ára og yngri (Montgomery, 2009). Þessi skilgreining Barnasáttmálans opnaði fyrir 

að til yrði einhvers konar alheims skilgreining á barnæskunni (Rosen, 2007). 

Montgomery (2009) bendir á hversu takmarkandi þetta sé og það sé í raun ekki hægt 

að skilgreina svona því að hugakið barn og barnæska er mismunandi innan hverrar 

menningar. Hún gagnrýnir jafnframt Barnasáttmálann fyrir að taka ekki tillit til 

menningarlegs afstæðis og þar með setja öll börn í einn einsleitan flokk. 

Mannfræðingar líti svo á að barnæskan sé félagslegt fyrirbrigði og barnæskan sé því 

mismunandi innan hvers samfélags, allt eftir því hvað menningin leggur í hugtakið og 

því er ekki hægt að segja að barnæskan byrji við fæðingu og endi á 18 ára 

afmælisdaginn. 

Mannfræðingar sem hafa skoðað börn og barnæsku hafa einmitt skoðað þá 

hópa sem standa fyrir utan Barnasáttmálann og falla ekki innan þessara alheims 

viðmiða um barnæskuna. Þetta eru hópar eins og götubörn, sem eru hvorki innan 

skólakerfisins né tilheyra fjölskyldu eins og sáttmálinn gerir ráð fyrir. Þetta eru börn 

sem til dæmis eru hermenn, börn sem eru flóttamenn og fleiri börn sem falla utan 

þessarar alheims skilgreiningar á barni. Rannsóknir á þessum börnum hafa einmitt 

ruggað bátnum og véfengt þessa hugmynd um börn sem kemur fram í 

Barnasáttmálanum (Montgomery, 2009). Montgomery (2009) heldur því fram að 

mannfræðingar hafi með fjölda rannsókna sýnt fram á að hugmyndin um hið 

alþjóðlega skilgreinda barn standist einfaldlega ekki. Meðal þeirrar gagnrýni sem 

mannfræðingar hafa látið í ljós er að með því að skilgreina barn frá 0-18 ára þá taki 

sáttmálinn ekki tillit til menningarlegs afstæðis og að mikið ósamræmi sé á milli 

raunverulegs lífs barna og þess sem sáttmálinn gengur útfrá. Einkum vegna þess að 

sáttmálinn sé miðaður útfrá vestrænum gildum og sé þar af leiðandi að einhverju leyti 

þjóðhverfur (Montgomery, 2009). Rosen (2007) gagnrýnir framsetningu 

Barnasáttmálans á barnæskunni fyrir að vera pólitísk smíði sem taki ekki til greina 
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svæðisbundin margbreytileika barna og barnæskunnar. Mörkin á milli barnæsku, 

unglingsáranna og fullorðinsára eru mjög margbreytileg og rótgróin í hverju samfélagi 

og menningu fyrir sig. Rosen segir jafnframt að það að taka upp eina alheims 

skilgreiningu á barni og barnæsku hunsi algjörlega þá staðreynd að það sé ekki sama 

reynsla né hugmyndir að baki barnæskunni alls staðar í heiminum. Einnig geti mikil 

vandamál skapast þegar að sá skilningur sem er til staðar þurfi að víkja fyrir þessari 

alheims skilgreiningu sem á sér ef til vill ekki miklar stoðir í sögu þess samfélags og 

menningu sem um ræðir. 

Hugmyndir um börn og barnæskuna eru mjög mismunandi milli samfélaga. Þessi 

viðhorf hafa svo áhrif á líf barna, til hvers er ætlast af þeim miðað við aldur, hvað þeim 

er kennt, hvað þau gera á daginn og svo framvegis. Þessar hugmyndir eru ekki bara 

ólíkar milli samfélaga heldur breytast þær með tímanum. Það var litið allt öðruvísi á 

börn fyrir 200 árum heldur en er gert í dag. Iðnbyltingin hafði mikil áhrif á líf barna og 

varð til þess að börn fóru að vinna í verksmiðjum í miklum mæli, með tímanum fóru 

menn að setja spurningarmerki við hvort þetta væri æskilegt og hvað börn mættu 

vinna lengi og farið var að huga að aðstæðum þeirra við vinnu (Lightfood, Cole og Cole, 

2013). Uppúr miðri 19. öldinni fóru vestræn ríki að setja í lög að börn mættu ekki vinna 

og markvisst var unnið að því að fjarlæga börn úr verksmiðjum og öðru slíku. Sumir 

halda því fram að það að skólaskyldu hafi verið komið á hafi haft hvað mest að segja í 

að þetta hafi gengið upp en aðrir segja að auknar tekjur inná heimilin og breytt viðhorf 

til barnæskunnar hafi skipt meira máli (Nieuwenhuys, 1996). Liebel (2004) bendir á að 

hugmyndir fólks í vestrænum ríkjum um hvað sé siðferðislega í lagi og hvað sé það 

ekki hvað varðar vinnu barna byggist á menningu okkar og hugmyndum um 

barnæskuna sem hafi orðið til við ákveðnar aðstæður í Evrópu. Það sé því ekki 

réttlætanlegt að yfirfæra þessar hugmyndir yfir á önnur samfélög sem hafa allt aðra 

sögu og menningu. 

Hugmyndin um barnæskuna er ekkert annað en mannanna smíð sem er byggð 

á samfélagslegum viðmiðum, hugmyndin um barnæskuna hefur breyst mikið og mun 

halda áfram að breytast. Það er ekki hægt að undanskilja barnæskuna samfélagslegum 

þáttum eins og kyni, stétt, þjóðerni og umfram allt menningu samfélagsins (Fremann, 

1997). Það eru þessir menningarlegu þættir sem að geta verið mismunandi milli 

samfélaga, þess vegna getum við talað um að barnæska sé samfélagsleg smíð, sem sé  
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breytingum háð og í sífelldri mótun (Prout og James, 1997). Því menning er ekki 

eitthvað fastmótað hugtak, menningin breytist og þar með barnæskan. 

Hugmyndina um barnæskuna verður því að skoða út frá hverju samfélagi fyrir 

sig þar sem menning getur verið mjög mismunandi milli ólíkra svæða. Þannig það er 

eitthvað skrítið við það að tala um barnæsku í eintölu, eins og allir hafi þá sömu 

barnæsku, eins og barnæskan sé eitt alheims fyrirbæri óháð menningu. Freeman 

(1997) bendir á að réttara væri að tala um hugtakið í fleirtölu, barnæskur (e. 

chilhoods), orðið gengur hins vegar varla upp í íslensku máli, það er að minnsta kosti 

ekki til í neinum orðabókum og aldrei notað. Það er talað um æsku landsins en ekki 

æskur landsins, eins er talað um að börnin hafi átt góða æsku en ekki æskur. Í raun er 

ekki hægt að skilgreina barnæskuna sem hugtak nema á hverjum stað fyrir sig með því 

að taka tillit til menningar þess samfélegs, barnæskan er háð menningunni. Ef 

barnæskan er samfélagsleg smíð, þá er ekki hægt  að tala um hina einu réttu og 

fullkomu barnæsku. Ólík reynsla býr til mismunandi barnæsku(r) þar sem hver og ein 

er raunveruleg og mikilvæg (Prout og James, 1997) 

En barnæskan er ekki að öllu leyti ólík milli menningarheima. Það eru þættir sem 

tengjast barnæskunni sem eru eins alls staðar í heiminum, líffræðilegir þættir, öll börn 

ganga í gegnum svipað þroskaferli, öll líkamlega heilbrigð börn læra að ganga, þau 

læra tungumál, þau vaxa, stækka og þroskast (Montgomery, 2009). Börn eru 

óþroskaðri en fullorðnir einstaklingar, þetta er einfaldlega líffræðileg staðreynd en 

það hvernig litið er á þennan mismun á þroska er háð hinum ýmsu þáttum menningar 

(La Fontaine, 1979 í Prout og James, 1997). Óhjákvæmilega er barnæskan líffræðileg 

sem og félagsleg, hvernig lítum við t.d. á þá staðreynd að í sumum, ef ekki mörgum 

samfélögum er krafa um að börn vinni mun erfiðari vinnu líkamlega séð heldur en 

tíðkast í vestrænum samfélögum. Lítum við á að þetta falli undir þann menningarmun 

sem sé eðlilegur að sé innan barnæskunnar. Eða viðurkennum við að líffræðilegar 

staðreyndir þvingi okkur til að hugsa útí hvað sé siðferðislega og pólitískt rétt, er um 

að ræða misnotkun af einhverju tagi sem brjóti þar með gegn 32. grein 

Barnasáttmálans (Prout og James, 1997) sem segir að vernda skuli barn gegn vinnu 

sem gæti skaðað heilsu þess á einhvern hátt (Barnasáttmálinn, 1989). Hvar liggja 

mörkin í dæmum sem þessu? Þetta er erfitt viðfangsefni. Þó svo að vestræn samfélög 
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horfi á ákveðið dæmi sem misnotkun gegn barni þá gæti þetta verið eðlilegasti hlutur 

í því samfélagi sem um ræðir. 

Barnasáttmálinn felur að miklu leyti í sér hugmyndina um hina fullkomnu 

vestrænu barnæsku, þar sem börn eru vernduð fyrir heimi hinna fullorðnu og beri ekki 

ábyrgð og þurfi ekki að taka mikilvægar ákvarðanir (Bentley, 2005). Hinton (2008) 

segir að út frá vestrænum sjónarmiðum sé litið á barnæskuna sem tíma gleði og 

ánægju þar sem börn fái að vera börn og séu fríuð frá ábyrgð hinna fullorðnu. Hún 

bendir jafnframt á að þetta sé alls ekki raunin og í mörgum samfélögum eru börn látin 

bera þá ábyrgð sem að eingöngu fullorðnum í hinum vestræna heimi er ætlað að bera. 

Til dæmis með því að vinna launaða vinnu og koma þannig með tekjur til heimilisins, 

eða þá sem meðlimur hers (Hinton, 2008; Rosen, 2007). Freeman (1997) bendir 

jafnframt á að það sé algjör mýta að barnæskan sé alltaf og alls staðar full af gleði, 

öryggi, vernd og sakleysi því að heimurinn sé fullur af fátækt, sjúkdómum, misnotkun 

á börnum og fleiru slæmu sem hefur áhrif á börn og þar með þeirra æsku.  

Með ofangreint í huga tekur Barnasáttmálinn tillit til mismunandi aðstæðna 

barna um allan heim eða er hann of einskorðaður við vestræn gildi á barnæskunni og 

hvernig hún eigi að vera? Er sáttmálinn að öllu leyti jákvæður eða gengur hann jafnvel 

á réttindi sumra barna? Bourdillon, White og Myers (2009) benda á að með því að 

skilgreina börn sem 18 ára og yngri og banna börnum að vinna þá sé komið í veg fyrir 

að börn sem stunda launaða vinnu njóti einhverra réttinda. Þannig að þrátt fyrir góðan 

ásetning þá er Barnasáttmálinn ef til vill ekki að gagnast öllum börnum og jafnvel að 

vinna gegn þeim í sumum tilvikum.  
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3) Er vinna barna góð eða slæm?  

Um allan heim er og hefur vinna af einhverju tagi verið partur af lífi flestra barna 

(White, 1999). Það er hins vegar ekki áhyggjuefnið að mati White en honum finnst 

umræðan alltof mikið snúast um að vandamálið sé að börn séu þátttakendur á 

vinnumarkaði. Hann vill beina athyglinni að þeim börnum sem verða fyrir slæmri 

meðferð í vinnunni sinni og koma í veg fyrir það í stað þess að banna alla vinnu barna. 

Ofbeldi og skaðleg vinna barna er áhyggjuefnið að mati White, en ekki það að börn 

séu partur af vinnumarkaði. Það er ekki vinnan sjálf sem er vandamálið heldur 

aðstæðurnar sem börn þurfa oft að vinna í (Liebel, 2004). 

Í 1.mgr. 32. gr. Barnasáttmálans segir: ,,Aðildarríki viðurkenna rétt barns til að 

vera verndað fyrir arðráni og vinnu sem líklegt er að því stafi hætta af eða komið gæti 

niður á námi þess eða skaðað heilsu þess eða líkamlegan, sálrænan, andlegan, 

siðferðislegan eða félagslegan þroska.’’ (Barnasáttmálinn, 1989). Það sem hefur 

mikið verið gagnrýnt í þessari grein er að börn skuli vernduð fyrir vinnu sem getur 

komið niður á námi þess. Hér er því menntun og vinnu nokkurn vegin stillt upp sem 

ósamrýmanlegum þáttum hjá börnum. Í samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar nr. 

138 eru reglurnar skýrari og þar er kveðið á um algjört bann við vinnu barna yngri en 

15 ára eða þar til skólaskyldu líkur, með þessu er vinna barna og skólaganga þeirra 

gerð algjörlega ósamrýmanleg (Bourdillon, White og Myers, 2009). Raunin er hins 

vegar sú að þetta er alls ekki alltaf svona og getur verið öfugt, þ.e. að skólaganga 

barna krefjist þess að þau vinni fyrir henni. 

Barnasáttmálinn leggur áherslu á að börn eigi að vera innan skólakerfisins 

(Montgomery, 2009) en í 28. grein sáttmálans er kveðið á um aðildarríki viðurkenni 

rétt barns til menntunar og skulu þau koma á skyldu til grunnmenntunar (Barna-

sáttmálinn, 1989). Eins og Montgomery (2009) bendir á þá er ákvæði í sáttmálanum 

sem að segir að öll börn eigi ótakmarkaðan rétt á að ganga í skóla en ekkert ákvæði 

sem segir til um rétt barna til að ganga ekki í skóla. Þannig að Barnasáttmálinn gerir 

ráð fyrir að börn njóti menntunar frekar en að vera í vinnu. Það að börnum sé neitað 

um viss réttindi, eins og að ákveða sjálf hvort þau vinni eða ekki, er oft rökstutt með 

því að þau sé ekki fær um að taka ábyrgar ákvarðanir. Það er litið svo á að börn þurfi 
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frekar á vernd að halda frekar en að þeim séu veitt réttindi til þess að taka ákvarðanir 

sjálf (Leonard, 2004). 

Í samþykkt nr. 138 um lágmarksaldur til vinnu er gengið út frá því að börn njóti 

góðs af því að vera bannað að vinna (Bourdillon, White og Myers, 2009). Couch (2010) 

telur hins vegar að barnavinna sé ekki endilega skaðleg, stundum er vinnan til dæmis 

betri kostur en léleg menntun sem er ekki við hæfi barnsins. Samspil milli vinnu barna 

og menntunar þeirra er flókið og mjög mismunandi eftir aðstæðum hvers og eins 

barns. Á sumum stöðum í heiminum er ólíklegt að börn sem vinni gangi einnig í skóla 

en annars staðar fá börn ágætis menntun innan skólakerfisins en eru líka 

þátttakendur á vinnumarkaði (Bourdillon, White og Myers, 2009).  

Oft eru aðrir þættir sem hafa hvað mest að segja í þessu eins og fátækt og 

fjölskylduaðstæður, þá er vinnan ein og sér ekki endilega ástæða þess að barnið gangi 

ekki í skóla heldur fátæktin, barnið verður að vinna til koma með tekjur inná heimilið, 

þar með er það fátæktin sem er ástæðan fyrir því að barnið sæki ekki skóla (Bourdillon, 

White og Myers, 2009). Að banna vinnu barna er eins og að banna fátækt (Couch, 

2010), það er í raun ekki hægt, eða að minnsta kosti ill-framkvæmanlegt.  

Nýleg rannsókn Okyere (2012) á 57 börnum í Gana sýnir dæmi um ofangreindar 

aðstæður barna. Börnin unnu sem verkamenn í námu og mikill meirihluti þeirra var 

einnig í skóla á þessum tíma. Mörg barnanna fjármögnuðu námið með þessari vinnu 

en þau gátu ráðið vinnutíma sínum sjálf og unnu ýmist þann tíma dags þar sem þau 

voru ekki í skólanum eða þá að þau unnu mikið í skólafríum til þess að geta borgað 

næstu skólaönn. Vinnan var ekki skaðleg á neinn hátt en eins Okyere talar um þá var 

hún heldur ekki uppbyggjandi eða beint góð eða þroskandi á neinn hátt. Börnin voru 

meðvituð um að meiri menntun myndi skila sér í betri vinnu í framtíðinni svo þetta var 

eins konar stökkpallur fyrir þau uppúr fátæktinni sem þau höfðu fæðst í. Sum 

barnanna voru líka að sjá fyrir öðrum fjölskyldumeðlimum og almennt séð þá gerði 

þessi vinna líf barnanna bærilegra. Það að þeim yrði bannað að vinna þessa vinnu 

myndi ekki bæta líf þeirra heldur aðeins auka á erfiðleika þeirra. Vinnan sjálf var ekki 

vandamálið heldur aðstæður þeirra og vinnan var í raun lausn við öðrum vandamálum 

eins og að geta ekki sótt skóla eða leitað sér heilbrigðisþjónustu. 

Það að börn séu í vinnu getur vissulega rænt þau tækifærum, en það getur líka 

stuðlað að tækifærum. Mörg börn vinna til þess eins að geta gengið í skóla, og jafnvel 
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svo að systkini þeirra geti það einnig. Þannig það að barnið myndi hætta í vinnunni 

myndi þá taka af þeim tækifærið til að mennta sig (Bourdillon, White og Myers, 2009). 

Liebel (2004) er sama sinnis og segir mikilvægt að viðurkenna og veita því athygli að 

vinna barna skilar mikilvægu framlagi til heimila þeirra og samfélagsins í heild. Hann 

segir jafnframt að þeir sem sjá aðeins þau skaðlegu áhrif sem vinna barna hefur á 

menntun þeirra og heilsu hugsi ekki hvaða áhrif það hefði á líf þessara barna ef þau 

væru ekki í vinnu. Til þess að aðstoða og hjálpa börnum sem eru að vinna er mikilvægt 

að átta sig á því að mörg börn sem vinna skaðlega vinnu standa líka frammi fyrir mjög 

erfiðum aðstæðum heima fyrir, þannig að það er ekki endilega þeirra besti hagur að 

vera tekin úr vinnunni, það þarf fyrst að bæta lífsskilyrði svo þau hafi möguleikann á 

að hætta þessari vinnu (Okyere, 2012). 

Liebel (2004) segir jafnframt að börn í fátækari ríkjum heims séu ekki einungis 

að vinna því það sé þeirra eini kostur eða til þess að afla tekna fyrir heimilið heldur 

kjósi þau líka að vinna til fá aukið sjálfstraust og finna að þau séu meira metin í 

samfélaginu. Einnig sjái þau tækifæri til þess að læra nýja hluti sem þau læra ekki í 

skólanum. Einnig eru mörg börn sem sækjast í félagsskapinn, hitta önnur börn og 

vinna saman. 

Bourdillon, White og Myers (2009) halda því fram að með því að banna alla vinnu 

barna verði  afleiðingarnar þær að vandamálið verður meira falið og erfiðara sé að 

vernda þessi börn sem eru beitt arðráni og ofbeldi á vinnustað. Börnin sjálf segja að 

með því að vinnan þeirra sé gerð ólögleg þá sé frekar litið á þau sem glæpamenn og 

komið verr fram við þau. Vinnan þeirra verður meira falin og vandamálin þar með líka 

(Bourdillon, White og Myers, 2009).  

Bentley (2005) segir að Barnasáttmálinn og lög sem banna börnum að vinna 

dragi oft úr réttindum þeirra í stað þess að vernda þau. Bourdillon, White og Myers 

(2009) nefna dæmi um þessar aðstæður og velta upp þeirri spurningu hvort að 

samþykkt númer 138 um lágmarks aldur til vinnu brjóti gegn grundvallar 

mannréttindum en í mannréttidayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er kveðið á um rétt 

allra til að stunda atvinnu og ganga í stéttarfélög. Með því að banna börnum að vinna 

er jafnframt tekin af þeim rétturinn til þess að ganga í stéttarfélög. Staðreyndin er líka 

sú að þó svo börn megi ekki vinna þá eru fjöldamörg börn sem gera það. Afleiðingin 

er sú að vegna þess að það er ekki leyfilegt að ráða börn í vinnu sökum aldurs þeirra 
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þá geta þau ekki verið aðilar að löglegum stéttarfélögum. Aðild þeirra að 

stéttarfélögum gæti stuðlað að aukinni vernd þeirra gegn ofbeldi og annari slæmri 

meðferð en í stað þess að tryggja þeim þau réttindi þá er í raun verið að draga úr 

réttindum þeirra með því að banna þeim að vinna. 

Sumir halda því fram að skólaskylda sé það sem muni leysa þau vandamál sem 

tengjast barna vinnu (Miljeteig, 1999) og í þróunarhjálp er mikil áhersla lögð á 

menntun. Þórunn Líndal (2007) segir að grundvöllur að framþróun í fátæku ríkjum 

heimsins sé menntun því að hún auki lífsgæði alls samfélagsins í heild. Aðrir vilja banna 

alla barnavinnu upp að vissum aldri en í auknum mæli er fólk sem að vill meina að það 

þurfi ekki endilega að vera skaðlegt að börn stundi vinnu og geti jafnvel verið gagnleg 

að einhverju leyti (Miljeteig, 1999). Nútíma fræðimenn innan félagsvísinda líta 

almennt svo á að þátttaka barna á vinnumarkaði sé eðlileg og gagnleg reynsla í þroska 

barnanna, börn læri mikilvæga þætti sem að komi þeim áfram í lífinu en jafnframt 

þurfi að vernda þau gegn illri og óréttlætanlegri meðferð í vinnu sinni (Bourdillon, 

White og Myers, 2009). 
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4) Börn sem gerendur 

Fræðimenn allt frá seinni hluta 19. aldar hafa að einhverju leyti tekið mið af börnum í 

rannsóknum sínum (Hardman, 1973; Montgomery, 2009). Það sem einkenndi 

mannfræðilegar rannsóknir á börnum fram yfir miðja 20. öldina var að á þessum tíma 

var markmiðið að auka þekkingu á fjölbreytileika mannsins í vísindalegum tilgangi 

(Bluebond-Langner og Korbin, 2007), en ekki til að skilja sjónarhorn barnanna eins og 

í dag. Margaret Mead markar ákveðið upphaf í því að rannsaka börn á þeirra eigin 

forsendum en hún gaf út etnógrafíu byggða á rannsókn sinni á Samóa eyjum árið 1929 

(Montgomery, 2009). Þó svo að sú rannsókn hafi hlotið mikla gagnrýni þá notaði hún 

börnin sem áreiðanlega heimildarmenn og skoðað hugsun þeirra útfrá þeirra 

forsendum eins og Hardman (1973) bendir á. Síðan á sjöunda áratug síðustu aldar 

hefur orðið mikil breyting á rannsóknum barna, börn eru notuð sem heimildarmenn 

og sem lykil þátttakendur í rannsóknum en standa ekki á jaðrinum eins og áður 

(Montgomery, 2009). Rannsóknir á börnum færðust í aukana samhliða femínískum 

kenningum, en fyrir þann tíma var talað um konur og börn sem hinar þöglu raddir 

(Bluebond-Langner og Korbin, 2007; Hardman, 1973).  

Frá því að styðjast við upplýsingar frá foreldrum barnanna um þeirra heim er nú 

í auknum mæli farið að styðjast við upplýsingar frá börnunum sjálfum og þeirra rödd 

er látin heyrast (Montgomery, 2009). Freeman (1997) gagnrýnir það að börn séu bara 

skoðuð í gegnum fullorðna, hann segir að það geri börnin aðeins sýnileg en rödd þeirra 

fái ekki að heyrast í gegnum þá fullorðnu, þau þurfa sjálf að fá að tala og taka þátt. 

Núna eru mannfræðingar að gera rannsóknir með börnum þar sem þeir skoða hvernig 

börnin sjálf setja merkingu í hlutina og móta þannig sínar eigin skoðanir og hvernig 

þau móta sín viðhorf (Montgomery, 2009). Montgomery talar um þetta sem 

barnamiðaðar rannsóknir þar sem leitað er eftir börnunum sem aðal 

heimildarmönnum (e. informant) og lögð er áhersla atbeini barnanna og að rödd 

þeirra heyrist. Það er horft á börn sem þátttakendur í eigin lífi og að þau geti þar af 

leiðandi gefið bestar upplýsingar um þeirra viðhorf á heiminum (Bluebond-Langner og 

Korbin, 2007). Börn byggja upp sína eigin menningu sem er óháð þeim fullorðnu 

einstaklingum sem eru hluti af sama samfélagi, og því mikilvægt að skoða börn og 

leggja áherslu á barnamiðaða mannfræði (Hirscfeld, 2002). 
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Hnattvæðingin og aukið upplýsingaflæði gerir mönnunum kleift að fylgjast betur 

með því sem gerist í heiminum og vitneskja um stríð, fátækt og ofbeldi hefur vakið 

áhuga og ákveðna skyldu mannfræðinga til að rannsaka þessi efni. Rannsóknarefnin 

hafa því líka breyst og sem dæmi eru barnahermenn rannsakaðir bæði með tilliti til 

þess að þeir séu börn, en einnig að þeir séu gerendur (Bluebond-Langner og Korbin, 

2007).  

Í dag halda mannfræðingar því fram að börn skuli rannsökuð á þeirra eigin 

forsendum en ekki sem ógerðir einstaklingar og þeir hafna þeirri hugmynd að börn 

séu einungis verðandi fullorðnir og leggja mikla áherslu á að fá upplýsingar frá börn-

unum sjálfum (Montgomery, 2009). Það sem einkennir nú barnarannsóknir er að 

rannsóknin er gerð með börnunum en ekki á þeim og þau því teknir sem áreiðanlegir 

heimildarmenn og litið á þau sem virka þátttakendur samfélagsins.  

Prout og James (1997) tala um mikilvægi þess að líta á barnæskuna með því að 

horfa á börn eins og þau séu, þ.e. sem gerendur í eigin lífi þar sem ákvarðanir þeirra 

hafa áhrif á þau sjálf, aðra sem tengjast þeim sem og allt samfélagið sem þau tilheyra. 

Freeman (1997) leggur áherslu á að mikilvægt sé að skoða betur hvað það sé sem móti 

barnæskuna, ekki bara bara með því að líta á það augljósa eins og lög samfélagsins, 

trú, fjölmiðla, skólakerfið og þess háttar heldur beina athyglinni að börnunum sjálfum, 

líta á þau sem gerendur sem að hafi áhrif á líf sitt, líf annarra og samfélagið í heild. Það 

er vissulega svo að með því að veita börnum ákveðið sjálfstæði og vald þá geta þau 

tekið ákvarðanir sem að hafa skaðleg áhrif á þau og möguleika þeirra til lífs. En 

fullorðnir gera líka mistök, og meira að segja í ákvörðunum sem varða börn. Það að fá 

að taka ákvarðanir og áhættur er hluti af því að hafa ákveðin réttindi (Freeman, 1997).  

Þessi nálgun á börn sem gerendur í eigin lífi hefur verið notuð í rannsóknum á 

vinnu barna og ýmis áhugaverð sjónarmið litið dagsins ljós, hvað ætli börnunum 

sjálfum finnist um vinnuna sína og þau alþjóðalög sem banna þeim að vinna? 

 

4.1) Hvað segja börnin? 

Óháð því hvað börn gera og hvað þeim finnst um þá vinnu sem þau gera þá lítur 

alþjóðasamfélagið ekki á börn sem þátttakendur í efnahagslífinu (Nieuwenhuys, 

1996). Samkvæmt Barnasáttmálanum eiga börn að vera neytendur en ekki 
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framleiðendur og eru að því leyti aðskilin frá heimi hinna fullorðnu (Montgomery, 

2009). Það er litið svo á að þar sem þessi aðskilnaður milli barnæskunnar og sköpun 

verðmæta með atvinnu sé lítill þá sé það merki um svokallað vanþróað ríki. Með því 

að útiloka börn frá atvinnuþátttöku er þau mjög háð öðrum, foreldrum og ríkinu 

(Nieuwenhuys, 1996) en staðreyndin er sú að þau þurfa oft að treysta á sig sjálf því 

það er enginn annar sem sér fyrir þeim, hvorki fullorðnir né ríkið.  

Í rannsókn Couch (2010), sem hann gerði á 20 börnum á aldrinum 9-17 ára í 

Indlandi kannað hann afstöðu barnanna sjálfra til vinnunnar. Vinnan var af ýmsum 

toga, s.s. flugelda framleiðsla, vinna við vefnað eða landbúnað, vinna á markaðnum 

og ýmis önnur sala á götunni. Börnin höfðu langflest mjög skýra sýn á hvað þeim fannst 

vera vinna við þeirra hæfi og hvað þau myndu flokka sem skaðlega vinnu. Börnin 

töluðu um að ef þau ættu á hættu að meiðast, missa frelsið eða þau misnotuð á 

einhvern hátt væri vinnan ekki í lagi en þetta eru einmitt aðstæður sem börnin voru 

að flýja. Sökum mikillar fátæktar á heimili sínu höfðu þau verið send til vinnu utan 

heimils, oft langt í burtu til aðila sem ekki tengdist fjölskyldunni á neinn hátt. 

Vinnuskilyrði voru slæm og börnin látin vinna langa vinnudaga þar sem ofbeldi 

tíðkaðist. Börnin flúðu svo þessar aðstæður og leituðu á götuna þar sem þau þurftu 

að sjá fyrir sér sjálf og vinna sér inn tekjur. Börnin töluðu um að líf þeirra væri miklu 

betra á götunni, þau væru frjáls, réðu sér sjálf og peningurinn sem þau vinna fyrir 

endar hjá þeim sjálfum.  

Þetta er þó ekki það sem þau myndu kjósa öllu jafna ef þau hefðu eitthvað annað 

betra í boði en flest börnin höfðu orð á því að auðvitað myndu þau alveg vilja sleppa 

því að þurfa að vinna þessa vinnu en þau hefðu bara ekkert val. Lífsafkoma þeirra 

veltur á þessu ,,vali‘‘ þeirra. Eins og einn drengurinn í rannsókninni sagði að þá myndi 

hann vilja vera í skóla en foreldrar hans voru svo fátæk að þau höfðu ekki efni á að 

senda hann í skóla svo hann var að vinna til að hjálpa þeim því annars væri hann ekki 

að gera neitt hvort sem er. Börnin töluðu líka um að allir ættu að hafa rétt til þess að 

sjá fyrir sér, vinna sér inn tekjur og þar með yrðu þau að hafa rétt til að vinna (Couch, 

2010). 

Börn eru í þessum aðstæðum, að velja eða þurfa að vinna, sökum fátæktar og 

Bentley (2005) vill að réttindi barna séu endurhugsuð út frá þessum aðstæðum, 

þannig að þeim séu veitt réttindi sem geri þeim kleift að standa betur að vígi í þessum 
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aðstæðum í stað þess að draga úr möguleikum þeirra. Freeman (1997) fullyrðir að 

barnæska þar sem að börnum séu tryggð réttindi, sem séu tekin alvarlega, muni skila 

sér í betri barnæsku. 

En það eru ekki bara þau börn sem lifa við fátækt og neyðast því oft til að vinna 

sem líta á það sem mikilvæg réttindi að mega vinna. White (1999) bendir á að þó svo 

að það séu mörg börn sem að þurfi að vinna að þá séu einnig mörg börn sem þurfa 

þess ekki en vilja það. Þetta á líka við í hinum vestræna heimi. Leonard (2004) gerði 

rannsókn á 15 ára börnum á Írlandi þar sem hann kannaði viðhorf þeirra til vinnu. 

Börnin í rannsókninni voru langflest, eða um 98% þeirra, sammála um að þau ættu að 

hafa rétt til þess að vinna. Það sem var ríkjandi í viðhorfi barnanna var að þeim fannst 

vinnan kenna þeim að bera ábyrgð og undirbúa þau fyrir framtíðina sem og auka 

sjálfstæði þeirra. Börnin kvörtuðu undan því að það væri ekki litið á þau og fullorðna 

sem jafningja á vinnumarkaði en þau vilja að það sé gert og að þau njóti sömu réttinda 

og fullorðnir. Þeim fannst jafnframt ósanngjarnt að það væri litið á þau sem ódýrara 

og ekki eins mikilvægt vinnuafl og fullorðna fólkið.  

Rannókn Margrétar Einarsdóttur (2013) á vinnandi börnum á Íslandi sýnir að 

börnin vinna oftast vegna þess að þeim langar til þess. Rannsóknin var gerð á árunum 

2007-2008 og hátt í þúsund börn tóku þátt í rannsókninni. Um helmingur þessara 

barna hafði atvinnu af eitthverju tagi með skóla. Líkt og börnin í rannsókn Leonard 

(2004) þá vilja íslensk börn vinna en meginástæða þess að börnin voru í vinnu með 

skóla var til þess að vinna sér inn pening sem þau gátu sjálf ráðstafað. Þriðjungur 

barnanna sagðist einnig vinna til þess að öðlast reynslu fyrir framtíðina. Margrét 

dregur þær ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknar sinnar að íslensk börn vinni til 

þess að öðlast sjálfstæði og losna undan því að vera háð foreldrum sínum fjárhagslega. 

White (1999) segir að eftir því sem að börn séu rannsökuð meira á þeirra eigin 

forsendum, þar sem hlustað er á þau, þá sýni það sig alltaf meira og meira að líf barna 

og þar með vandamál þeirra eru mismunandi eftir því hvar þau búa, á hvaða tíma, 

hvers kyns þau eru, og fleiri áhrifaþátta. Í miklu ósamræmi við þetta allt, þvert á allt 

menningarlegt afstæði, eru svo sett viðmið í alþjóðalög eins og Barnasáttmálann þar 

sem öll börn heimsins eru skilgreind á sama hátt að miklu leyti. 



  

26 

5) Umræður  

Sú göfuga hugsjón að ætla að vernda öll börn alls staðar í heiminum fyrir öllum 

tegundum af ofbeldi ásamt því að veita þeim mikilvæg réttindi hefur í reynd komið af 

stað miklum deilum. Þessar deilur snúast helst um það að eitt af grundvallar 

markmiðum sem Barnasáttmálinn stuðlar að, sem er að hafa alltaf hag barnsins fyrir 

bestu, rímar ekki alltaf við það sem barnið sjálft telur vera sér fyrir bestu (Reynolds, 

Nieuwenhuys og Hanson, 2006).  

Í 1. mgr. 3. grein Barnasáttmálans segir: ,,Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt 

hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, 

ómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn.’’ 

(Barnasáttmálinn, 1989). Þetta ákvæði er ein af grundvallarreglum Barnasáttmálans og 

skal það hvað barni er fyrir bestu alltaf haft í huga við túlkun annarra ákvæða 

sáttmálans. Það má þó ekki ganga svo langt að túlkun á því hvað sé barni fyrir bestu 

breyti ákvæðum sáttmálans. Ríki geta heldur ekki túlkað ákvæðið um of í skjóli 

menningarlegs afstæðis (Þórhildur Líndal, 2007).  

Þetta er mjög áhugavert í ljósi fyrrgreindrar umræðu um réttindi barna og 

aðstæður þeirra, í umræðunni og dæmunum hér að ofan eru eflaust ekki allir sammála 

um hvað sé barni fyrir bestu. Er til dæmis betra fyrir barn að vinna á kostnað 

menntunar sinnar en búa hjá fjölskyldu sinni, eða er betra að barninu sé komið fyrir á 

heimili þar sem það fær menntun og þarf ekki að vinna en missir jafnframt mikilvæg 

tengsl við fjölskyldu sína? Dæmin eru endalaus og aðstæður misjafnar eins og þær eru 

margar. Að vissu leyti er mjög jákvætt að það sé grundvallar grein sáttmálans að hafa 

skuli hag barnsins að leiðarljósi, en spurning er hversu vítt sé hægt að túlka greinina 

með tilliti til annarra greina sáttmálans eins og þeirra greina sem sem fjalla um rétt 

allra barna til menntunar og að vernda skuli börn gegn vinnu sem getur haft áhrif á 

menntun þeirra. 

Það er því ljóst að sáttmálinn er ekki þjóðhverfur að öllu leyti og White (1999) 

bendir á að það sé margt í Barnasáttmálanum sem að sé ekki algilt og feli í sér menn-

ingarlegt afstæði. Hann bendir sem dæmi á fyrrnefnda grein um hvað sé barni fyrir 

bestu. Einnig segir hann að í 32. grein sem fjallar um vinnu barna sé líka margt sem 

þarf að túlka og aðildarríkjum er gefið að ákveða sjálf t.d. um lágmarksaldur, vinnutíma 
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og vinnuskilyrði. Einnig er tekið fram í þeirri grein að barn skuli verndað fyrir arðráni 

(e. exploitation) en ekki er skilgreint frekar hvað í því felst. Það vekur athygli Bentley 

(2005) að Barnasáttmálinn kveði hvergi á um lágmarksaldur sem skilyrði til 

atvinnuþátttöku heldur setur það í hendur aðildarríkja að kveða á um það í 

landslögum. Hún vill meina að þetta og fleira sem sé sett í hendur hvers aðildarríkis 

fyrir sig gefi í raun möguleika á mikilli afstæðishyggju og grafi undan því að 

Barnasáttmálinn kveði á um alheims réttindi allra barna. Okyere (2012) hittir naglann 

á höfuðið í sinni umræðu en hann segir að hvers kyns afskipti af vinnu barna ætti að 

vera í samræmi við félagslega og menningarlega þætti þess samfélags sem við á. 
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Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða hvort réttur allra barna væri tryggður í 

Barnasáttmálanum. Umfjöllun og dæmin hér að ofan sýna að svo er ekki alltaf. 

Barnasáttmálinn er þjóðhverfur og óraunhæfur að vissu leyti, heimurinn er ekki svo 

fullkomin að öll börn lifi við öryggi og hafi aðgang að menntun og fleiru sem 

Barnasáttmálinn gerir ráð fyrir. Það vantar að Barnsáttmálinn viðurkenni og taki tillit 

til stöðu margra barna. Raunverulegar aðstæður barna í heiminum leyfa okkur ekki að 

banna börnum að vinna og skylda þau til menntunar. Barnasáttmálinn gerir ráð fyrir 

að öll börn njóti menntunar og grefur því undan réttindum þeirra barna sem gera það 

ekki með því að banna þeim að vinna. Þess í stað þyrfti að tryggja réttindi barna á 

vinnumarkaði sem viðurkennir þau sem gerendur í eigin lífi og stuðli að sjálfstæði 

þeirra, svo þau verði síður fyrir slæmri meðferð.  

Tilgangur alþjóðalaga er alltaf með það markmið að bæta líf fólks, auka réttindi 

fólks og setja einhvern ramma um hvað sé leyfilegt og hvað ekki. Erfitt er að segja til 

hvort að þessi lög og reglugerðir eigi alltaf rétt á sér, það fer eftir því á hvernig það er 

litið og hver er spurður. Kjarni málsins er eins og með svo margt, það er erfitt að 

alhæfa um svona stóran hóp af fólki sem býr við mismunandi aðstæður og menningu. 

Vinna barna er fjölbreytt, á sér hinar ýmsu myndir og það er rosalega erfitt að setja 

regluverk um svona stóran hóp. Jafnframt er erfitt að ætla að setja mismunandi reglur 

eftir því um hvaða hóp ræðir. Eins er alltaf spurning um að hve miklu leyti vestræn ríki 

og alþjóðasamfélagið geti verið að skipta sér af öðrum ríkjum og samfélögum. Það er 

að minnsta kosti mikilvægt að hafa það á bak við eyrað að saga og menning er mjög 

mismunandi milli heimshluta og reyna verður eftir fremsta megni að taka tillit til þess.  

Oft er sagt að börn sem vinna og lifa í fátækjum ríkjum fái ekki að njóta þess að 

eiga barnæsku, en barnæskan er bara mismunandi, getur verið góð og slæm, stutt og 

löng, allt eftir því hvaða merkingu við leggjum í hugtakið. Barnæska er ekki bara 

menningarlegt hugtak heldur líka persónulegt. Ég get átt öðruvísi barnæsku en systir 

mín, betri eða verri, lengri eða styttri, það að vera fullorðin hlýtur að vera undir sjálfri 

mér komið og því hvenær ég lít á mig sem fullorðinn einstakling, en það skiptir líka 

máli að samfélagið líti á mig með sömu augum. Það hvernig litið er á barnæskuna er 

því samspil menningar og einstaklings og það er undir samfélaginu og einstaklingnum 
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komið hvenær barnæsku hans líkur. Þó svo að Barnasáttmálinn byggi á vestrænum 

hugmyndum um barnæskuna að þá er ljóst að þær reglur sem sáttmálinn kveður á um 

vinnu barna á sér ekki endilega stoð í vestrænum ríkjum. Rannsóknir Leonard og 

Margrétar Einarsdóttur sýna fram á að börn í vestrænum ríkjum vilja oft á tíðum vinna 

og líta einnig svo á að þau eigi að hafa rétt til þess að vinna. 

Í ritgerðinni hefur aðallega farið fram umfjöllun um gagnrýni á það sem betur 

mætti fara í Barnasáttmálanum en auðvitað hefur sáttmálinn líka gert margt gott. Það 

má ekki gleyma því að það að gagnrýna Barnasáttmálann felur í sér að gagnrýna það 

sem er í eðli sínu gott og það er alltaf erfitt og vandmeðfarið og ekki má gleyma öllu 

því góða sem hann hefur stuðlað að og ýtt undir. Allt hefur sína kosti og sína galla, það 

sem mestu máli skiptir er að kostirnir séu fleiri en gallarnir þegar á heildina er litið. 

Hins vegar er líka mikilvægt að gagnrýna slæmu þættina til þess að vekja athygli á því 

og vona að sú gagnrýni fái hljómgrunn innan alþjóðasamfélagsins og betrumbætur 

muni í kjölfarið eiga sér stað. Það er mikilvægt að líta ekki framhjá þeim börnum sem 

Barnasáttmálinn vinnur gegn og mikilvægt að rödd þeirra fái að heyrast.  
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