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Útdráttur	

Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 skoða	 hugtökin	 börn	 og	 barnæska	 með	 áherslu	 á	

stöðu	 og	 líf	 götubarna.	 Fjallað	 verður	 um	 alþjóðasamþykktir	 sem	 snúa	 að	 réttindum	

barna	í	heiminum.	Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna	verður	skoðaður	í	samhengi	við	

réttindi	 götubarna,	 enda	 víðtækasti	 sáttmálinn	 sem	 snýr	 að	 réttindum	 barna.	 Farið	

verður	 yfir	 helstu	 kenningar	 um	 barnæskuna	 og	 sérstök	 áhersla	 lögð	 á	

þroskaferilskenningar	 og	 félagslega	 smíð	 um	 barnæskuna.	 Fjallað	 verður	 um	

mismunandi	hugmyndir	um	barnæsku,	til	dæmis	vestrænar	hugmyndir	um	barnæskuna,	

þar	sem	meðal	annars	er	ætlast	 til	að	 foreldrar	og	yfirvöld	sjái	um	börnin	en	ekki	þau	

sjálf.	Þessar	vestrænu	hugmyndir	verða	svo	bornar	saman	við	 líf	götubarna	sem	getur	

verið	talsvert	ólíkt.	Mismunandi	barnæska	verður	einnig	skoðuð	í	ljósi	réttindaumræðu	

með	áherslu	á	líf	götubarna.	Þar	sem	götubörn	búa	oft	við	allt	aðrar	aðstæður	en	þessi	

hefðbundna	vestræna	barnæska	gerir	 ráð	 fyrir,	 verður	atbeini	þeirra	 sérstaklega	 tekið	

fyrir.	Umræðan	um	atbeini	götubarna	snýst	að	miklu	leyti	um	hæfni	þeirra	til	að	sjá	um	

sig	sjálf,	 sem	stangast	á	við	vestrænar	hugmyndir	um	barnæskuna.	Réttindi	götubarna	

eru	af	skornum	skammti	þar	sem	réttindi	barna	miðast	oft	við	vestræn	sjónarmið.	Þessi	

ritgerð	sýnir	því	hversu	barnæskan	getur	verið	mismunandi.	
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Inngangur	
Barnæskan	er	margslungið	fyrirbæri	sem	lengi	hefur	verið	vinsælt	umfjöllunarefni	innan	

mannfræðinnar.	 Í	 lok	 19.	 aldar	 byrjuðu	 rannsóknir	 um	 börn	 að	 festa	 sig	 í	 sessi	 innan	

akademíunnar	og	 færðust	 jafnt	og	þétt	 frá	 jaðrinum	að	miðju	hennar.	 Í	dag	er	um	að	

ræða	 þverfaglega	 grein	 sem	 kallast	 „barna-	 og	 bernskufræði“,	 en	 hún	 er	 samsett	 af	

fræðigreinum	 eins	 og	 sálfræði,	 lögfræði,	 félagsfræði	 og	 mannfræði.	 Barna-	 og	

bernskufræðin	 skoða	 þroskaferli	 barna,	 bæði	 líkamlegan	 og	 andlegan,	 ásamt	 því	 að	

skoða	 þessa	 þætti	 út	 frá	 mismunandi	 menningarheimum	 (Montgomery,	 2009).	

Kenningar	innan	barna-	og	bernskufræðanna	hafa	þróast	mikið	í	gegnum	tíðina.	Punch	

(2016a)	 ræðir	 um	 það	 að	 mögulegt	 sé	 að	 auka	 skilning	 og	 þekkingu	 á	 barnæsku	 ef	

barna-	 og	 bernskufræðin	 yrðu	 enn	 þverfaglegri	 og	meira	 yrði	 um	 þverheimslegan	 (e.	

cross-world)	samanburð	á	barnæskunni.	Montgomery	(2009)	segir	að	margar	rannsóknir	

hafi	 verið	 gerðar	 og	mikið	 efni	 sé	 til	 innan	mannfræðinnar	 um	barnæskuna	 og	 því	 sé	

hægt	að	horfa	á	barna-	og	bernskufræðina	sem	undirgrein	hennar.	Sú	undirgrein	leggur	

áherslu	 á	 börn,	 stöðu	 þeirra	 í	 lífsferlinu	 ásamt	 þátttöku	 og	 stöðu	 þeirra	 innan	

samfélagsins	(Montgomery,	2009).		

Markmið	 ritgerðarinnar	 er	 að	 skoða	 hugmyndir	 og	 kenningar	 um	 barnæskuna	

ásamt	 því	 að	 skoða	 réttindi	 barna.	 Ritgerðin	 leggur	 áherslu	 á	 fjölbreytileika	 barna	 og	

barnæsku	 og	 greinir	 frá	 ráðandi	 hugmyndum	 um	 vestræna	 barnæsku	 og	 ber	 hana	

saman	við	 líf	götubarna.	Barnæskan	er	mismunandi	og	hafa	vestræn	viðhorf	haft	mikil	

áhrif	 á	 umræðuna	 um	 réttindi	 barna,	 þar	 sem	 áhersla	 er	 lögð	 á	 fjölskyldu	 og	 umsjón	

foreldra	með	börnum.	Með	það	 í	huga	verður	atbeini	barna	sérstaklega	 fyrir,	þar	sem	

umræðan	um	atbeini	tengist	oft	hæfni	götubarna	til	að	sjá	um	sig	sjálf.	Leitast	verður	við	

að	svara	því	hvort	að	 réttindaumræða	barna	geri	 ráð	 fyrir	 fjölbreytileika	barna,	ásamt	

því	 að	 svara	 því	 hvernig	 líf	 götubarna	 er	 ólíkt	 ráðandi	 vestrænum	 hugmyndum	 um	

barnæskuna.	

Fyrsti	 kafli	 ritgerðarinnar	 fjallar	 almennt	 um	 réttindi	 barna	 út	 frá	

alþjóðasamþykktum	 á	 við	 Barnasáttmála	 Sameinuðu	 þjóðanna	 og	 skoðaðir	 kostir	 og	

gallar	 þessara	 samþykkta.	 Í	 kaflanum	 verður	 einnig	 lagður	 grunnur	 að	 áframhaldandi	
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umræðu	 um	 vestrænar	 hugmyndir	 um	 barnæskuna	 og	 líf	 götubarna.	 Réttindi	 barna	 í	

heiminum	hafa	aukist	mjög	á	síðustu	100	árum.	Þar	ber	hæst	Genfaryfirlýsinguna	árið	

1924	og	síðar	Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	árið	1989	(Barnasáttmáli	Sameinuðu	

þjóðanna,	 e.d.).,	 sem	 tryggði	 einstaklingum	 undir	 18	 ára	 aldri	 sérstök	 réttindi	 (Lee,	

2001).	 Fjallað	 verður	um	hvernig	Barnasáttmáli	 Sameinuðu	þjóðanna	 var	þó	meira	 en	

aðeins	orð	á	blaði,	ólíkt	fyrri	alþjóðasamþykktum,	þar	sem	Barnasáttmálinn	skuldbindur	

þjóðir	sem	fullgilda	hann	til	að	fylgja	honum	eftir	(Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna,	

e.d.).	 Barnasáttmálinn	 hefur	 því	 þann	 kost	 að	 viðurkenna	 sérstöðu	 barna	 og	 réttindi	

þeirra.	Hann	hefur	þó	verið	gagnrýndur,	til	dæmis	fyrir	vestræna	nálgun	hans	(Boyden,	

1990/2015).		

Í	öðrum	kafla	verða	síðan	skoðuð	betur	fræðin	á	bakvið	barnæskuna	og	teknar	fyrir	

kenningar	 um	 þroskaferil	 barna	 (e.	 child	 development),	 þar	 sem	 börn	 læra	 að	 verða	

fullorðnir	 einstaklingar	 og	 síðan	 kenningar	 um	 barnæskuna	 sem	 félagslega	 smíð	 (e.	

social	construction).	Upphaf	10.	áratugar	síðustu	aldar	markar	tímamót	mikilla	breytinga	

innan	 barna-	 og	 bernskufræðanna	 og	 því	 hvernig	 mannfræðin	 horfði	 á	 hugtakið	

barnæska.	Þessar	breytingar	urðu	vegna	þess	að	áherslur	fræðigreinarinnar	færðust	frá	

því	 að	 fjalla	 aðeins	 um	 þroskaferli	 barna	 yfir	 í	 það	 að	 fjalla	 um	 barnæskuna	 sem	

félagslega	smíð	(James	og	Prout,	1990/2015).	Einnig	vegna	þess	að	hætt	var	að	horfa	á	

fullorðinsárin	 sem	 lokamarkmiðið	 (e.	 golden	 standard)	 og	 horft	 var	 á	 börn	 og	

barnæskuna	 út	 frá	 líðandi	 stundu	 (Tisdall	 og	 Punch,	 2012).	 Í	 kaflanum	 verður	 einnig	

fjallað	 um	 tvö	 sjónarmið	 á	 barnæskuna,	 annars	 vegar	 „verðandi“	 sjónarmiðið	 og	 hins	

vegar	 „verandi“	 sjónarmiðið.	 Bæði	 sjónarmiðin	 hafa	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 viðhorf	 til	

barnæskunnar	en	sagt	verður	frá	bæði	kostum	og	göllum	þeirra,	ásamt	því	að	sýna	fram	

á	hvernig	sjónarmiðin	gætu	virkað	saman.	Að	 lokum	fjallar	kaflinn	almennt	um	atbeini	

barna,	kosti	þess	og	galla.		

Þriðji	 kafli	 fjallar	 um	 fjölbreytileika	 barnæskunnar,	 en	 þar	 eru	 teknar	 fyrir	 bæði	

vestrænar	 hugmyndir	 um	barnæskuna	 og	 líf	 götubarna.	 Í	 byrjun	 kaflans	 er	 fjallað	 um	

vestrænar	hugmyndir	og	hvernig	þær	hafa	verið	fluttar	út	um	allan	heim.	Þar	á	eftir	er	

umfjöllun	um	götubörn	og	líf	þeirra.	Atbeini	verður	skoðað	í	samhengi	við	líf	götubarna	

og	 tekin	verða	 fyrir	viðhorf	 í	 garð	barna	sem	búa	við	bágar	aðstæður.	Kaflinn	endar	á	

umfjöllun	um	réttindi	götubarna,	þar	 sem	ákveðnar	greinar	Barnasáttmála	Sameinuðu	
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þjóðanna	 verða	 teknar	 fyrir	með	 líf	 götubarna	 í	 huga.	 Í	 kaflanum	 verður	 sýnt	 fram	 á	

hvernig	 ráðandi	 vestrænar	 hugmyndir	 stangast	 oft	 á	 við	 líf	 götubarna,	 en	 vestræna	

barnæskan	er	byggð	á	evrópskri	millistétt	(Boyden,	1990/2015)	og	líf	götubarna	byggt	á	

aðstæðum	 sem	 fátækar	 fjölskyldur	 víða	 um	heim	búa	 við	 (Panter-Brick,	 2002;	 Twum-

Danso	Imoh,	2016).	Að	lokum	verður	efnið	tekið	saman	í	fjórða	kafla	og	koma	þar	fram	

ályktanir	höfundar	um	efnið.	
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1 Alþjóðasamþykktir	og	sáttmálar	
Alls	staðar	í	heiminum	eru	fullorðnir	með	réttindi	og	skyldur	sem	oftast	eru	ólík	skyldum	

barna	 og	 eldri	 borgara	 (Eriksen,	 2015).	 Réttindi	 barna	 hafa	 lengi	 verið	 til	 umræðu	 í	

alþjóðasamhengi	og	unnið	hefur	 verið	 að	því	 að	bæta	þau.	Hvatann	 fyrir	 því	 að	bæta	

réttindi	barna	og	tryggja	hamingjusama	barnæsku	á	alþjóðavísu	má	meðal	annars	rekja	

til	þess	að	þjóðríki	urðu	smátt	og	smátt	meðvitaðri	um	það	á	20.	öldinni,	í	kjölfar	seinni	

heimsstyrjaldarinnar,	að	þau	hefðu	vanrækt	skyldur	sínar	um	að	vernda	börn	frá	þáttum	

á	borð	við	stríð	(Boyden,	1990/2015).		

Boyden	 (1990/2015)	 hefur	 bent	 á	 að	 staðalímyndir	 um	 börn	 sem	 saklaus	

fórnarlömb	 hafi	 verið	 miðpunktur	 í	 þróun	 á	 réttindum	 barna	 í	 heiminum.	 Þær	

hugmyndir	hafa	verið	yfirfærðar	á	milli	heimshluta	og	sérfræðingar	hafa	sett	markmið	

um	 ein	 algild	 alþjóðleg	 lög	 sem	 snúi	 að	 réttindi	 barna	 á	 heimsvísu.	 Barnasáttmáli	

Sameinuðu	þjóðanna	er	dæmi	um	alþjóðasamþykkt	sem	gert	er	ráð	fyrir	að	nái	til	barna	

á	 heimsvísu,	 en	 hann	 markar	 tímamót	 í	 málefnum	 sem	 snúa	 að	 réttindum	 barna.	

Tæplega	 100	 ár	 eru	 frá	 því	 að	 réttindi	 barna	 fengu	 fyrst	 alþjóðlega	 viðurkenningu	 í	

Genfaryfirlýsingunni,	 en	 hún	 ásamt	 Yfirlýsingu	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	

barnsins	 eru	 undanfarar	 Barnasáttmála	 Sameinuðu	 þjóðanna.	 Markmið	 kaflans	 er	 að	

fjalla	um	þessar	þrjár	alþjóðasamþykktir	sem	hafa	haft	mikil	áhrif	á	þróun	á	réttindum	

barna.		

1.1 Genfaryfirlýsingin,	1924	
Áður	fyrr	voru	börn	talin	óskynsöm	og	óhæf	í	samanburði	við	fullorðna.	Börnin	voru	ekki	

talin	 vera	 ríkisþegnar	 sökum	 vankanta	 þeirra	 og	 leiddi	 þetta	 viðhorf	 til	 þess	 að	 börn	

höfðu	 engin	 réttindi	 (Tisdall	 og	 Punch,	 2012).	 Árið	 1924	 urðu	 hins	 vegar	 breytingar	 á	

stöðu	 barna	 en	 þá	 gaf	 Þjóðabandalagið,	 forveri	 Sameinuðu	 þjóðanna,	 út	 skriflega	

yfirlýsingu,	 þar	 sem	 rætt	 var	 um	 réttindi	 barna	 og	 kallast	 hún	 Genfaryfirlýsingin.	

Yfirlýsingin	var	unnin	í	samstarfi	við	Barnaheill	(e.	Save	the	children)	og	var	þetta	í	fyrsta	

sinn	 sem	 börn	 fengu	 alþjóðlega	 viðurkenningu	 um	 sérstöðu	 sína	 (Barnasáttmáli	

Sameinuðu	þjóðanna,	e.d.;	Sameinuðu	þjóðirnar,	2015).	Genfaryfirlýsingin	greinir	frá	því	

hvernig	konum	og	körlum	beri	skylda	til	að	gæta	hagsmuna	allra	barna	og	vernda	þau,	

óháð	kynþætti,	trú	og	þjóðerni	barnanna.	Samkvæmt	Genfaryfirlýsingunni	eiga	börn	rétt	

á	 fimm	 atriðum.	 Þau	 eiga	 rétt	 á	 að	 grunnþörfum	 þeirra	 sé	 sinnt,	 rétt	 á	 öllum	
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nauðsynjum	til	að	ná	eðlilegum	andlegum	og	 líkamlegum	þroska,	rétt	á	aðstoð	 í	neyð,	

rétt	á	hagnaði	án	þess	að	vera	arðrænd	og	 rétt	á	kennslu,	 svo	þau	geti	nýtt	hæfileika	

sína	 samfélaginu	 til	 hagsbóta	 (Þjóðabandalagið,	 1924).	 Galli	 Genfaryfirlýsingarinnar	 er	

hins	vegar	sá	að	þrátt	fyrir	að	hún	viðurkenndi	sérstöðu	barna,	viðurkenndi	hún	ekki	að	

börn	væru	sjálfstæðir	einstaklingar	(Invernizzi	og	Williams,	2016).		

1.2 Yfirlýsing	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins,	1959	

Sameinuðu	 þjóðirnar	 voru	 stofnaðar	 árið	 1945	 og	 eru	 í	 dag	 samsettar	 af	 193	

aðildarríkjum.	Markmið	Sameinuðu	þjóðanna	er	að	taka	til	aðgerða	til	að	leysa	úr	þeim	

vandamálum	 sem	mannkynið	mun	 þurfa	 horfast	 í	 augu	 við	 á	 21.	 öldinni.	 Sameinuðu	

þjóðirnar	vilja	stuðla	að	því	að	allir	hafi	sömu	grunnréttindi	og	leita	lausna	í	málum,	til	

dæmis	 varðandi	 loftslagsbreytingar,	 frið,	 öryggi,	 jafnrétti	 og	 sjálfbæra	 þróun	

(Sameinuðu	þjóðirnar,	2014).		

Þann	20.	nóvember	1959,	35	árum	eftir	samþykkt	Genfaryfirlýsingarinnar,	samþykktu	

Sameinuðu	 þjóðirnar	 sérstaka	 yfirlýsingu	 á	 allsherjaþinginu	 varðandi	 réttindi	 barnsins	

(Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna,	e.d.;	Sameinuðu	þjóðirnar,	1959).	Sú	yfirlýsing	er	

kölluð	 Yfirlýsing	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	 og	 var	 hún	 grunnur	 að	

alþjóðlegum	viðmiðum	um	réttindi	barna.	Þau	viðmið	voru	skrifuð	niður	í	yfirlýsingunni	

af	 þeim	 aðilum	 sem	 urðu	 vitni	 að	 þjáningu	 barna	 í	 fyrri	 heimsstyrjöldinni	 (Boyden,	

1990/2015).	

Yfirlýsingin	greinir	frá,	 líkt	og	Genfaryfirlýsingin,	mikilvægi	þess	að	börnum	sé	veitt	

sérstök	 vernd	 og	 segja	 mætti	 að	 hún	 sé	 uppfærð	 yfirlýsing	 og	 snerti	 fleiri	 fleti	 en	

Genfaryfirlýsingin	 gerði.	 Til	 að	 byrja	með	 setur	 hún	 ábyrgðina	 í	 hendur	 bæði	 karla	 og	

kvenna,	 líkt	og	Genfaryfirlýsingin,	en	einnig	 í	hendur	sjálfboðaliðastofnana,	ríkisstjórna	

og	sveita-	og	borgarstjórna.	Hún	 inniheldur	10	meginreglur	 (e.	principles).	Fyrsta	 regla	

hennar	er	sú	að	öll	börn	eigi	að	njóta	réttinda	yfirlýsingarinnar	án	mismununar.	Önnur	

reglan	er	sú	að	öll	börn	eigi	rétt	á	vernd	og	tækifærum	til	að	þroskast	á	eðlilegan	hátt.	

Þriðja	reglan	varðar	rétt	barna	til	nafns	og	þjóðernis.	Fjórða	reglan	fjallar	um	rétt	barna	

og	mæðra	 þeirra	 til	 félagslegs	 öryggis	 og	 tryggs	 uppihalds	 (e.	 social	 security).	 Fimmta	

reglan	varðar	aukin	réttindi	barna	með	fötlun.	Sjötta	reglan	varðar	rétt	barna	til	ástar	og	

skilnings.	Sjöunda	reglan	varðar	rétt	barna	til	tómstunda	og	menntunar.	Áttunda	reglan	

lýsir	 því	 að	 börn	 skuli	 vera	 með	 þeim	 fyrstu	 til	 að	 fá	 aðstoð	 og	 vernd	 við	 allar	



10	

kringumstæður.	 Níunda	 reglan	 fjallar	 um	 vinnuvernd	 og	 vernd	 barna	 gegn	 arðráni.	

Tíunda	 reglan	og	 sú	 síðasta	 fjallar	um	 rétt	barna	 til	 verndar	gegn	mismunun,	þar	 sem	

þau	eru	 jafnframt	alin	upp	við	hugmyndir	um	umburðarlyndi,	 skilning,	 vináttu,	 frið	og	

alheims	bræðralag	(Sameinuðu	þjóðirnar,	1959).	

Boyden	(1990/2015)	hefur	gagnrýnt	þessa	yfirlýsingu,	og	segir	að	markmið	hennar	

hafi	 verið	 að	 vernda	 og	 fóstra	 barnæskuna	 en	 hún	 stuðlaði	 ekki	 að	 jafnrétti	 barna	 í	

samanburði	 við	 fullorðna.	 Invernizzi	 og	Williams	 (2016)	 segja	 síðan	að	 yfirlýsingin	hafi	

ekki	tryggt	börnum	viðurkenningu	sem	sjálfstæðir	einstaklingar,	þar	sem	fullorðnir	sáu	

um	að	beita	 réttindum	barna	 fyrir	 þau	en	ekki	 börnin	 sjálf.	 Boyden	 (1990/2015)	 segir	

einnig	frá	því	hvernig	yfirlýsingin	var	gerð	til	að	þjóna	hagsmunum	barna,	en	það	voru	

hins	vegar	aðeins	fullorðnir	einstaklingar	sem	komu	að	gerð	hennar.	Síðast	minnist	hún	

á	 áhersluna	 á	 fjölskylduna,	 en	 yfirlýsingin	 gerir	 ekki	 ráð	 fyrir	 ágreiningi	 innan	

fjölskyldunnar.	

Yfirlýsingin	fól	 í	sér	ákveðna	algilda	hugmynd	um	að	réttindi	barna	væru	önnur	og	

viðbót	 við	 réttindi	 fullorðinna	 (Boyden,	 1990/2015).	 Yfirlýsingin	 var	 grunnurinn	 að	

mótun	 Barnasáttmála	 Sameinuðu	 þjóðanna	 sem	 var	 samþykktur	 30	 árum	 síðar	

(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins,	1989).	

1.3 Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna,	1989	

Þann	20.	nóvember	1989	samþykktu	Sameinuðu	þjóðirnar	fullbúinn	samning	um	réttindi	

barna,	 sem	 er	 oft	 kallaður	 Barnsáttmálinn	 og	 verður	 hann	 kallaður	 það	 hér	 eftir.	

Barnasáttmálinn	hafði	verið	í	vinnslu	frá	árinu	1979,	þar	sem	ríki	víða	um	heim	töldu	það	

nauðsyn	að	réttindi	barna	væru	tryggð.	Fram	að	þessum	tíma	hafði	ekki	verið	til	neinn	

samningur	eða	alþjóðasamþykkt	sem	var	 formlega	bundinn	að	þjóðarrétti	hvað	varðar	

réttindi	 barna.	 Aðildarríki	 Sameinuðu	 þjóðanna	 eru	 skuldbundin	 að	 þjóðarrétti	 til	 að	

uppfylla	 þá	 þætti	 sem	 fram	 koma	 í	 Barnasáttmálanum	 (Barnasáttmáli	 Sameinuðu	

þjóðanna,	e.d.).	Við	þetta	urðu	til	dæmis	mál	barna	í	bágri	stöðu	í	höndum	ríkisins,	en	

ekki	aðeins	í	höndum	mannúðar-	og	góðgerðasamtaka	(Panter-Brick,	2002).		

Í	 dag	 hafa	 196	 þjóðir	 undirritað	 Barnasáttmálann	 en	 Bandaríkin	 eru	 eina	 þjóð	

Sameinuðu	þjóðanna	sem	ekki	hefur	fullgilt	hann.	Jafnframt	eru	Bandaríkin	eina	þjóðin	

sem	 kemur	 í	 veg	 fyrir	 að	 Barnasátmálinn	 sé	 hvarvetna	 fullgildur	 (Ataiants	 o.fl.,	 2018;	

Middleton,	2016;	Rico	og	Janot,	2019).	Barnasáttmálinn	var	fullgildur	á	Íslandi	árið	1992	
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og	 lögfestur	 árið	 2013,	 en	 með	 lögfestingu	 var	 hægt	 að	 vitna	 í	 hann	 við	 til	 dæmis	

úrlausnir	 á	 dómsmálum	 (Umboðsmaður	 barna,	 2013;	 Lög	 um	 samning	 Sameinuðu	

þjóðanna	um	réttindi	barnsins	nr.	19/2013).	

Samkvæmt	 Barnasáttmálanum	 er	 það	 líffræðilegur	 aldur	 sem	 skilgreinir	 hvenær	

einstaklingur	 hættir	 að	 vera	 barn	 og	 verður	 fullorðinn	 (Denov	 og	 Akesson,	 2016).	

Samkvæmt	 honum	 teljast	 börn	 þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	 0-18	 ára	 og	 réttindi	

Barnasáttmálans	 ná	 yfir	 þann	 aldurshóp	 (Barnasáttmálinn,	 1989).	 Aldursviðmið	

Barnasáttmálans	ná	yfir	öll	börn,	nema	annað	sé	 tekið	 fram,	 í	þeim	 löndum	sem	hafa	

undirritað	hann.	Ísland	er	dæmi	um	þjóð	sem	samþykkir	aldursviðmið	Barnasáttmálans,	

en	samkvæmt	íslenskum	lögum	teljast	einstaklingar	vera	börn	til	18	ára	aldurs	(Lög	um	

samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	 nr.	 19/2013).	 Singapore	 er	 síðan	

dæmi	 um	 þjóð	 sem	 fullgilt	 hefur	 Barnasáttmálann	 en	 hefur	 önnur	 aldursviðmið	 um	

börn.	 Samkvæmt	 lögum	 þar	 teljast	 einstaklingar	 undir	 14	 ára	 aldri	 vera	 börn	 og	

einstaklingar	á	aldrinum	14-16	ára	vera	unglingar	(e.	adolescence).	Barnaréttarnefndin	í	

Genf	 (e.	 committee	 on	 the	 rights	 of	 the	 child)	 hefur	 hins	 vegar	 ráðlagt	 Singapore	 að	

breyta	lögum	sínum	í	samráði	við	aldursviðmið	Barnasáttmálans	(Desai,	2009).	

Barnasáttmálanum	 (1989)	 er	 skipt	 upp	 í	 þrjá	 hluta	 sem	 eru;	 réttindi	 barna	 til	

verndar	 (e.	 protection),	 umönnun	 (e.	 provision)	 og	 þátttaka	 (e.	 participation)	 í	

samfélaginu.	 Í	 fyrsta	 lagi	 er	 fjallað	um	 rétt	barna	 til	 verndar	 í	 Barnasáttmálanum.	Það	

kemur	 til	 dæmis	 fram	 í	33.	 gr.,	þar	 sem	börn	eiga	 rétt	 á	 vernd	gegn	vímuefnum,	 sem	

snýr	 að	neyslu,	 framleiðslu	 og	 sölu	 þeirra.	 Einnig	 fjalla	 19.	 og	 34.	 gr.	 um	 vernd	barna	

gegn	ýmiss	konar	ofbeldi	innan	heimilis	sem	og	utan	þess.	Samkvæmt	þessum	greinum	

Barnasáttmálans	 eiga	 börn	 ekki	 að	 þurfa	 þola	 hvers	 kyns	 líkamlegt,	 andlegt	 né	

kynferðislegt	 ofbeldi.	 Barnasáttmálinn	 fjallar	 einnig	 um	 vinnuvernd	 í	 32.	 gr.,	 þar	 sem	

segir	 að	 vernda	 skuli	 börn	 frá	 vinnu	 sem	gæti	 skaðað	heilsu	og	 áframhaldandi	 þroska	

þeirra	ásamt	því	að	vernda	börn	gegn	arðráði.	Í	öðru	lagi	er	fjallað	um	réttindi	barna	til	

umönnunar,	en	18.	gr.	Barnasáttmálans	setur	ábyrgð	á	umönnun	og	jákvæðu	uppeldi	 í	

hendur	 foreldra	 og	 aðildarríkja.	 Einnig	 fjallar	 20.	 gr.	 Barnasáttmálans	 um	 umönnun	

barna,	en	hún	segir	að	börn	sem	ekki	geta	búið	heima	eigi	rétt	á	annarri	umönnun,	t.d.	

ættleiðingar,	 fósturs	eða	vistunar	á	stofunum	sem	annast	börn.	Menntun	og	markmið	

menntunar	 falla	 einnig	 undir	 umönnun	 í	 Barnasáttmálanum.	 Í	 28.	 og	 29.	 gr.	 segir	 að	
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börn	eigi	rétt	á	grunnmenntun	án	endurgjalds	og	menntunin	á	að	stuðla	að	því	að	börn	

þroskist	 og	 læri	 að	 vera	 virkir	 þátttakendur	 í	 frjálsu	þjóðfélagi.	 Barnasáttmálinn	 fjallar	

síðan	um	það	 í	 28.	 gr.	hvernig	aðildaríki	 eigi	 að	koma	 í	 veg	 fyrir	brottfall	 nemenda	úr	

skólum.	Í	þriðja	lagi	er	fjallað	um	þátttöku	barna	í	samfélaginu.	Það	kemur	aðallega	fram	

í	12.	og	13.	gr.,	þar	sem	gert	er	ráð	fyrir	að	börn	fái	að	segja	sínar	skoðanir	og	taka	þátt	í	

samfélaginu	og	ákvörðunum	sem	snerta	eigið	líf	(Barnasáttmálinn,	1989).	Réttur	barna	

til	þess	að	hlustað	sé	á	þau	nær	þó	mun	lengra	en	12.	gr.	Barnasáttmálans	segir	til	um.	

Samkvæmt	barnaréttarnefndinni	 í	 Genf	 er	 nær	 sú	 grein	 ekki	 einungis	 til	 réttar	 barna,	

heldur	er	einnig	viðmið	sem	varðar	öll	önnur	réttindi	barna	(Macenaite,	2017).	Lítið	er	

að	 finna	 um	 réttindi	 götubarna	 í	 Barnasáttmálanum,	 en	 þó	 er	 gott	 að	 hafa	 þessar	

greinar	í	huga	í	umræðunni	um	götubörn.		

Kostur	 Barnasáttmálans	 er	 að	 hann	 markar	 mikla	 þróun	 á	 réttindum	 barna.	

Barnasáttmálinn	 var	 fyrsta	 alþjóðasamþykktin	 sem	 viðurkenndi	 börn	 sem	 sjálfstæða	

einstaklinga,	en	hann	er	einnig	þekktur	fyrir	áherslur	sínar	á	réttindi	barna	til	þátttöku	

(Invernizzi	 og	Williams,	 2016).	 Boyden	 (1990/2015)	 hefur	 lýst	 því	 að	 Barnasáttmálinn	

fjalli	meira	 um	börn	 við	 bágar	 aðstæður	 en	 aðrar	 alþjóðasamþykktir.	 Barnasáttmálinn	

fjallar	ekki	aðeins	um	rétt	þeirra	barna	sem	búa	við	kjöraðstæður	innan	fjölskyldunnar,	

heldur	einnig	um	réttindi	þeirra	barna	sem	búa	við	óvenjulegar	aðstæður,	eins	og	stríð	

og	ofbeldi.	Boyden	(1990/2015)	hefur	einnig	minnst	að	Barnasáttmálinn	hafi	þá	kosti	að	

hann	 fjalli	 um	 þátttöku	 barna	 ásamt	 því	 að	 þær	 þjóðir	 sem	 fullgilda	 hann	 eru	

skuldbundnar	að	þjóðarrétti	 til	 að	 fylgja	honum	eftir.	 Panter-Brick	 (2002)	hefur	einnig	

bent	 á	 kosti	 Barnasáttmálans,	 en	 hún	 fjallar	 um	 hvernig	 Barnasáttmálinn	 færði	

umræðuna	frá	hugmyndum	um	aðeins	þarfir	barna	að	umræðunni	um	hvernig	börn	eru	

sjálfstæðir	 einstaklingar	 í	 samfélaginu	 og	 hafa	 eigin	 réttindi	 burt	 séð	 frá	 fullorðnum	

(Panter-Brick,	2002).		

Líkt	 og	 með	 fyrri	 alþjóðasamþykktir,	 sem	 greint	 hefur	 verið	 frá,	 þá	 hefur	

Barnasáttmálinn	verið	gagnrýndur	fyrir	margt.	Þrátt	fyrir	að	Barnasáttmálinn	viðurkenni	

réttindi	barna	óháð	fullorðnum	er	hægt	að	finna	í	12.	gr.	hans	hvernig	fullorðnir	stjórna	

réttindum	 barna.	 Í	 12.	 gr.	 Barnasáttmálans	 er	 fjallað	 um	 réttindi	 barna	 til	 þess	 að	

hlustað	 sé	á	þau	og	 tekið	 sé	mark	á	þeim	og	því	 sem	þau	 segja.	 Það	 fylgir	hins	 vegar	

þessum	 réttindum	 að	 aldur	 og	 þroski	 barnsins	 stjórnar	 því	 hvenær	 taka	 skal	 mark	 á	
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barninu.	 Vandinn	 við	 þetta	 er	 að	 börn	 geta	 alveg	 tjáð	 sig	 á	markverðan	hátt,	 þótt	 að	

þroski	og	aldur	þeirra	segi	ekki	 til	um	það	og	þá	er	það	undir	 fullorðnum	komið	hvort	

tekið	sé	mark	á	því	sem	börnin	segja	(Henaghan,	2018).	Því	má	segja	að	Barnasáttmálinn	

gefi	aðeins	ákveðnum	börnum	rétt	til	að	tjá	sig	og	að	tekið	sé	mark	á	þeim	(Lupton	og	

Williamson,	2017).	

Þegar	12.	gr.	er	 skoðuð	enn	 frekar,	 kemur	einnig	 í	 ljós	að	hún	skarast	á	við	aðrar	

greinar	 sáttmálans	 sem	 varða	 vernd	 barna.	 Freeman	 (2018)	 hefur	 bent	 á	 þetta	 en	

samkvæmt	honum	getur	12	ára	strákur	viljað	gerst	meðlimur	 í	andspyrnuhreyfingu	og	

samkvæmt	12.	gr.	ber	að	hlusta	á	strákinn	og	taka	mark	á	honum.	Hins	vegar	þegar	3.	

gr.	 Barnasáttmálans	 er	 skoðuð,	 þá	 sést	 að	 yfirvöldum	 ber	 skylda	 til	 þess	 að	 taka	

ákvarðanir	sem	eru	barninu	fyrir	bestu.	Vegna	þessa	hefur	barnið	ekki	endilega	þau	völd	

og	réttindi	sem	12.	gr.	gefur	til	kynna	(Freeman,	2018;	Barnasáttmálinn,	1989).	Það	er	

því	ekki	alltaf	barnið	sem	stjórnar	því	hvenær	það	fær	að	nýta	réttindi	sín,	bæði	vegna	

þess	að	fullorðnir	telja	sér	trú	um	að	þeir	viti	betur	en	börnin	og	taka	ekki	mark	á	þeim,	

eða	skörun	er	á	12.	gr.	við	aðrar	greinar	Barnasáttmálans	eins	og	til	dæmis	3.	gr.	

Annað	 sem	 Barnasáttmálinn	 hefur	 verið	 gagnrýndur	 fyrir	 varðar	 rétt	 barna	 á	

úrræðum	 (e.	 resources)	 sem	 tryggja	 áframhaldandi	 og	 öruggan	 þroska	 þeirra.	 Úrræði	

sem	eiga	til	dæmis	við	um	fæðingarvottorð,	stöðugt	aðsetur/heimili,	skráningarskírteini	

og	 aðgengi	 að	 almennri	 menntun	 og	 heilbrigðiskerfi,	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	

Barnasáttmálinn	hefur	til	dæmis	verið	gagnrýndur	fyrir	að	taka	ekki	tillit	til	þeirra	barna	

sem	hafa	ekki	aðgengi	að	þessum	úrræðum,	samanber	götubörn	(Panter-Brick,	2002).		

Gagnrýni	 um	 fleira	má	 finna	 í	 tengslum	 við	 Barnasáttmálann.	 Til	 þess	 að	 réttindi	

barna	 séu	 einhvers	 virði	 er	 þörf	 á	 því	 að	 ríki	 samþykki	 ekki	 aðeins	 Barnasáttmálann,	

heldur	sjái	þau	einnig	til	þess	að	réttindi	sáttmálans	séu	innleidd	inn	í	samfélagið	og	að	

þeim	 sé	 fylgt	 eftir	 (Rico	 og	 Janot,	 2019).	 Tisdall	 og	 Punch	 (2012)	 hafa	 gagnrýnt	

Barnasáttmálann	 fyrir	að	það	skorti	eftirfylgni	á	alþjóðlegum	vettvangi.	Punch	 (2016a)	

hefur	 síðan	 rætt	 galla	 eldri	 viðhorfa	 um	 barnæskuna	 sem	 hafi	 áhrif	 á	 það	 hvernig	

Barnasáttmálanum	er	fylgt	eftir	í	ríkjum.	Punch	tengir	galla	eldri	viðhorfa	við	það	að	enn	

séu	of	margir	sérfræðingar	og	stofnanir	sem	reiði	sig	á	þessi	viðhorf	um	barnæskuna	og	

það	 komi	 í	 veg	 fyrir	 að	 viðhorf	 til	 barna	 breytist.	 Þetta	 komi	 í	 veg	 fyrir	 að	 réttindum	

barna	 sé	 fylgt	 eftir	 til	 fulls.	 Punch	 segir	 síðan	 einnig	 að	 einstaklingar	 sem	 vinna	með	
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börnum	og	 frjáls	 félagssamtök	 (e.	 non-governmental	 organizations)	 séu	meðvituð	 um	

réttindi	barna	og	að	þau	séu	félagslegir	gerendur	(e.	social	actors).	Þörf	sé	á	fræðslu	um	

réttindi	barna	til	að	auka	líkurnar	á	að	Barnasáttmálanum	sé	fylgt	eftir	(Punch,	2016a).		

Samkvæmt	 Denov	 og	 Akesson	 (2016)	 hafa	 fræðimenn	 bent	 á	 þann	 galla	 að	 þótt	

réttindi	 barna	 eigi	 að	 vera	 alþjóðleg,	 þá	 sé	 Barnasáttmálinn	 byggður	 á	 vestrænum	

sjónarmiðum.	 Þau	 endurspegli	 þekkingu	 og	 lifnaðarhætti	 sem	 tíðkast	 á	 Vesturlöndum	

(e.	 Global	 North).	 Dæmi	 um	 þetta	 er	 hvernig	 Barnasáttmálinn	 leggi	 áherslu	 á	

fjölskylduna	 sem	 grunneiningu	 samfélagsins,	 ásamt	 mikilvægi	 ástar,	 hamingju	 og	

áhyggjuleysi	 í	uppeldi	barna	 (Barnasáttmálinn,	1989).	Velferðasérfræðingar	 (e.	welfare	

practitioners)	 frá	 Suðrinu	 (e.	 Global	 South)	 hafa	 gagnrýnt	 bæði	 útflutning	 á	 vestræna	

sjónarmiðinu	og	að	 í	þeim	hópi	sem	kom	að	gerð	Barnasáttmálans,	hafi	aðallega	verið	

einstaklingar	 frá	 Vesturlöndum	 og	 afstaða	 þeirra	mótast	 af	 því	 (Boyden,	 1990/2015).	

Denov	 og	 Akeson	 (2016)	 ræða	 einnig	 hvernig	 hugmyndin	 um	 alþjóðleg	 réttindi	 barna	

stangist	 á	 við	 staðbundin	 gildi	 og	 menningu	 í	 sumum	 samfélögum	 og	 löndum.	 Þetta	

veldur	því	að	þau	samfélög	eru	ekki	eins	móttækileg	fyrir	því	að	meðtaka	þessi	réttindi.	

Denov	og	Akesson	segja	síðan	að	þrátt	fyrir	að	kerfið	meini	vel	með	samþykktum	sínum	

um	réttindi	barna,	þá	geti	þau	verið	ófullnægjandi	og	ekki	menningarlega	við	hæfi	sem	

stuðningur	fyrir	þau	börn	sem	þurfa	mest	á	hjálp	að	halda	(Denov	og	Akesson,	2016).		

Barnasáttmálinn	 er	 ekki	 aðeins	 litaður	 af	 vestrænum	 viðhorfum,	 heldur	 er	 hann	

einnig	 barn	 síns	 tíma.	 Ýmislegt	 sem	 þótti	 ekki	 mikilvægt	 á	 þeim	 tíma	 sem	

Barnasáttmálinn	 sá	 fyrst	 dagsins	 ljós,	 er	 orðið	 mikilvægt	 í	 dag.	 Samkvæmt	 Freeman	

(2018)	 eru	 til	 dæmis	margir	 þættir	 sem	 varða	 þungunarrof,	 transbörn,	 samkynhneigð	

börn,	 loftslagsbreytingar	 og	 að	 einhverju	 leyti	 kvenkyns	 börn,	 sem	 Barnasáttmálinn	

tekur	 ekki	 á.	 Þeir	 aðilar	 sem	 komu	 að	 gerð	 Barnasáttmálans	 voru	 til	 dæmis	 ekki	 að	

tengja	sig	við	umræðuna	um	þungunarrof,	þar	sem	spurningunni	um	það	hvort	ófædd	

börn	 eigi	 einhver	 réttindi	 er	 enn	 ósvarað	 (Freeman,	 2018).	 Sama	 má	 segja	 um	 það	

hvernig	Barnasáttmálinn	vanrækir	umfjöllun	um	réttindi	samkynhneigðra	og	transbarna	

(Alessi,	 Kahn	og	Chatterji,	 2016;	 Freeman,	 2018).	 Freeman	 (2018)	hefur	 einnig	bent	 á	

það	hvernig	þættir	á	við	hnattræna	hlýnun	og	loftslagsbreytingar	hafi	áhrif	á	börn.	Þar	

sem	 loftslagsbreytingar	 voru	 lítið	 í	 umræðunni	 á	 þeim	 tíma	 sem	 Barnasáttmálinn	 var	

saminn,	 er	 varla	 fjallað	 um	 slíka	 þætti	 í	 tengslum	 við	 réttindi	 barna.	 Hins	 vegar	 eru	
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réttindi	barna	í	tengslum	við	loftslagsbreytingar	mjög	mikilvæg,	þar	sem	án	jarðarinnar	

hafa	réttindi	barna	enga	merkingu	(Freeman,	2018).	Einnig	skortir	 í	Barnasáttmálanum	

umræðu	 um	 þætti	 sem	 varðar	 netnotkun	 barna,	 en	 það	 var	 einnig	 eitthvað	 sem	

skiljanlega	 var	 ekki	 hugað	 að	 við	 gerð	 sáttmálans.	 Dæmi	 um	 slíka	 þætti	 eru	 réttindi	

barna	í	tengslum	við	eftirlit	á	notkun	þeirra	og	síðan	neteinelti	(Freeman,	2018;	Lupton	

og	Williamson,	 2017).	 Síðast	 er	 vert	 að	minnast	 á	hvernig	Barnasáttmálinn	 fjallar	 ekki	

um	 mál	 sem	 varða	 giftingar	 barna,	 eins	 og	 við	 hvaða	 aldur	 slíkt	 væri	 leyfilegt,	 en	

brúðkaup	barna	er	þáttur	sem	snertir	að	mestu	leyti	stúlkur	(Freeman,	2018;	Tisdall	og	

Punch,	2012).	
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2 Börn	og	barnæskan	
Hvaða	réttindi	er	verið	að	ræða	um	í	1.	kaflanum	og	hver	eru	þessi	börn?	Í	þessum	kafla	

verður	farið	út	í	hugtökin	börn	og	barnæska	og	verða	þau	útskýrð	í	samhengi	við	helstu	

kenningar.	 Til	 eru	 margar	 mismunandi	 kenningar	 tengdar	 börnum	 og	 barnæsku	 en	 í	

þessum	kafla	verður	lögð	áhersla	á	þær	helstu	sem	hafa	komið	fram	á	síðustu	30	árum	

og	marka	tímamót	innan	barna-	og	bernskufræðanna.	Fyrst	verður	fjallað	um	kenningar	

um	barnæskuna	og	lögð	áhersla	á	þroskaferilskenningar	annars	vegar	og	kenningar	um	

barnæskuna	 sem	 félagslega	 smíð	 hins	 vegar.	 Þar	 á	 eftir	 verður	 farið	 yfir	 tvö	 algeng	

sjónarmið	 um	 barnæskuna,	 en	 þau	 sjónarmið	 eru	 hvernig	 börn	 eru	 álitin	 „verðandi“	

fullorðnir	 einstaklingar	 annars	 vegar	 og	 „verandi“	 börn	 hins	 vegar.	 Að	 lokum	 verður	

snert	 á	 fleti	 atbeinis	 (e.	 agency)	 og	 fjallað	 um	það	 í	 samhengi	 við	 börn	 og	 barnæsku.	

Markmið	kaflans	er	að	leggja	grunn	að	áframhaldandi	umræðu	um	fjölbreytileika	barna	

og	barnæsku.	

2.1 Barnæskan	

Eins	og	nefnt	var	í	kafla	1.3,	þá	flokkast	einstaklingur	undir	það	að	vera	barn	fram	að	18	

ára	 aldri	 samkvæmt	Barnasáttmála	 Sameinuðu	þjóðanna,	nema	annað	 sé	 tekið	 fram	 í	

hverju	 landi	 fyrir	 sig	 (Barnasáttmálinn,	 1989;	 Desai,	 2009).	 Þegar	 hugtakið	 aldur	 er	

skoðað	 nánar	 en	 skilgreiningar	 laga	 og	 alþjóðasamþykkta	 segja	 til	 um,	 er	 margt	

áhugavert	 sem	 kemur	 í	 ljós.	 Til	 að	 byrja	með	 er	 þessu	 tímabili	 yfirleitt	 skipt	 í	 nokkra	

flokka	á	við	ungbarn,	krakki,	unglingur	o.s.frv.	(Montgomery,	2009).	Eriksen	(2015)	segir	

síðan	að	aldur	og	það	að	eldast	sé	líffræðilegur	þáttur	sem	sé	óumflýjanlegur,	en	aldur	

er	líka	að	einhverju	leyti	félagslega	mótaður.	James	og	Prout	(1990/2015)	eru	sammála	

og	 telja	 aldur	 ekki	 eingöngu	 fara	 eftir	 líffræðilegum	 þáttum,	 heldur	 einnig	 eftir	

menningu	ólíkra	samfélaga	og	skilgreiningu	þeirra	á	börnum	og	barnæsku.	Með	öðrum	

orðum	þá	er	misjafnt	eftir	samfélögum	hvernig	fólk	túlkar	aldur.	 Í	sumum	samfélögum	

eru	 til	 dæmis	 eldri	 einstaklingar	 virtari	 í	 samfélaginu	 vegna	 reynslu	 og	 visku	 á	meðan	

börn	eru	talin	andstæða	þeirra	(Eriksen,	2015).	

Eriksen	(2015)	hefur	einnig	fjallað	um	það	að	í	sumum	samfélögum	eru	það	athafnir	

sem	skilgreina	hvenær	börn	hætta	að	vera	börn	og	verða	fullorðin.	Eriksen	kallar	þetta	

þroskavígslur	(e.	rites	of	passage),	þar	sem	einstaklingar	fara	í	gegnum	athafnir	til	að	ná	

ákveðinni	 stöðu	 innan	 samfélagsins.	 Slíkar	 þroskavígslur	 eru	 margbreytilegar	 eftir	
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samfélögum.	Eitt	dæmi	um	þetta	gæti	verið	það	þegar	stelpur	 fæða	börn.	Það	markar	

oft	 tímamót	 í	 lífi	 þeirra,	 þar	 sem	þær	 verða	 fullorðnar	 við	 þennan	 atburð,	 sama	hver	

aldur	 þeirra	 er.	 Fleiri	 dæmi	 um	 þroskavígslur	 gætu	 síðan	 verið	 fermingar	 eða	 það	 að	

byrja	 í	 menntaskóla,	 þar	 sem	 við	 slíkar	 athafnir	 eiga	 sér	 stað	 ákveðin	 tímamót	 og	

einstaklingar	eru	oft	álitnir	fullorðnir.		

Eriksen	(2015)	vitnar	í	Victor	Turner	sem	skipti	upp	ferli	þroskavígslna	í	þrjá	þætti;	

aðskilnað,	þröskuld	 (e.	 liminality)	og	aðlögun.	 Fyrst	 á	 sér	 stað	aðskilnaður	 frá	því	 sem	

einstaklingar	þekkja,	 t.d.	barnæskan.	Þar	á	eftir	kemur	þröskuldur	sem	táknar	ákveðið	

millibilsástand,	t.d.	unglingsárin.	Að	lokum	komast	einstaklingar	yfir	þennan	þröskuld	og	

þá	 tekur	 við	 aðlögun	 að	 nýrri	 samfélagsstöðu	 þeirra,	 t.d.	 fullorðinsárin.	 Millistigið	 er	

ákveðið	 hættusvæði,	 þar	 sem	 hætta	 er	 á	 því	 að	 einstaklingur	 neiti	 að	 aðlagast	 nýrri	

samfélagsstöðu	sinni	og	afneiti	gildum	og	reglum	samfélagsins	(Eriksen,	2015).		

Hér	er	hægt	að	greina	ákveðna	tvíhyggju,	þar	sem	mun	er	að	finna	á	því	hvað	felst	í	

því	að	vera	barn	og	fullorðinn.	Samkvæmt	tvíhyggjunni	eru	fullorðnir	og	börn	álitin	sem	

andstæður,	sitthvor	tegundin.	Fullorðnir	eru	birtingarmynd	alls	þess	sem	börn	eru	ekki.	

Fullorðnir	 eru	 tákn	 um	 stöðugleika	 og	 fullkomnun,	 en	 börn	 tákn	 um	 það	 að	 vera	

ósjálfbjarga	og	ófullkomin	 (James	og	Prout,	1990/2015).	 Lee	 (2001)	hefur	komið	 inn	á	

þessa	 tvíhyggju,	 þegar	 hann	 hefur	 rætt	 um	 það	 hvernig	 rekja	 megi	 hugmyndir	 um	

barnæskuna	til	uppruna	hugmyndarinnar	um	það	að	fullorðinsárin	feli	í	sér	fullmótaðan	

einstakling.	 Lee	 segir	 fullorðinsárin	 fela	 í	 sér	hugmynd	um	stöðugleika	og	 fullkomnun.	

Einstaklingar	með	varanlega	vinnu	og	sambönd	uppfylli	þau	gildi	sem	eru	samfélagslega	

álitin	gera	fólk	fullorðið.	Samkvæmt	Lee	voru	fullorðinsárin	álitin	vera	loka	áfangastaður	

í	þroskaferli	einstaklings.	Þess	vegna	voru	börn	og	barnæska	þeirra	álitin	vera	leiðin	að	

þessum	 nákvæma	 áfangastað	 í	 lífinu,	 leiðin	 að	 stöðugu	 (e.	 stable)	 fullorðinsárunum	

(Lee,	2001).		

Þetta	 sjónarmið	 á	 barnæskuna	 og	 fullorðinsárin	 á	 rætur	 sínar	 að	 rekja	 til	

þroskaferilskenninga	úr	sálfræðinni,	 sem	síðar	smituðu	þessum	hugmyndum	út	 frá	sér	

inn	 í	 félagsvísindin	 og	 barna-	 og	 bernskufræðin.	 Þroskaferilskenningarnar	 fólu	 í	 sér	

hugmyndir	 um	 skynsemi	 og	 dómgreind	 einstaklinga,	 náttúrulegt	 ástand,	 ásamt	

hugmyndum	 um	 algild	 (e.	 universality)	 viðmið.	 Líffræðilegur	 vanþroski	 barna	 var	

samtvinnaður	við	 félagslegan	þroska	þeirra	og	það	borið	 saman	við	 fullorðinsárin	 sem	
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táknuðu	skynsemi	og	þroska.	Þroskaferilskenningar	áttu	síðan	að	vera	algild	staðreynd	

um	barnæskuna.	 Sjónarmið	þroskaferilskenninga	voru	 ríkjandi	 til	 loka	20.	 aldar,	 en	þá	

byrjaði	 fyrst	 gagnrýni	 á	 þær	 að	 koma	 fram	 (James	 og	 Prout,	 1990/2015).	

Barnasálfræðingurinn	Jean	Piaget	er	þekktur	fyrir	að	koma	fram	með	ný	sjónarmið	innan	

þroskaferilskenninga.	Kenningar	hans	voru	þær	að	börn	 færu	 í	gegnum	ákveðin	þrep	 í	

þroskaferli	 sínu	 sem	 leiddu	 til	 rökhugsunar	 fullorðins	 einstaklings.	 Piaget	 reyndi	 að	

tengja	hegðun	barna	 við	 líffræðilegan	þroskaferil	 þeirra	 (Brockliss,	 2016;	Hecht,	 1998;	

James	og	Prout,	1990/2015).		

Þroskaferilskenningar	haldast	oft	í	hendur	við	kenningar	um	félagsmótun,	en	það	er	

hægt	að	sjá	meðal	annars	í	tengslum	við	þroskavígslur	og	hvernig	einstaklingur	kemst	í	

gegnum	 þessi	 þrep	 þroskaferils	 síns.	 Börn	 komast	 á	 þennan	 loka	 áfangastað	

þroskaferilsins	 þegar	 þau	 ljúka	 við	 ákveðið	 félagsmótunarferli,	 sem	 undirbýr	 þau	 fyrir	

fullorðinsárin.	 Fullorðnir	 einstaklingar	 sjá	 um	 að	móta	 börnin	 til	 að	 þau	 geti	 tekið	 við	

samfélagslegri	ábyrgð	sinni	á	 réttan	hátt	eftir	þroskavígslur	þeirra.	Við	það	endurnýjar	

samfélagið	sig	án	þess	að	uppbygging	samfélagsins	breytist	(Eriksen,	2015).	

James	og	Prout	(1990/2015)	fjalla	um	félagsmótunarkenningar	en	samkvæmt	þeim	

fóru	 þær	 kenningar	 að	 gera	 vart	 um	 sig	 á	 fimmta	 áratug	 síðustu	 aldar.	

Félagsmótunarkenningar	er	hægt	að	tengja	við	það	sem	Eriksen	(2015)	segir	um	viðhorf	

til	barna	og	unglinga.	Samkvæmt	honum	er	oft	álitið	að	börn	og	unglinga	skorti	reynslu	

og	líkamlegan	þroska	og	séu	því	óæðri	verur.	Börn	eru	oft	einnig	tengd	við	sakleysi	sem	

er	eitt	form	af	fullkomleika,	þar	sem	börnin	eru	enn	ómótaðir	einstaklingar	sem	þekkja	

ekki	muninn	á	réttu	og	röngu.	Börnin	eru	hreint	blað	og	fullorðnir	einstaklingar	sjá	um	

að	móta	þau,	 segja	þeim	 til	 og	 leiðbeina	 (Eriksen,	 2015;	 James	og	Prout,	 1990/2015).	

Hér	sést	hvernig	 félagsmótun	verður	 lykill	að	ferlinu	sem	notað	er	til	að	breyta	barni	 í	

fullorðinn	 einstakling.	 Hér	 er	 því	 einnig	 hægt	 að	 finna	 einhvers	 konar	 blöndu	 af	

þroskaferilskenningum	og	félagsmótunarkenningum,	þar	sem	þroskaferill	einstaklinga	er	

samtvinnaður	 félagsmótun	 sem	 knýr	 áfram	 þroskaferlin	 og	 öfugt	 (James	 og	 Prout,	

1990/2015;	Lee,	2001).		

Félagsmótunarkenningar	hafa	tekið	á	sig	margbreytilegar	birtingarmyndir,	sem	eru	

oft	 bundnar	 öðrum	 kenningarlegum	 sjónarmiðum	 eins	 og	 raunhyggju	 (e.	 positivism),	

virknishyggju	 o.s.frv.	 Samkvæmt	 raunhyggjunni,	 gekk	 félagsmótun	 út	 á	 vísindaleg	 rök	
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fyrir	 því	 hvernig	 börn	 læra	 að	 taka	 þátt	 í	 samfélaginu.	 Sjónarmið	 formgerðar	

virknishyggju	 (e.	 structural	 functionalism),	 felur	 síðan	 í	 sér	 hvernig	 félagsmótun	 er,	

þegar	 félagsleg	 hlutverk	 einstaklinga	 ganga	 á	 milli	 kynslóða	 og	 viðhalda	 formi	

samfélagsins,	 samanber	 þroskavígslurnar	 (Eriksen,	 2015;	 James	 og	 Prout,	 1990/2015).	

Ákveðinn	rauðan	þráð	er	hægt	að	finna	á	meðal	félagsmótunarkenninga,	en	það	er	að	

þátttaka	 í	 samfélaginu	 og	 félagsleg	 hlutverk	 einstaklinga	 er	 lærð	 hegðun	 (James	 og	

Prout,	1990/2015).		

Mið	20.	öldin	markar	ákveðnar	breytingar	á	kenningum	um	börn	og	barnæskuna	en	

þá	 vakti	 fræðimaðurinn	 Ariès	 athygli	 á	 að	 hugmyndirnar	 um	 fullorðna,	 börn	 og	

barnæskuna	 hafi	 verið	 skapaðar	 á	 16.	 öld	 í	 Evrópu	 (Lee,	 2001).	 Samkvæmt	 Ariès	 var	

hugmyndin	 um	 börn	 fyrir	 þann	 tíma	 aðeins	 tengd	 við	 ungabörn	 (James	 og	 Prout,	

1990/2015),	en	eftir	þann	aldur	voru	börn	álitin	vera	litlir	fullorðnir	einstaklingar.	Ariès	

komst	að	þessari	niðurstöðu	með	því	að	 líta	á	myndlist	 frá	miðöldum.	Fyrir	16.	öldina	

voru	 börn	 máluð	 eins	 og	 smávaxnir	 einstaklingar	 með	 líkamsstöðu	 og	

vöðvauppbyggingu	á	við	fullorðið	fólk.	Eftir	þennan	tíma	fóru	myndirnar	að	vera	meira	í	

líkingu	 við	 líkamsbyggingu	 barna	 (Montgomery,	 2009).	 Ariès	 taldi	 að	 nýjar	 hugmyndir	

hafi	fæðst	á	16.	öldinni	um	mikilvægi	aðhlynningar	og	uppfræðslu	barna	til	þess	að	þau	

væru	 betur	 í	 stakk	 búin	 til	 að	 takast	 á	 við	 skyldur	 fullorðinsáranna	 (James	 og	 Prout,	

1990/2015).	

Ariès	hefur	þó	verið	gagnrýndur	fyrir	að	nota	aðeins	málverk	sem	heimildir,	sem	eru	

hlutdrægar	þar	 sem	þær	greina	ekki	 frá	þáttum	á	við	kyn	og	 stétt.	 Einnig	horfði	hann	

ekki	 á	 aðrar	 heimildir	 frá	 sama	 tíma	 sem	 sýndu	 greinilega	 fram	 á	mun	 á	 börnum	 og	

fullorðnum,	 til	 dæmis	 hvenær	 einstaklingar	 urðu	 sakhæfir	 (Montgomery,	 2009).	 Ariès	

hefur	einnig	verið	gagnrýndur	á	þeim	forsendum	að	þrátt	fyrir	að	engar	sannanir	sé	að	

finna	um	vestræna	barnæsku	fyrir	einhvern	tiltekinn	tíma,	megi	vel	vera	að	samfélagið	

hafi	 haft	 slíkar	 hugmyndir	 án	 þess	 að	 sannanir	 séu	 til	 fyrir	 því	 (James	 og	 Prout,	

1990/2015).	

Ariès	hafði	mikil	 áhrif	 á	það	hvernig	 félagsvísindin	horfðu	á	barnæskuna,	þar	 sem	

kenningar	 hans	 sýndu	 fram	 á	 að	 hugmyndir	 um	 barnæskuna	 hefðu	 fengið	 á	 sig	 nýja	

birtingarmynd	 á	 16.	 öldinni.	 Þessi	 þekking	 setti	 gat	 á	 ráðandi	 sjónarmið	

þroskaferilskenninga	um	að	barnæskan	væri	algilt	 fyrirbæri	 í	heiminum,	þar	sem	Ariès	
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sýndi	 hvernig	 hugmyndir	 um	 barnæskuna	 hefðu	 breyst	 á	 þeim	 tímapunkti	 (James	 og	

Prout,	 1990/2015).	 Áhrif	 Ariès	 náðu	 til	 mannfræðinnar	 en	 samkvæmt	 Montgomery	

(2009)	 komu	 hugmyndir	 hans	 af	 stað	 umræðu	 um	 fjölbreytileika	 barnæskunnar	 og	

hvernig	hún	væri	breytileg	eftir	tímabilum	og	stöðum.	Samkvæmt	Montgomery	(2009)	

hefur	framlag	mannfræðinnar	innan	barna-	og	bernskufræðanna	einmitt	verið	áhersla	á	

fjölbreytileika	og	menningarlega	afstæðishyggju.	Mannfræðin	 leggur	 áherslu	 á	 að	ekki	

sé	 til	 nein	 alheimsbarnæska,	 þar	 sem	 börn	 séu	 bæði	 undir	 menningarlegum	 og	

líffræðilegum	áhrifum	(Montgomery,	2009).		

Tíundi	 áratugur	 síðustu	 aldar	 markar	 tímamót	 innan	 barna	 og	 bernskufræðanna,	

þar	sem	fræðifólkið	Allison	James	og	Alan	Prout	(1990/2015)	drógu	saman	orðræðuna	

um	 börn	 og	 barnæskuna	 og	 frá	 því	 spratt	 upp	 ný	 hugmyndafræði	 (e.	 paradigm)	 um	

efnið.	 James	og	Prout	 lögðu	áherslu	á	nýjar	aðferðir	 í	 rannsóknum	sem	bæta	þátttöku	

barna	og	ræddu	ný	sjónarmið	um	barnæskuna	sem	félagslega	smíð,	sem	var	frábrugðið	

fyrri	 kenningum	um	þroskaferla	 og	 félagsmótun	 (James	 og	 Prout,	 1990/2015).	 Tengja	

mætti	 hugmyndir	 Ariès	 við	 nýju	 hugmyndafræðina	 um	börn	 og	 barnæskuna,	 þar	 sem	

hann	 opnaði	 ákveðna	 umræðu	 um	 félagslega	 smíð	 barnæskunnar	 án	 þess	 að	 greina	

sérstaklega	frá	því	hugtaki	og	kenningu.		

James	og	Prout	(1990/2015)	ræddu	hvernig	barnæskan	væri	félagsleg	smíð,	en	það	

er	hvorki	náttúrulegt	né	algilt	að	barnæskan	sé	álitin	vera	form	líffræðilegs	vanþroska.	

Samkvæmt	James	og	Prout	er	ekki	til	nein	ein	rétt	barnæska,	þar	sem	hún	er	félagsleg	

smíð.	Mismunandi	siðvenjur	leiða	af	sér	mismunandi	barnæsku,	sem	hver	og	ein	er	rétt	

form	barnæskunnar	 í	eigin	samhengi.	Þetta	á	 líka	við	um	 lög	sem	segja	 til	um	hvenær	

einstaklingar	eru	börn	og	hvenær	ekki.	Börn	og	barnæskan	eru	skilgreind	út	frá	félags-	

og	menningarlegu	samhengi	og	eru	að	miklu	leyti	afurð	þeirra	gilda	og	hugsunarháttar	

sem	mótar	undirstöðu	viðkomandi	samfélags	(Denov	og	Akesson,	2016;	James	og	Prout;	

1990/2015).	Það	ætti	því	ekki	að	koma	á	óvart	að	ósamræmi	getur	verið	á	milli	landa	um	

það	hvenær	börn	eru	skilgreind	sem	slík,	eins	og	minnst	var	á	í	kafla	1.3.	

Samkvæmt	 James	 og	 Prout	 (1990/2015)	 má	 sjá	 umræðu	 um	 barnæskuna	 sem	

félagslega	 smíð	 í	 sumum	 rannsóknum	 eldri	 mannfræðinga	 án	 þess	 að	 minnst	 sé	

sérstaklega	á	hugtakið.	Mannfræðingar	á	borð	við	Mead,	Benedict	og	Hall	rannsökuðu	

hvernig	 barnæskan	 væri	 breytileg	 eftir	 menningu	 ólíkra	 samfélaga	 og	 báru	 gjarnan	
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saman	 tvær	 eða	 fleiri	 til	 að	 sýna	 breytileikann.	 Þessir	 fræðimenn	 töldu	 hins	 vegar	

barnæskuna	vera	tímabil	félagsmótunar	sem	stjórnað	væri	af	fullorðnu	fólki.	Kenningar	

þeirra	voru	því	blanda	af	gömlum	og	nýjum	sjónarmiðum	sem	fjallað	hefur	verið	um	 í	

þessum	kafla,	þar	sem	ekki	var	tekið	tillit	til	þess	að	barnæskan	væri	eigið	fyrirbæri	né	

að	börn	væru	þátttakendur	í	að	skapa	hana	(James	og	Prout,	1990/2015).		

James	og	Prout	(1990/2015)	benda	einnig	á	að	aldur	og	barnæskan	séu	breytur	sem	

samsvari	 öðrum	breytum	eins	 og	 kyni,	 kynþætti	 (e.	 ethnicity)	 og	 stétt.	 Þessar	 breytur	

hafi	síðan	allar	áhrif	og	skapi	mismunandi	barnæsku	þar	sem	hún	sé	félagsleg	smíð.	Oft	

getur	verið	munur	á	barnæsku	stelpna	og	stráka.	Það	sama	á	við	um	börn	sem	búa	við	

góðar	efnahagslegar	aðstæður	og	þau	sem	búa	við	skort	eða	fátækt.	Aldur	barna	hefur	

síðan	 einnig	 áhrif,	 þar	 sem	 börn	 á	mismunandi	 aldursstigum	 barnæskunnar	 geta	 haft	

mismunandi	sjónarhorn	(James	og	Prout,	1990/2015;	Montgomery,	2009).	Montgomery	

(2009)	 er	 með	 gott	 dæmi	 um	 þetta.	 Hún	 talar	 um	 að	 barnæska	 fátækrar	 stúlku	 úr	

jaðarsettum	minnihlutahópi,	 sé	allt	öðruvísi	en	barnæska	stráks	úr	efnaðari	 fjölskyldu.	

Þau	 eigi	 mismunandi	 barnæsku	 vegna	mismunandi	 aðstæðna	 og	 tækifæra,	 en	 einnig	

vegna	þess	hvernig	þau	skilgreina	og	 líta	á	eigin	barnæsku	 (Montgomery,	2009).	Þrátt	

fyrir	kosti	nýju	kenninganna,	er	alltaf	hægt	að	 finna	einhver	vandamál.	Vandinn	 innan	

barna-	 og	 bernskufræðanna	 er	 að	 nýjar	 kenningar	 mæta	 mikilli	 mótstöðu,	 þar	 sem	

ráðandi	hugmyndir	um	þroskaferla	og	félagsmótun	virðast	lifa,	þrátt	fyrir	mikla	gagnrýni	

á	þær	(James	og	Prout,	1990/2015).		

2.2 „Verðandi“	fullorðin	eða	„verandi“	börn	

Þegar	 fjallað	er	um	hvað	það	er	að	vera	barn	er	mikilvægt	að	gera	grein	 fyrir	 tveimur	

sjónarhornum.	 Í	 fyrsta	 lagi	 börn	 sem	 „verðandi“	 fullorðnir	 einstaklingar	 (e.	 human	

becoming)	og	í	öðru	lagi	börn	sem	„verandi“	einstaklingar	(e.	being	child).	Þegar	talað	er	

um	„verðandi“	börn	er	um	að	ræða	hvernig	horft	er	á	að	börn	eigi	að	verða	í	framtíðinni	

án	þess	að	taka	tillit	til	núverandi	lífs	þeirra	(Johnson,	2011).	Líf	barna	og	barnæskan	er	

því	 æfing	 fyrir	 fullorðinsárin.	 Þau	 börn	 sem	 sýndu	 einhver	 frávik	 í	 æfingunni	 fyrir	

fullorðinsárin	voru	álitin	misheppnaðar	mannverur	(James	og	Prout,	1990/2015).	Eins	og	

minnst	 var	 á	 í	 kaflanum	 hér	 á	 undan	 eru	 börn	 og	 fullorðnir	 stundum	 álitin	 hvor	 sín	

tegundin	og	tilheyrir	sú	orðræða	„verðandi“	sjónarmiðinu	(Johnson,	2011).	
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Hugmyndir	Lee	(2001)	um	að	félagsleg	smíð	fullorðinsáranna	hefði	áhrif	á	félagslegu	

smíð	barnæskunnar	á	vel	við	umræðuna	um	börn	sem	„verðandi“	fullorðna.	Samkvæmt	

Lee	 verða	 hugmyndirnar	 um	 hefðbundna	 fullorðna	 einstaklinginn	 að	 mælikvarða	 um	

það	hversu	ófullkomin	börn	eru	í	samanburði	við	fullorðna	(Lee,	2001).	Sama	má	segja	

um	 hugmyndir	 Piaget	 um	 þrep	 þroskaferils	 barna	 (Hecht,	 1998,	 James	 og	 Prout,	

1990/2015).	Börnin	og	barnæska	þeirra	 fjallar	 samkvæmt	þessum	hugmyndum	um	að	

komast	upp	þessi	þrep	og	komast	á	loka	áfangastaðinn	sem	rætt	var	um	í	kafla	2.1	um	

barnæskuna.	

Samkvæmt	 Uprichard	 (2008)	 eru	 kostir	 „verðandi“	 sjónarmiðs	 þeir	 að	 hugsað	 er	

lengra	en	aðeins	um	núverandi	líf	barnanna	og	skapar	það	rými	fyrir	vonir	og	væntingar	

um	 framtíð	 þeirra	 og	 hvernig	 það	 mótar	 barnæskuna.	 Sjónarmiðið	 hefur	 þó	 einnig	

nokkra	 galla,	 en	 samkvæmt	 Uprichard	 eru	 þeir	 tveir.	 Annars	 vegar	 nefnir	 hún	 það	

hvernig	áhersla	sé	lögð	á	framtíð	barnsins	sem	fullorðins	einstaklings,	en	ekki	á	líf	þess	

sem	ungs	einstaklingss	hér	og	nú.	Þetta	sjónarmið	á	það	á	hættu	á	að	gleyma	að	líta	á	

hversdagsleikann	sem	fylgir	því	að	vera	barn.	Hins	vegar	ræðir	Uprichard	það	vandamál	

að	börn	séu	álitin	vera	háð	fullorðnum,	þar	sem	þau	skorti	þessa	hæfni	 í	öllu	á	meðan	

álitið	er	að	 fullorðnir	hafi	hæfnina	 í	öllu.	Uprichard	ræðir	einnig	galla	hugmyndarinnar	

um	að	börn	séu	vanhæf	en	 fullorðnir	ekki,	þar	sem	aðstæður	stjórni	því	hvenær	bæði	

börn	og	fullorðnir	geti	verið	hæfir	eða	vanhæfir.	

Lee	(2001)	hefur	einnig	bent	á	galla	þessa	sjónarmiðs	í	sambandi	við	þær	hugmyndir	

að	 fullorðinsárin	 feli	 í	 sér	 fullmótaðan	einstakling,	eins	og	minnst	var	á	 í	kafla	2.1.	Þar	

sem	 grundvöllur	 „verðandi“	 sjónarmiðsins	 er	 byggður	 á	 hugmyndum	 um	 stöðugleika	

fullorðinsáranna,	er	breytingum	21.	aldarinnar	ekki	gefið	nógu	mikið	vægi.	Samkvæmt	

Lee	er	algengara	í	dag	að	finna	óreiðu	í	vinnu	og	samböndum	fullorðinna	en	ekki	þennan	

stöðugleika.	Fullorðnum	skortir	þennan	stöðugleika	í	lífi	sínu	og	því	sé	ekki	lengur	hægt	

að	líta	á	börn	út	frá	hugmyndinni	um	stöðuga	fullorðna	einstaklinginn	(Lee,	2001).		

Sjónarmiðið	um	börn	sem	„verandi“	einstaklinga	er	það	þegar	horft	er	á	börn	út	frá	

þeirra	forsendum,	þau	eru	félagslegir	gerendur	sem	taka	þátt	í	að	smíða	eigin	barnæsku.	

Sjónarmiðið	um	„verandi“	börn	er	sprottið	upp	úr	gagnrýni	á	„verðandi“	sjónarmiðið	og	

er	birtingarmynd	andstöðu	þess	(Uprichard,	2008).	Samkvæmt	Rico	og	Janot	(2019),	er	

þetta	 sjónarmið	 mjög	 mikilvægt	 þar	 sem	 þörf	 er	 á	 því	 að	 skilja	 barnæskuna	 út	 frá	
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hversdagsleika	hennar	og	frá	sjónarhorni	barnanna	sjálfra,	en	ekki	aðeins	út	frá	framtíð	

þeirra.		

Samkvæmt	Uprichard	(2008)	eru	kostir	„verandi“	sjónarmiðs	meðal	annars	að	horft	

er	á	börn	út	frá	þeirra	eigin	forsendum	og	líðandi	stundu	lífs	þeirra.	Uprichard	greinir	þó	

einnig	 frá	 tveimur	 vandamálum	 sem	 fylgja	 „verandi“	 sjónarmiðinu.	 Fyrra	 vandamálið	

sem	 hún	 nefnir	 er	 einmitt	 hvernig	 „verandi“	 sjónarmiðið	 varð	 til	 sem	 mótsögn	 við	

fyrrnefnt	„verðandi“	sjónarmið.	Það	var	byggt	á	grunni	þess	að	„verðandi“	sjónarmiðið	

væri	 til	 staðar	 og	 því	 viðheldur	 „verandi“	 sjónarmiðið	 mótsögninni.	 Af	 sömu	 ástæðu	

heldur	 Uprichard	 því	 einnig	 fram	 að	 „verandi“	 sjónarmiðið	 viðhaldi	 tvíhyggjunni	 um	

börn	gegn	fullorðnum,	þar	sem	sjónarmiðið	nær	ekki	að	steypa	„verðandi“	sjónarmiðinu	

af	stóli.	Seinna	vandamálið	sem	Uprichard	nefnir	er	að	„verandi“	sjónarmiðið	taki	ekki	

tillit	 til	 framtíðarvona	 og	 væntinga	 barnanna	 um	 fullorðinsár	 þeirra.	

Framtíðarhugmyndir	 barna	 hafa	 áhrif	 á	 núverandi	 líf	 þeirra	 og	 þess	 vegna	 er	 einnig	

mikilvægt	að	skoða	líf	barna	út	frá	„verðandi“	sjónarmiðinu	líka.		

Uprichard	 (2008)	 ræðir	hvernig	bæði	sjónarmiðin	eru	bundin	hvort	öðru	og	því	er	

ekki	hægt	að	horfa	aðeins	á	annað	hvort.	Það	er	mikilvægt	að	líta	á	barnæsku	barna	út	

frá	 núverandi	 lífi	 þeirra,	 hvernig	 þau	 eru	 gerendur	 í	 því	 að	 móta	 eigið	 líf	 og	 hvernig	

framtíðaráform	barnanna	hafa	áhrif	á	barnæsku	þeirra.	Uprichard	 leggur	 til	að	notkun	

beggja	sjónarhorna	bæti	atbeini	barna.	Með	báðum	sjónarmiðum	hafa	börn	áhrif	bæði	á	

líðandi	stundu	og	framtíð	sína.		

2.3 Atbeini	barna	

Innan	barna-	og	bernskufræðanna	hefur	umræðan	um	atbeini	verið	algeng,	en	það	var	á	

sínum	tíma	hluti	af	nýjum	hugmyndum	James	og	Prout	(1990/2015).	Frá	þeim	tíma	hafa	

fræðimenn	 mikið	 velt	 hugtakinu	 fyrir	 sér	 og	 hefur	 hugtakið	 einnig	 verið	 hluti	 af	

orðræðunni	 um	 réttindi	 barna	 til	 þátttöku	 og	 að	 taka	 ákvarðanir	 sem	 tengjast	 þeirra	

eigin	lífi	(Tisdall	og	Punch,	2012).	Eriksen	(2015)	útskýrir	atbeini	í	samhengi	við	hugtakið	

hegðun	(e.	behaviour),	þar	sem	hegðun	á	við	um	sjáanlega	gerðir	manneskja	og	dýra,	til	

dæmis	er	hægt	að	sjá	fólk	og	dýr	hlaupa.	Atbeini	á	síðan	við	um	það	hvernig	félagslegir	

gerendur	geta	velt	fyrir	sér	því	sem	þeir	gera	og	hugsað	um	hvers	vegna.	Það	er	eitthvað	

sem	 ekki	 er	 hægt	 að	 sjá,	 en	 það	 gerir	 félagslegum	 gerendum	 kleift	 að	 velta	 fyrir	 sér	

hegðun	sinni	og	stjórna	henni,	þótt	þeir	viti	ekki	endilega	hver	útkoma	hegðunarinnar	
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verði.	 Dæmi	 um	 þetta	 væri	 þegar	 einstaklingur	 hugsar	 hvers	 vegna	 hann	 ætlar	 að	

hlaupa.	Samkvæmt	Eriksen	(2015)	er	mankynið	eina	tegundin	sem	vitað	er	um	að	geti	

stjórnað	 hegðun	 sinni	 og	 velt	 fyrir	 sér	 hvers	 vegna	 svona	 en	 ekki	 hinsegin	 (Eriksen,	

2015).		

Hugtakið	 atbeini	 hefur	 haft	 áhrif	 á	 akademíska	 umræðu	 um	börn	 á	 tvenns	 konar	

vegu.	Fyrst	var	það	í	tengslum	við	birtingarmynd	barna	í	rannsóknum.	Atbeini	barna	var	

stór	 þáttur	 í	 því	 að	 móta	 orðræðuna	 um	 að	 líf	 barnanna	 ætti	 að	 vera	 miðpunktur	

rannsóknarinnar,	en	ekki	framtíð	þeirra	sem	fullorðnir	einstaklingar.	Í	stað	þess	að	horfa	

á	 börn	 sem	 „verðandi“	 fullorðna	 einstaklinga,	 var	 hlustað	 á	 rödd	 barna	 og	 horft	 á	

menningu	 og	 félagsleg	 sambönd	 þeirra	 sem	 mikilvæga	 þætti,	 burt	 séð	 frá	

fullorðinsárunum.	Seinna	dæmið	um	áhrif	atbeinis	á	akademíska	umræðu	um	börn,	er	

hugmyndin	 um	 að	 börn	 séu	 félagslegir	 gerendur	 í	 eigin	 lífi.	 Börn	 hafa	 eigin	 þarfir	 og	

hagsmuni,	en	þau	eru	minnihlutahópur	í	samfélaginu	og	hafa	því	ekki	eins	mikil	áhrif	og	

fullorðnir.	Valdaleysi	barna	má	rekja	til	 ráðandi	orðræðu	um	að	börn	séu	óþroskuð	og	

því	með	minni	réttindi	(Esser,	Baader,	Betz	og	Hungerland,	2016).	

Tisdall	og	Punch	(2012)	hafa	rætt	nýrri	sjónarmið	um	atbeini	barna,	en	í	því	felst	að	í	

fyrri	 rannsóknum	með	 börnum	 hefur	 fræðifólk	 lagt	 áherslur	 á	 atbeini	 barna	 og	 ungs	

fólks	og	sýnt	dæmi	um	hvernig	þau	eru	hæfir	félagslegir	gerendur.	Tisdall	og	Punch	setja	

spurningarmerki	við	fyrri	áherslur	fræðimanna	á	atbeini,	þar	sem	í	þessum	rannsóknum	

eru	sjaldan	skoðuð	vafa-	og	vandamál	sem	fylgja	hugtakinu	atbeini	í	mismunandi	hópum	

barna	og	unglinga.	Tisdall	og	Punch	gagnrýna	hvernig	hugtakið	atbeini	er	yfirleitt	notað	

til	 að	 afbyggja	 fyrri	 staðalímyndir	 um	 börn	 sem	 ósjálfbjarga	 ómaga	 eða	 fórnarlömb.	

Dæmi	um	þetta	er	hvernig	fræðifólk	hefur	 lagt	áherslur	á	atbeini	til	dæmis	götubarna,	

barna	í	vændi	og	barnahermanna.	Punch	(2016b)	minnist	á	tvenns	konar	umræður	sem	

varðar	börn	í	bágri	stöðu	og	atbeini	þeirra.	Annars	vegar	hindrar	varnarleysi	barna	getu	

þeirra	 til	 að	beita	eigin	atbeini,	horft	er	á	 varnarleysi	barna	og	 framhjá	atbeini	þeirra.	

Dæmi	um	þetta	er	hvernig	barnahermenn	eru	saklaus	 fórnarlömb	en	ekki	ábyrgir	 fyrir	

gjörðum	sínum.	Hins	vegar	eru	önnur	tilfelli	þar	sem	horft	er	framhjá	varnarleysi	barna	

og	 lögð	 ofuráhersla	 á	 atbeini	 þeirra.	 Þetta	 er	 algengt	 í	 umræðunni	 um	 götubörn,	 þar	

sem	þau	eru	álitin	ógn	af	fullorðnum	og	gleymist	að	líta	á	stöðu	barnanna	í	tengslum	við	

varnarleysi.	 Punch	 (2016b)	 setur	 spurningarmerki	 við	 þetta	 tvennt,	 þar	 sem	 annars	



25	

vegar	týnist	atbeini	barna	í	ljósi	varnarleysis	og	hins	vegar	er	atbeini	barna	gefið	of	mikið	

vægi.		

Punch	(2016b)	ræðir	einnig	hvernig	atbeini	barna	er	oft	flokkað	eftir	góðu	og	slæmu	

atbeini.	 Flokkunin	 á	 góðu	 og	 slæmu	 fer	 eftir	 siðmati	 fólks	 og	 barna	 á	 afleiðingum	

notkunar	atbeinisins.	Við	þetta	getur	átt	sér	stað	ágreiningur,	þar	sem	afstaða	barna	og	

fullorðinna	getur	stangast	á	(Punch,	2016b).	Við	aðstæður	eins	og	þessar	getur	skapast	

svokallað	 tvíræðið	 atbeini	 (e.	 ambiguous	 agency),	 þar	 sem	 hegðun	 og	 atbeini	 sumra	

barna	 og	 unglinga	 er	 álitið	 vera	 mótsögn	 við	 ráðandi	 siðferðislegar	 og	 félagslegar	

hugmyndir	sem	varða	barnæsku	barna.	Þau	eru	á	„röngum“	stöðum,	hegða	sér	öðruvísi	

og/eða	eru	hluti	af	„rangri“	athafnasemi	(Bordonaro	og	Payne,	2012).	Þessi	hópur	barna	

ógnar	 í	 raun	 ráðandi	 hugmyndum	 samfélagsins	 og/eða	 staðalímyndum	 vestrænnar	

barnæsku.	Fullorðnir	annaðhvort	skilja	ekki	eða	reyna	ekki	að	skilja	sjónarmið	barnanna	

(Punch,	2016b).	

Tisdall	og	Punch	(2012)	 leggja	áherslu	á	að	atbeini	barna	eigi	að	vera	gagnrýnt	og	

notað	af	varfærni	 í	stað	þess	að	því	sé	tekið	sem	sjálfsögðum	hlut.	Börn	hafa	rétt	á	að	

nota	atbeini	sitt,	en	þau	hafa	líka	rétt	á	að	hugsa	ekkert	um	það	(Tisdall	og	Punch,	2012).	

Samkvæmt	Punch	(2016b)	er	of	mikil	áhersla	lögð	á	notkun	barna	á	atbeini	sínu,	en	of	

lítið	skoðað	mikilvægi	þess	þegar	börn	ákveða	að	nota	ekki	atbeini	sitt	og	hvort	það	sé	

alltaf	 slæmt	 þegar	 þau	 velja	 að	 gera	 það	 ekki.	 Áherslan	 á	 að	 börn	 noti	 atbeini	 sitt	 er	

tengt	meiri	gagnrýni	Punch	(2016b),	þar	sem	hún	ræðir	meðal	annars	um	hvernig	gert	sé	

ráð	 fyrir	því	að	völd	og	yfirráð	 foreldra	séu	slæm	og	atbeini	barna	er	þeirra	 leið	 til	að	

berjast	 gegn	 yfirráðum	 foreldra.	 Mikilvægt	 er	 að	 forðast	 sjónarmiðið	 sem	 stilla	

fullorðnum	gegn	börnum	og	 ýta	 undir	 hugmyndir	 um	að	 yfirráð	 fullorðinna	hafi	 alltaf	

slæm	áhrif	á	líf	barna.		

Það	 eru	 ekki	 allir	 sammála	 um	 hvaða	 sjónarmið	 er	 réttmætast	 í	 umræðunni	 um	

atbeini	og	hafa	sumir	lagt	til	að	hugtökum	eins	og	atbeini	og	réttindum	sé	skipt	út	fyrir	

hugtök	eins	og	„vald“	og	„réttlæti“	 (Punch,	2016b).	Punch	 (2016b)	 telur	hins	vegar	að	

ekki	sé	nóg	að	skipta	út	hugtökunum	fyrir	önnur,	heldur	sé	þörf	á	að	skilgreina	hugtakið	

atbeini	enn	frekar	til	að	betur	sé	hægt	að	nota	það.		
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3 Ólíkt	líf	barna	
Þar	sem	barnæskan	er	 félagsleg	smíð,	er	mikilvægt	að	gera	grein	 fyrir	því	hvernig	hún	

getur	 verið	breytileg.	Þessi	 kafli	mun	 fjalla	um	 fjölbreytileika	barnæskunnar	og	 verður	

lögð	áhersla	á	vestrænar	hugmyndir	um	barnæskuna	ásamt	barnæsku	götubarna.	Fyrst	

verður	fjallað	um	vestræn	viðhorf	til	barnæskunnar,	þar	sem	skoðað	verður	hverjar	þær	

hugmyndir	eru	og	áhrif	þeirra	á	umheiminn.	Þar	á	eftir	verður	fjallað	hugtakið	götubörn	

og	 hvað	 felst	 í	 því	 að	 vera	 götubarn.	 Einnig	 verða	 skoðaðar	 líklegar	 ástæður	 þess	 að	

þessi	 börn	 kjósa	 eða	 neyðast	 til	 þess	 að	 búa	 á	 götunni	 frekar	 en	 heima	 eða	 innan	

stofnana,	 ásamt	 frekari	 umræðu	 um	 atbeini	 barna,	 að	 þessu	 sinni	 í	 samhengi	 við	

götubörn.	Að	lokum	verður	þessi	mismunandi	barnæska	borin	saman	og	skoðuð	út	frá	

umræðu	 um	 réttindi	 barna.	 Teknar	 verða	 fyrir	 mismunandi	 greinar	 Barnasáttmálans	

sem	greint	var	frá	í	kafla	1.3	og	einnig	skoðuð	lög	um	bann	á	betli	í	Perú.	

3.1 Vestræn	viðhorf	til	barna	um	barnæskuna		

Á	Vesturlöndum	er	ráðandi	orðræðan	um	börn	og	barnæsku	sú	að	börn	séu	óþroskuð,	

saklaus	og	 vanhæf	 í	 samanburði	 við	 fullorðna	 (Johnson,	 2011).	Á	Vesturlöndum	hefur	

þroskasálfræðin	 og	 Piaget	 haft	 gífurleg	 áhrif	 á	 ímynd	 vestursins	 um	 það	 hvað	 felst	 í	

barnæskum	 og	 því	 að	 vera	 barn.	 Tungumál,	 leikur	 og	 samskipti	 eru	 notuð	 sem	

mælieiningar	 á	 þroskaferil	 barna,	 þar	 sem	 mæling	 á	 þessum	 þáttum	 gefur	 til	 kynna	

hvernig	 barnið	 muni	 verða	 á	 fullorðinsárunum.	 Hugmyndin	 um	 börn	 sem	 félagslega	

þátttakendur	 og	 gerendur	 barnæsku	 sinnar	 fær	 lítinn	 hljómgrunn	 á	 Vesturlöndum	

(James	 og	 Prout,	 1990/2015).	 Hér	má	 greina	 áhrif	 „verðandi“	 sjónarmiðsins,	 þar	 sem	

áhersla	er	lögð	á	framtíð	barnanna	og	barnæskan	skilgreind	út	frá	fullorðinsárunum.	

Hugmyndir	Vesturlanda	um	barnæskuna	eru	byggðar	á	gildum	og	viðhorfum	hvítrar	

millistéttar,	 búsettrar	 í	 Evrópu	 (James	 og	 Prout,	 1990/2015).	 Lee	 (2001)	 fjallar	 um	

birtingarmynd	vestrænna	hugmynda	um	fjölskylduna	og	umhverfið	sem	ætlast	er	til	að	

börn	alist	upp	í.	Hann	talar	um	ímyndina	um	hina	„venjulegu“	fjölskyldu	sem	á	að	vera	

samansett	 af	 karli	 og	 konu	 í	 hjónabandi	 sem	 er	ætlað	 að	 vera	 saman	 fram	 að	 dauða	

annars	 eða	 beggja	 aðila.	 Þau	 skapa	 síðan	 stöðugt	 og	 öruggt	 umhverfi	 fyrir	 börn	 og	

uppeldi	 þeirra	 til	 að	 stuðla	 að	 góðum	 árangri	 í	 félagsmótunarferlinu	 (Lee,	 2001).	

Samkvæmt	 Brockliss	 (2016)	 var	 uppeldi	 barna	 álitið	 erfiðisverk	 og	 áhersla	 lögð	 á	 að	

foreldrar	ælu	börnin	sín	rétt	upp.	Ef	eitthvað	 í	uppeldinu	færi	 framhjá	foreldrum,	væri	
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hætta	á	að	börn	og	unglingar	yrðu	ekki	siðmenntaðir	fullorðnir	einstaklingar	(Brockliss,	

2016).		

Áherslur	 á	 hamingju,	 vernd	 og	 öryggi	 barna	 eru	 einnig	 hluti	 af	 þessu	 vestræna	

sjónarmiði	 (Hecht,	 1998).	 Barnasálfræðingar	 á	 18.	 öldinni	 lögðu	 áherslur	 á	 að	

barnæskan	ætti	að	vera	skemmtileg,	börn	ættu	að	fá	að	vera	glöð	og	búa	við	einhvers	

konar	 töfraheim	 þar	 sem	 allt	 væri	 frábært.	 Þetta	 hyrfi	 síðan	 á	 fullorðinsárunum	 og	

fullorðnir	 væru	 haldnir	 fortíðarþrá	 um	hversu	 gaman	það	 var	 að	 vera	 barn	 (Brockliss,	

2016).	Finna	má	leifar	af	því	í	vestrænu	sjónarmiði	í	dag,	þar	sem	mörg	alþjóðleg	samtök	

hafa	 haft	 að	 leiðarljósi	 hugmyndina	 um	 að	 börn	 ættu	 ekki	 að	 vinna,	 þjást	 eða	 þola	

erfiðar	aðstæður	(Boyden,	1990/2015;	Hecht,	1998).	

Í	 Barnasáttmálanum	 (1989)	 má	 sjá	 margt	 tengt	 þessum	 vestrænu	 viðhorfum	 um	

barnæskuna.	 Samkvæmt	 honum	 er	 fjölskyldan	 grunneining	 samfélagsins	 og	 rétta	

umhverfið	 til	uppvaxtar.	 Í	upphafi	Barnasáttmálans	kemur	einnig	 fram	að	börn	eigi	að	

alast	upp	 innan	 fjölskyldu	þar	 sem	ást,	hamingju	og	 skilning	er	 að	 finna.	Þessir	þættir	

eiga	 að	 stefna	 að	 því	 að	 barnið	 þroskist	 á	 eðlilegan	 hátt.	 Foreldrum	 er	 síðan	 gefin	

heilmikil	 ábyrgð	 í	 tengslum	 við	 uppeldi	 barna	 sinna	 í	 Barnasáttmálanum.	Mismunandi	

greinar	 hans	 fjalla	 um	 hvernig	 foreldrar	 og	 aðildarríki	 eiga	 að	 stuðla	 að	 jákvæðum	

þroska	og	uppeldi	barna,	bæði	líkamlegum	og	andlegum.	Börn	eiga	rétt	á	fjárhagslegum	

stuðningi	og	eiga	ekki	að	þurfa	að	sjá	fyrir	sér	sjálf	 (Barnasáttmálinn,	1989),	en	það	er	

eitthvað	sem	götubörn	þurfa	oft	á	 tíðum	að	gera	 (Harris,	 Johnson,	Young	og	Edwards,	

2011).	

Samkvæmt	 Lee	 (Lee,	 2001)	 eru	 börn	 ekki	 aðeins	 álitin	 „verðandi“	 einstaklingar,	

heldur	 eru	 þau	 einnig	 bundin	 við	 ákveðna	 staði	 sem	 eru	 taldir	 „viðeigandi“	 staðir.	

Fjölskylduheimilin	og	skólinn	eru	algengir	„viðeigandi“	staðir	(Lee,	2001).	Börnum	eru		

ætlaðir	 þessir	 ákveðnu	 staðir	 og	 því	 eru	 þau	 álitin	 vera	 á	 „vitlausum	 stað“	 (e.	 out	 of	

place),	 þegar	 þau	 eru	 til	 dæmis	 á	 götunni	 (Aufseeser,	 2018).	 Samkvæmt	 Boyden	 er	

hugmyndin	um	að	börn	eigi	að	vera	 í	burtu	frá	götunum	samtvinnað	hugmyndinni	um	

lykilþátt	fjölskyldu	og	skólans	í	uppeldi	og	félagsmótun	barna	(Boyden,	1990/2015).	Eins	

og	minnst	var	á	í	kafla	1.3	er	ætlast	til	þess	í	Barnasáttmálanum	að	engin	börn	þurfi	að	

búa	á	götunni,	en	þetta	er	eitthvað	sem	sýnir	einnig	þessa	vestrænu	ímynd	um	það	hvar	
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börn	eigi	að	vera	og	eigi	ekki	að	vera.	Þau	eiga	heima	á	meðal	 fjölskyldu	eða	annarra	

umönnunaraðila	en	ekki	á	götunni.		

Vestrænt	 sjónarmið	er	einnig	 talið	mjög	einstaklingsmiðað,	en	hugmyndafræðin	á	

bak	við	sjónarmiðið	er	að	einstaklingar	eigi	óafsalanlegan	rétt	á	að	lifa,	gera	og	velja	eins	

og	þeim	sýnist.	Líf	barnsins	og	einstaklinga	er	því	í	eigu	viðkomandi	og	þjónar	hann	eigin	

hagsmunum	(Denov	og	Akesson,	2016).	Þetta	má	sjá	í	Barnasáttmálanum,	þar	sem	mikil	

áhersla	er	lögð	á	réttindi	barna	sem	einstaklinga	(Barnasáttmálinn,	1989).	

3.2 Hugtakið	götubörn	
Götubörn	 er	 hægt	 að	 finna	út	 um	allan	 heim,	 en	með	 aukinni	 þéttbýlismyndun	hefur	

orðið	 fjölgun	 á	 þeim	 börnum	 sem	 að	 flytja	 frá	 heimilum	 sínum	 til	 að	 vinna	 og	 búa	 á	

götunum	(Mcalpine,	Henley,	Mueller	og	Vetter,	2010).	Erfitt	er	að	skilgreina	hvaða	börn	

tilheyra	hópi	götubarna,	þar	sem	hugtakið	götubörn	nær	yfir	mjög	stóran	og	fjölbreyttan	

hóp	 (Panter-Brick,	 2002).	 Yfirleitt	 er	 hugtakið	 hins	 vegar	 notað	 yfir	 börn	 sem	 búa	 við	

þær	aðstæður	að	gatan	er	orðin	uppspretta	lífsafkomu	þeirra,	þ.e.a.s.	þau	búa	og	vinna	

á	götunni.	Einnig	skortir	þessum	börnum	fullnægjandi	vernd,	umönnun	og	leiðsögn	frá	

fullorðnum	(Harris	o.fl.,	2011).		

Mcalpine	o.fl.	(2010)	tala	um	tvískiptan	hóp	götubarna,	annars	vegar	börn	sem	búa	

alveg	á	götunni	(e.	full-time	street	children)	og	hins	vegar	börn	sem	eyða	aðeins	hluta	af	

degi	og	kvöldum	sínum	í	vinnu	og	aðrar	athafnir	á	götunni	(e.	part-time	street	children).	

Þau	börn	sem	eyða	degi	sínum	að	hluta	til	á	götunni	en	eiga	heima	annars	staðar,	eru	

oft	mjög	berskjölduð	 fyrir	því	 að	búa	alveg	á	götunni	 (Mcalpine	o.fl.,	 2010).	 Finna	má	

fleiri	 skilgreiningar	 á	 götubörnum	 og	 þessum	 sömu	 hópum,	 en	 þar	 á	 meðal	 eru	

skilgreiningarnar	götubúandi	(e.	street-living)	og	götuvinnandi	(e.	street-working)	börn.	

Þetta	 eru	 þó	 aðeins	 nokkrar	 skilgreiningar	 á	 börnum	 sem	búa	 við	 bágar	 aðstæður	 og	

ekki	hægt	að	flokka	þau	öll	eftir	þeim	(Panter-Brick,	2002).		

Börn	upplifa	sig	á	mismunandi	hátt	og	hafa	ólíkar	sögur	að	segja	og	því	er	erfitt	að	

flokka	 þau	 eftir	 einni	 eða	 tveimur	 skilgreiningum	 á	 við	 götubörn,	 götubúandi	 eða	

götuvinnandi	börn	(Glauser,	1990/2015;	Panter-Brick,	2002).	Skilgreiningin	um	götubörn	

er	 því	 ófullnægjandi	 að	 mörgu	 leyti,	 þar	 sem	 hugtakið	 nær	 ekki	 að	 grípa	 allan	

fjölbreytileikann	 sem	 börn	 við	 slíkar	 aðstæður	 búa	 við	 og	 upplifa.	 Samkvæmt	 Panter-

Brick	 (2002)	 setur	 hugtakið	 alla	 sem	 tilheyra	 „vitlausum	 stað“	 undir	 sama	 hattinn,	
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þ.e.a.s.	börn	sem	fylgja	ekki	hefðbundna	vestræna	forminu	um	barnæskuna.	Þess	vegna	

hylur	 hugtakið	 einnig	 fjölbreytileika	 einstaklinga	 innan	 hóps	 götubarna	 vegna	

sameiningar	 allra	 þessa	 barna	 undir	 eitt	 hugtak.	Dæmi	 um	þetta	 getur	 verið	 aldursbil	

götubarna,	þar	sem	börn	frá	fimm	ára	aldri	og	alveg	upp	að	unglingsárum	tilheyra	sama	

hópnum	(Panter-Brick,	2002).	Hér	væri	gott	að	hafa	í	huga	James	og	Prout	(1990/2015),	

þar	 sem	barnæskan	er	 félagsleg	 smíð	og	aldur	ein	breyta	hennar.	Börn	á	mismunandi	

aldri	 við	 svipaðar	 kringumstæður	 geta	 upplifað	mismunandi	 barnæsku.	Mcalpine	 o.fl.	

(2010)	 hafa	 einnig	 rætt	 hvernig	 fjölbreytileiki	 á	 meðal	 götubarna	 er	 hulinn,	 en	

samkvæmt	 þeim	 hafa	 rannsóknir	 um	 lífið	 á	 götunni	 ekki	 náð	 nógu	 vel	 utan	 um	

fjölbreytileikann	og	sérstöðu	einstaklinga	á	götunni.	Samkvæmt	þeim	skortir	sjónarmið	

barnanna	 sjálfra	 í	 rannsóknir	 og	 aðgerðir	 til	 að	 bæta	 stöðu	 barnanna	 í	 samfélaginu.	

Panter-Brick	(2002)	segir	það	hins	vegar	í	lagi	að	flokka	börn	eftir	skilgreiningum	eins	og	

þeim	sem	fyrr	var	minnst	á	,	svo	framarlega	sem	gerð	sé	grein	fyrir	fjölbreytileika	þeirra	

og	að	tekið	sé	fram	að	engin	ein	sé	réttari	en	önnur.		

Annað	 vandamál	 sem	 fylgir	 hugtakinu	 um	 götubörn	 er	 að	 áherslan	 er	 öll	 lögð	 á	

aðeins	einn	hóp	barna	við	bágar	aðstæður,	en	önnur	börn	sem	búa	við	erfiðar	aðstæður	

falla	 svolítið	 í	 skugga	þessa	 tiltekna	hóps	 götubarna	 (Panter-Brick,	 2002).	 Panter-Brick	

(2002)	fjallar	um	hættur	þess	að	skoða	aðeins	einn	hóp	barna	sem	búa	við	mikla	fátækt,	

þar	sem	ofbeldi,	hættur	og	aðrar	erfiðar	aðstæður	er	 líka	að	finna	á	heimilum	fátækra	

barna	 sem	 búa	 heima.	 Því	 væri	 hægt	 að	 segja	 að	 fjölbreytni	 skiptir	 máli	 bæði	 innan	

hugtaksins	götubörn	en	einnig	fjölbreytni	á	milli	ólíkra	hópa	barna	við	bágar	aðstæður.		

Aðra	gagnrýni	á	skilgreiningunni	götubörn	má	finna	í	bókinni	At	home	in	the	street	

eftir	Tobias	Hecht	(1998),	þar	sem	fjallað	er	um	að	hugtakið	sýnir	fram	á	ákveðin	viðhorf	

til	barna	sem	búa	á	götunni.	Hecht	lýsir	þessu	á	þann	veg	að	börn	sem	leika	sér	og	búa	á	

„hefðbundnum“	 stöðum,	 séu	 ekki	 tengd	 við	 þá	 staði	 eins	 og	 götubörn	 eru	 tengd	 við	

götuna.	 Hecht	 nefnir	 dæmi	 um	 það	 að	 börn	 sem	 leika	 sér	 í	 görðum	 eru	 ekki	 kölluð	

garðbörn,	 þar	 sem	 garðurinn	 er	 talinn	 „venjulegur“	 staður	 fyrir	 börn	 að	 vera	 á.	

Samtvinnun	orðanna	gata	og	barn	gefur	því	til	kynna	að	það	sé	óvenjulegt	að	börn	séu	á	

götunni,	þar	sem	börn	eru	ekki	tengd	við	staði	sem	eru	álitnir	„venjulegir“	fyrir	börn	að	

vera	 á,	 samanber	 garðurinn	 (Hecht,	 1998).	 Panter-Brick	 (2002)	 segir	 svipaða	 sögu	 og	

lýsir	því	hvernig	orðið	og	hugtakið	götubörn	gefur	í	skyn	að	skortur	barnanna	á	tengslum	
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við	fullorðna	og	fjölskylduheimili	sé	óvenjulegur.	Hér	má	sjá	áhrif	vestrænna	hugmynda	

um	barnæsku	og	staði,	eins	og	minnst	var	á	í	kafla	3.1.		

Einnig	 er	 mikilvægt	 að	 minnast	 á	 gagnrýni	 á	 hugtakið	 götubörn	 í	 tengslum	 við	

skömmina	sem	fylgir	hugtakinu.	Viðhorf	almennings	 til	götubarna	er	oft	 tvenns	konar.	

Annars	 vegar	 er	 horft	 á	 þau	 sem	 ógn	 og	 glæpamenn	 og	 hins	 vegar	 eru	 þau	 álitin	

veikburða,	varnarlaus	og	þeim	er	sýnd	meðaumkvun	(Boyden,	1990/2015;	Hecht,	1998;	

Panter-Brick,	 2002).	 Samkvæmt	Boyden	 (1990/2015)	 líta	margir	 á	 götubörn	 sem	villta	

einstaklinga	og	að	tilvera	þeirra	sé	ákveðin	ógn	við	uppbyggingu	samfélagsins.	Talið	er	

að	götubörnum	skorti	siðferðis-	og	félagsleg	gildi	vegna	ósnyrtilegs	útlits	þeirra,	tengsla	

þeirra	 við	 ólöglega	 starfssemi,	 vímuefnavanda	 og	 lakrar	 heilsu	 (Boyden,	 1990/2015).	

Samkvæmt	 Aufseeser	 (2018)	 skammast	 götubörn	 sín	 oft	 á	 tíðum	 fyrir	 götulífsstílinn	

vegna	neikvæða	stimpilsins	sem	fylgir	honum.	Börnin	eru	tengd	við	eiturlyfjanotkun	og	

glæpastarfsemi,	þrátt	fyrir	að	það	sé	ekki	endilega	raunin.	Einnig	er	algengt	að	börn	sem	

búa	 við	 fátækt	 eða	 bágar	 aðstæður	 séu	 álitin	 fórnarlömb,	 til	 dæmis	 stríðs,	

náttúruhamfara	eða	fátæktar.	Samkvæmt	þessu	viðhorfi	eru	börnin	saklaus,	varnarlaus	

og	 þurfa	 á	 samkennd	 og	 aðstoð	 að	 halda	 (Hall	 og	Montgomery,	 2000;	 Hecht,	 1998).	

Vandinn	við	þann	stimpil	sem	fylgir	hugtakinu	götubörn	er	sá	að	almenningur	sér	oft	á	

tíðum	aðeins	stimpilinn	og	hugsar	ekki	um	viðhorf,	upplifun	og	sjálfumleika	(e.	identity)	

götubarnanna	sjálfra	(Panter-Brick,	2002).		

Út	frá	þessum	mismunandi	viðhorfum	almennings	væri	hægt	að	álykta	að	götubörn	

séu	 ekki	 alltaf	 skilgreind	 á	 sama	 hátt.	 Hall	 og	 Montgomery	 (2000)	 hafa	 fjallað	 um	

mismunandi	 birtingamyndir	 götubarna	 í	 vestrænni	 orðræðu	 og	 skiptast	 þær	 upp	 í	

birtingarmynd	 götubarna	 á	 Vesturlöndum	 annars	 vegar	 og	 götubarna	 í	 Suðrinu	 hins	

vegar.	Samkvæmt	Hall	og	Montgomery	(2000)	fá	götubörn	í	Bretlandi	oft	á	sig	stimpilinn	

um	að	vera	„vandræðagemlingar“	og	að	sökin	sé	þeirra	að	þau	búi	á	götunni.	Götubörn	í	

Suðrinu	 fá	 hins	 vegar	 allt	 annan	 stimpil	 en	 götubörn	 á	 Vesturlöndum.	 Þar	 kemur	

viðhorfið	um	samkennd	inn.	Þau	börn	eru	tengd	við	sakleysi	og	varnarleysi	ásamt	því	að	

vera	stimpluð	sem	fórnarlömb	sem	þurfi	aðstoð.	Í	Suðrinu	er	litið	á	líf	götubarna	sem	rof	

á	barnæskunni,	en	það	er	ekki	litið	með	sama	hætti	á	líf	götubarna	á	Vesturlöndum	(Hall	

og	Montgomery,	2000).		
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Boyden	(1990/2015)	hefur	rætt	ákveðna	gagnrýni	á	viðhorfið	um	að	götubörn	séu	

vandræðagemlingar,	villtir	einstaklingar	og	ógn	þar	sem	hún	telur	þessar	staðalímyndir	

ekki	 endilega	 vera	 réttar.	 Boyden	 segir	 að	 sannanir	 séu	 til	 sem	 andmæla	 þessum	

hugmyndum	um	götubörn.	Máli	sínu	til	stuðnings	talar	Boyden	um	að	götubörn	skiptist	

yfirleitt	 í	svæðisbundna	hópa,	sem	eru	oft	með	ákveðna	valdaskiptingu.	Hóparnir	deila	

síðan	mat,	útvega	vernd	og	aðstoð	 í	neyð.	Boyden	talar	síðan	um	að	götubörn	séu	oft	

mjög	gáfuð,	skapandi	og	sjálfstæð.	Einnig	talar	Boyden	um	hvernig	þjófnaður	og	önnur	

ólögleg	athafnasemi	sé	ein	af	þeim	grunnaðferðum	sem	götubörn	nota	til	að	komast	lífs	

af	(Boyden,	1990/2015).		

Viðhorfið	um	að	götubörn	séu	hópur	sem	þurfi	vorkenna	hefur	ákveðna	galla	 líka.	

Það	skapar	hugmyndir	um	að	börnin	búi	í	erfiðum	heimi	sem	sé	einhvers	konar	helvíti	á	

jörðu	 og	 að	 börnin	 þurfi	 á	 bjargræði	 að	 halda	 (Hecht,	 1998).	 Þessi	 bjargræði	 eru	 til	

dæmis	að	koma	börnum	fyrir	hjá	fjölskyldum	eða	koma	þeim	aftur	inn	í	skólakerfið,	en	

samkvæmt	Panter-Brick	(2002)	eru	þessu	bjargræði	oft	skammtímalausnir,	þar	sem	ekki	

sé	 tekið	 tillit	 til	 sjónarhorns	 barnanna	 sjálfra.	 Hún	 segir	 viðhorfið	 einnig	 skapa	 mjög	

neikvæða	 orðræðu	 í	 garð	 þeirra	 barna	 sem	 búa	 við	 þessar	 aðstæður,	 en	 sú	 orðræða	

byggist	á	því	að	börnin	búi	við	veikleika	og	varnarleysi.	Hún	segir	viðhorfið	setja	í	skugga	

framtakssemi	 og	 getu	 barnanna	 til	 að	 bjarga	 sér	 við	 erfiðar	 aðstæður.	 Panter-Brick	

(2002)	 ræðir	 síðan	 hvernig	 fjölmiðlar,	 baráttufólk	 og	 fjáröflunarstarfsemi	 noti	 þessar	

ýktu	hugmyndir	um	veikleika	og	varnarleysi	barnanna	til	að	hagnast	á	þeim.	Mikilvægt	

sé	að	hafa	í	huga	að	börnin	eru	vissulega	varnarlaus	að	einhverju	leyti,	en	þau	eru	hins	

vegar	ekki	ófær	um	að	 sjá	 fyrir	 sér	og	þurfa	ekki	endilega	alltaf	 á	 samkennd	að	halda	

(Panter-Brick,	2002).		

3.3 Tilvistin	á	götunni	og	atbeini	götubarna	
Líf	götubarna	er	að	mörgu	leyti	frábrugðið	ráðandi	hugmyndum	vestrænnar	barnæsku.	

Til	að	byrja	með	eru	margvíslegar	ástæður	fyrir	því	hvers	vegna	börnin	flytjast	á	götur	

þéttbýlisins.	 Samkvæmt	Mcalpine	 o.fl.	 (2010)	 hafa	 rannsóknir	 sýnt	 fram	 á	 að	 fátækt,	

hungur,	ofbeldi	á	heimilum	eða	nágrenni,	upplausn	á	 fjölskyldumynstri	o.s.frv.	eru	allt	

ástæður	sem	knýja	börn	til	að	flytja	á	göturnar.	Lífið	á	götunni	getur	verið	hættulegt	og	

óöruggt,	 en	götulíf	 er	oft	 leið	 sem	börn	velja	 til	 að	 flýja	ofbeldið	og	kúgunina	heiman	

fyrir.	Mikið	er	til	af	gögnum	sem	sýna	fram	á	að	þessi	börn	hafa	þurft	að	þola	sifjaspell	
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eða	 annars	 konar	 kynferilslegt	 og	 líkamlegt	 ofbeldi	 áður	 en	 þau	 leituðu	 í	 „götulífið“	

(Boyden,	 1990/2015).	 Hecht	 (1998)	 hefur	 fjallað	 um	 það	 hvers	 vegna	 börnin	 yfirgefa	

heimili	sín.	Í	rannsókn	sem	hann	gerði	á	lífi	götubarna	í	Brasilíu	kom	fram	að	algengt	var	

að	þau	flýðu	heimili	sín	sökum	kynferðisofbeldis	og	annars	líkamlegs	ofbeldis.		

Lífið	á	götunni	getur	verið	ólíkt	 ráðandi	hugmyndum	um	barnæskuna.	Rannsóknir	

hafa	sýnt	fram	á	að	algengt	er	að	börn	sem	búa	við	mikla	fátækt	noti	götuna	til	að	afla	

sér	tekna,	ýmist	fyrir	heimilið	eða	eigin	uppihald.	Algengar	aðferðir	til	þess	að	afla	tekna	

eru	að	betla,	óformleg	þjónustustörf	(selja	nammi	eða	snarl,	pússa	skó	o.s.frv.)	og	önnur	

ólögleg	 athafnasemi	 á	 við	 vasaþjófnað,	 hnupl,	 eiturlyfjasölu	 o.s.frv.	 (Aufseeser,	 2018;	

Bordonaro,	 2012;	 Hecht,	 1998).	 Rannsóknir	 hafa	 einnig	 sýnt	 fram	 á	 að	 algengt	 er	 að	

götubörn	 neyti	 fíkniefna,	 en	 ástæðurnar	 fyrir	 notkuninni	 geta	 verið	 mismunandi.	 Til	

dæmis	leita	börn	í	vímuefni	ef	þeim	kalt	eða	þau	svöng	og	þau	nota	þannig	fíkniefni	til	

að	deyfa	 tilfinningar.	Ofbeldi	er	einnig	að	 finna	á	götunum	og	er	einn	af	þeim	þáttum	

sem	 börnin	 eru	 oft	 varnarlaus	 gegn	 (Aufseeser,	 2018;	 Hecht,	 1998;	 Lieten	 og	 Strehl,	

2015).	Börn	eru	þó	ekki	ráðalaus	og	hafa	oft	fundið	leiðir	til	að	forðast	ofbeldi,	en	þær	

leiðir	virka	hins	vegar	ekki	alltaf.	Dæmi	um	slíkar	 leiðir	gæti	verið	hvernig	börnin	 leigja	

herbergi	til	að	sofa	í	á	næturnar	til	að	forðast	ofbeldið	á	götunni.	Vandinn	er	hins	vegar	

sá	að	herbergin	eru	oft	þröngt	setin	og	kynferðisofbeldi	algengt	(Aufseeser,	2018;	Lieten	

og	Strehl,	2015).		

Ástæðurnar	fyrir	því	að	börnin	flytjast	á	göturnar	eru	margvíslegar,	eins	og	minnst	

var	á	áður,	en	hvers	vegna	halda	börnin	áfram	að	búa	þar?	Hecht	(1998)	fjallar	um	þetta	

í	rannsókn	sinni.	Þar	kom	í	ljós	að	sum	börn	verða	háð	því	að	sofa	á	götunni.	Ástæðurnar	

fyrir	því	að	þau	leita	alltaf	aftur	á	götuna	geta	verið	allt	frá	því	að	þau	þori	ekki	heim	og	

til	þess	að	þau	 langi	 til	þess	að	búa	þar	 (Bordonaro,	2012;	Hecht,	1998).	Hecht	 (1998)	

ræðir	hvernig	börnin	 fá	oft	 tækifæri	 til	 að	búa	á	nýjum	stað	með	nýrri	og	betur	 settri	

fjölskyldu,	en	oft	á	tíðum	vilja	börnin	frekar	vera	áfram	á	götunni,	því	þau	eru	háð	henni.	

Rannsókn	Hecht	sýndi	fram	á	að	börnin	flýja	heimili	sín	eða	stofnanir	meðal	annars	til	að	

upplifa	frelsið	sem	fylgir	götulífinu.	Rannsókn	Aufseeser	(2018)	gefur	til	kynna	svipaðar	

hugmyndir	 barnanna,	 en	 samkvæmt	 henni	 finnst	 götubörnum	 í	 Perú	 götulífsstíllinn	

bjóða	 upp	 á	 ákveðið	 frelsi	 frá	 til	 dæmis	 heimilisofbeldi	 og	 öðrum	 stofnunum.	 Einnig	

skapar	 vinnan	 á	 götunni	 ákveðið	 svigrúm	 fyrir	 börnin	 til	 að	 leika	 sér	 og	 stjórna	 tíma	
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sínum	að	vild	(Aufseeser,	2018).	Þessi	lífsstíl	getur	því	verið	ávanabindandi.	Börnin	fara	

smám	saman	að	kunna	að	meta	hann.	Sjálfstæðið	og	 frelsið	dregur	börnin	að	þessum	

lífsstíl	(Bordonaro,	2012).	

Bordonaro	 (2012)	 fjallar	um	hvernig	hæfni	 var	mikilvægur	þáttur	 í	 lífi	 götubarna	 í	

rannsókn	sinni	á	Grænhöfðaeyjum	(e.	Cape	Verde).	Hann	talar	um	að	þau	börn	sem	voru	

fljót	að	aðlagast	umhverfinu	og	læra	að	bjarga	sér	á	götum	stórborga,	áttu	erfiðara	með	

að	yfirgefa	götulífstílinn.	Þegar	börn	eru	búin	að	læra	þetta	býður	götulífsstíllinn	upp	á	

ákveðna	vellíðan,	sem	heldur	börnunum	enn	frekar	á	götunni	(Bordonaro,	2012).	Þessi	

umræða	 um	 hæfni	 er	 tengd	 umræðunni	 um	 atbeini	 götubarna,	 þar	 sem	 börnin	 nota	

atbeini	 og	 hæfni	 sína	 til	 að	 lifa	 við	 þær	 aðstæður	 sem	þau	 búa	 við	 (Aufseeser,	 2018;	

Bordonaro,	2012;	Lieten	og	Strehl,	2015).	Hægt	er	að	tengja	þetta	við	Eriksen	(2015)	og	

umræðu	 hans	 um	 atbeini,	 þar	 sem	 einstaklingar	 vega	 og	 meta	 aðstæður	 og	 stjórna	

hegðun	sinn	út	frá	eigin	ályktunum.	Götubörn	nota	atbeini	sitt	til	dæmis	þegar	þau	eru	

að	 betla	 á	 götunni,	 þar	 sem	 þau	 lesa	 umhverfið	 sitt	 og	 stjórna	 hegðun	 sinni	 eftir	

aðstæðum.	Dæmi	um	þetta	er	hvernig	götubörn	 í	Perú	eru	meðvituð	um	hvaða	sögur	

eru	líklegastar	til	að	skila	hagnaði	við	ákveðnar	aðstæður.	Börnin	leika	til	dæmis	hlutverk	

svanga	barnsins	eða	biðja	ferðamenn	um	pening	fyrir	skóla.	Það	síðarnefnda	er	algengt	í	

ferðamannaborginni	 Cusco,	 þar	 sem	 börnin	 vita	 að	 ferðamenn	 eru	 líklegri	 en	

heimamenn	til	að	styrkja	slíkar	frásagnir	(Aufseeser,	2018;	Lieten	og	Strehl,	2015).		

Eins	 og	 minnst	 var	 á	 í	 kafla	 3.2,	 hafa	 viðhorf	 um	 götubörn	 verið	 undir	 miklum	

áhrifum	frá	hugmyndum	um	varnarleysi,	samkennd	og	öðrum	álíka	hugmyndum	(Lieten	

og	Strehl,	2015).	Bordonaro	(2012)	telur	að	frá	því	að	umræðan	um	atbeini	barna	hófst,	

hafi	 verið	 lögð	 áhersla	 á	 að	 finna	 atbeini	 á	 meðal	 varnarlausustu	 hópa	 samfélagsins.	

Hann	 segir	 að	 götubörn	 hafi	 þess	 vegna	 verið	 mikið	 í	 brennidepil	 umræðunnar	 um	

atbeini	 barna.	 Mannfræðin	 hefur	 verið	 virk	 í	 því	 að	 skoða	 götubörn	 út	 frá	 þessum	

hugmyndum	um	atbeini,	val	og	annarri	hæfni	barnanna	til	að	lifa	af	á	götunum	(Lieten	

og	Strehl,	2015).	

Bordonaro	 (2012)	 ræðir	einnig	um	hvernig	viðhorf	barnanna	 til	götulífsstílsins	 séu	

allt	öðruvísi	en	vestræn	viðhorf.	Samkvæmt	götubörnunum	sjálfum	var	götulífið	 í	raun	

svarið	við	vandamálum	þeirra	en	ekki	vandamálið	 sjálft,	eins	og	vestræna	sjónarmiðið	

gefur	 til	 kynna.	 Aufseeser	 (2018)	 fjallar	 um	 atbeini	 götubarna	 og	 hvernig	 þau	 nota	
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athæfi	sitt	til	að	þjóna	eigin	hagsmunum	og	annarra.	Dæmi	um	þetta	er	hvernig	hópur	

vina	á	götunni	seldi	líkama	sinn	til	að	fá	pening	fyrir	mat	svo	að	vinur	þeirra	gæti	borðað.	

Þetta	var	þeirra	leið	til	að	hugsa	um	og	passa	upp	á	vin	sinn	á	meðan	hann	var	að	eiga	

við	mjög	erfiðar	aðstæður.	Vandinn	sem	fylgir	hins	vegar	oft	athæfi	götubarna	er	sá	að	

það	 fær	 á	 sig	 neikvæðan	 stimpil	 um	 að	 víkja	 frá	 ráðandi	 skoðunum	 og	 reglum	

samfélagsins	(Aufseeser,	2018).	

Lancy	(2012)	ræðir	hvernig	atbeini	götubarna	tengist	frelsi	og	samkvæmt	honum	fá	

þau	 mun	 meira	 frelsi	 í	 samanburði	 við	 önnur	 börn	 sem	 falla	 undir	 hugmyndir	

vestrænnar	 barnæsku.	 Lancy	 (2012)	 ræðir	 síðan	 einnig	 hvernig	 götubörn	 þurfa	 ekki	 á	

yfirvöldum	eða	frjálsum	félagasamtökum	að	halda	til	að	veita	þeim	atbeini,	þar	sem	þau	

hafa	það	nú	þegar.	 Lancy	 (2012)	 leggur	 jafnframt	 svipaða	áherslu	og	Tisdall	 og	Punch	

(2012)	 á	mikilvægi	 þess	 að	 vegsama	 hvorki	 atbeini	 né	 hunsa	 það,	 þörf	 sé	 á	 að	 skoða	

fyrirbærið	út	frá	þeim	fræðilega	grunni	sem	er	til	staðar.		

Aufseeser	(2018)	bendir	síðan	á	ákveðna	veikleika	í	umræðunni	um	atbeini,	en	það	

er	hvernig	atbeini	barna	fær	aðeins	viðurkenningu	í	ákveðnu	völdu	samhengi.	Hún	ræðir	

hvernig	 atbeini	 fær	 viðurkenningu	 þegar	 það	 snertir	 fleti	 sjálfstæðis	 einstaklings	 eða	

ábyrgð	 hans.	 Þetta	 má	 tengja	 við	 gagnrýni	 Bordonaro	 (2012)	 á	 nálganir	 á	 atbeini	

götubarna,	 þar	 sem	 áherslan	 hefur	 verið	 á	 að	 atbeini	 sé	 skoðað	 í	 samhengi	 við	 þær	

erfiðu	aðstæður	sem	börnin	búa	við.	Hann	telur	þetta	opna	fyrir	hugmyndina	um	hvað	

sé	 „rétt“	 og	 „röng“	 hegðun	 samkvæmt	 ráðandi	 siðferðislegum	 og	 félagslegum	

hugmyndum	 um	 barnæskuna	 og	 að	 atbeini	 barna	 fái	 aðeins	 viðurkenningu	 ef	 það	

samræmist	þessum	ráðandi	hugmyndum.	Hegðun	götubarna	er	oft	mótsögn	við	þessar	

hugmyndir	 og	 við	 það	 skapast	 tvírætt	 atbeini.	 Þættir	 eins	 og	 ofbeldi,	 kynhegðun	 og	

önnur	athafnasemi	eru	oft	tengdir	við	atbeini	götubarna,	en	það	er	ekki	hluti	af	ráðandi	

hugmyndum	 um	 barnæskuna	 og	 sakleysi.	 Við	 það	 fær	 atbeini	 götubarna	 ekki	

viðurkenningu,	 ásamt	 því	 að	 það	 skapast	 umræða	 um	 þörf	 á	 því	 að	 laga	 atbeini	

götubarnanna	 sökum	 þess	 að	 það	 passar	 ekki	 inn	 í	 ráðandi	 hugmyndir.	 Bordonaro	

heldur	 síðan	 áfram	 að	 fjalla	 um	 það	 hvernig	 atbeini	 götubarna	 sem	 stunda	 til	 dæmis	

ofbeldi,	kynlíf	og	annað	athæfi	sem	gengur	gegn	ráðandi	hugmyndum	um	sakleysi,	séu	

álitin	vera	með	þvingað	atbeini.	Hann	segir	einnig	að	lítið	sé	að	finna	um	þvingað	atbeini	

þeirra	barna	sem	falla	inn	í	þessar	vestrænu	hugmyndir	um	barnæskuna,	vegna	þess	að	
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þær	aðstæður	eru	álitnar	eðlilegar	og	ekki	þörf	á	að	greina	betur	frá	þeim.	Í	stuttu	máli	

fjallar	Bordonaro	um	hvernig	finna	megi	ákveðin	pólitískan	og	siðferðislegan	undirtón	á	

umræðunni	um	atbeini.	Það	sést	á	því	hvar	áherslur	eru	lagðar	í	umfjöllun	um	atbeini,	til	

dæmis	hvernig	atbeini	götubarna	er	talið	eitthvað	sem	þurfi	að	 laga	eða	talið	eitthvað	

sem	sé	þvingað	(Bordonaro,	2012).	

Aufseeser	 (2018)	 bendir	 á	 hvernig	 orðræðan	 um	 atbeini	 götubarna	 sé	 tvíeggjað	

sverð.	Annars	vegar	er	álitið	að	börnin	þurfi	á	nauðsynlegri	hjálp	og	vernd	að	halda	sem	

getur	leitt	til	skerts	atbeinis	sökum	laga	og	reglugerða	sem	sett	eru	til	að	vernda	börnin.	

Hins	 vegar	 hvernig	 aukin	 áhersla	 á	 atbeini	 skapi	 umræðu	 um	 að	 börn	 séu	 ábyrg	 fyrir	

gjörðum	sínum.	Eins	og	minnst	var	á	í	kafla	2.3	um	atbeini	barna,	fjallar	Punch	(2016b)	

einmitt	um	þessa	ofuráherslu	á	atbeini	götubarna	og	hvernig	oft	gleymist	að	gera	grein	

fyrir	 varnarleysi	 þeirra.	 Lancy	 (2012)	 hefur	 einnig	 fjallað	 um	 hvernig	 viðurkenning	 á	

atbeini	 gerir	 götubörn	 berskjölduð	 fyrir	 því	 að	 vera	 sótt	 til	 saka	 fyrir	 ólöglega	

athafnasemi	sína	á	götunum,	þar	sem	þau	eru	álitin	ábyrg	fyrir	gjörðum	sínum	burtséð	

frá	þeim	erfiðu	aðstæðum	sem	þau	búa	við	 (Aufseeser,	 2018;	 Lancy,	2012).	Við	þetta	

eiga	 börnin	 í	 hættu	 á	 að	 vera	 send	 í	 fangelsi	 þar	 sem	atbeini	 er	 af	 skornum	 skammti	

(Lancy,	2012).	Þetta	má	einnig	tengja	við	hugmyndir	Bordonaro	(2012)	um	hvernig	það	

fer	 eftir	 pólitísku	 og	 siðferðislegu	 samhengi	 hvenær	 atbeini	 barna	 fær	 viðurkenningu.	

Aufseeser	(2018)	bendir	 jafnframt	á	að	þessi	tvö	viðhorf	þurfi	að	skoða	í	samhengi	við	

hvort	annað.		

3.4 Samanburður	á	viðhorfum	og	raunveruleika	

Boyden	(1990/2015)	segir	að	hugmyndir	Vesturlanda	um	barnæskuna	hafi	verið	fluttar	

frá	norðri	 til	 suðurs	á	20.	öldinni.	Þar	 sem	barnæskan	er	mismunandi	eftir	 stöðum	og	

tíma,	 má	 greina	 ýmsa	 árekstra	 á	 viðhorfum	 og	 raunveruleika	 við	 þessar	 breytingar.	

Denov	og	Akesson	 (2016)	 segja	 að	 á	mörgum	 stöðum	 í	 Suðrinu	 (e.	 global	 south),	 séu	

þroskavígslur	 það	 sem	 aðgreini	 börn	 frá	 fullorðnum.	 Hér	 má	 greina	 árekstur	 á	 milli	

hugmynda	Vesturlanda	(Barnasáttmálans)	og	annarra	samfélaga,	þar	sem	einstaklingar	

eru	 allt	 í	 einu	 komnir	 með	 mjög	 afmarkaðan	 tímaramma	 utan	 um	 það	 hvenær	 þeir	

teljast	vera	börn	og	hvenær	ekki.	

Mikilvægt	 er	 að	 skoða	 síðan	 áreksturinn	 sem	 tengist	 einstaklingshyggjunni	 sem	

fylgir	vestræna	sjónarmiðinu.	Denov	og	Akesson	(2016)	hafa	rætt	hvernig	slíkt	sjónarmið	
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gæti	 passað	 illa	 í	 alþjóðlegu	 samhengi,	 þar	 sem	 hægt	 er	 að	 finna	 samfélög	 sem	 hafa	

sjónarmið	um	samvinnu	og	sameignarstefnu.	Innan	þess	sjónarmiðs	er	líf	barnsins	eign	

hópsins	 eða	 samfélagsins	 og	 einstaklingar,	 börn	 og	 fullorðnir,	 þjóna	 hagsmunum	

heildarinnar.	

Eins	og	greint	var	frá	í	kafla	2.1	er	mikilvægt	að	gera	grein	fyrir	kyni	og	stétt	þegar	

um	 barnæsku	 er	 að	 ræða	 (Montgomery,	 2009).	 Barnæska	 barna	 sem	 tilheyra	 hvítri	

millistétt	á	Vesturlöndum	er	ekki	sú	sama	og	barnæska	fátækra	barna	í	Brasilíu.	Annan	

árekstur	má	því	finna	í	samanburði	á	milli	Vesturlanda	og	Suðursins.	Twum-Danso	Imoh	

(2016)	hefur	rætt	um	hvernig	rannsóknir	með	börnum	í	Suðrinu	hafa	verið	miðaðar	að	

barnæsku	 fátækra	 barna.	 Samkvæmt	 Twum-Danso	 Imoh	 eru	 barnæskan	 í	 Suðrinu	

fjölbreytt,	en	áhersla	hefur	verið	lögð	á	að	rannsaka	aðeins	eina	þeirra	sem	er	barnæska	

fátækra	barna.	Þessi	eina	barnæska	er	síðan	oft	á	tíðum	borin	saman	við	hefðbundnar	

hugmyndir	um	barnæskuna	á	Vesturlöndum.	Punch	(2016a)	hefur	einnig	vakið	athygli	á	

þessu,	 en	 hún	 talar	 um	 hvernig	 þörf	 er	 á	 samanburði	 á	 sambærilegum	 stéttum	 og	

aðstöðu	barna	þegar	verið	er	að	bera	saman	börn	á	Vesturlöndum	og	börn	í	Suðrinu.		

Þegar	 um	 er	 að	 ræða	 samanburð	 er	 einnig	 þörf	 á	 að	 gera	 grein	 fyrir	 vestræna	

sjónarmiðinu	í	samhengi	við	Vesturlöndin,	en	það	má	líka	greina	ákveðna	árekstra	þar.	

Eins	og	nefnt	var	í	kafla	3.1	eru	þessi	viðhorf	sprottin	út	frá	gildum	og	viðhorfum	hvítrar	

millistéttar	í	Evrópu	(James	og	Prout,	1990/2015).	Þessi	vestræni	staðall	um	barnæskuna	

er	 hins	 vegar	 aðeins	 viðmið	 á	 Vesturlöndum	 um	 hvernig	 barnæskan	ætti	 að	 vera	 og	

stenst	 ekki	 sem	 almenn	 viðhorf	 og	 reynsla	 á	 Vesturlöndum	 (Tisdall	 og	 Punch,	 2012).	

Samkvæmt	Panter-Brick	(2002)	er	tilhneiging	í	rannsóknum	til	að	bera	saman	barnæsku	

götubarna	við	barnæsku	hvítrar	millistéttar	þar	 sem	börn	búa	við	kjöraðstæður.	Betra	

væri	 að	 bera	 götubörn	 saman	 við	 staðbundin	 fátækrarhverfi	 þar	 sem	 börn	 búa	 við	

aðstæður	sem	eru	mun	tengdari	lífsskilyrðum	götubarna	(Panter-Brick,	2002).		

Þegar	líf	götubarna	og	annarra	barna	í	bágri	stöðu	er	skoðað	í	samhengi	við	þessar	

vestrænu	hugmyndir	um	barnæskuna,	er	hægt	að	finna	marga	mismunandi	þætti	sem	

stangast	 hver	 á	 við	 annan.	 Hægt	 er	 að	 finna	 dæmi	 um	 mótsagnir	 á	 þessu	 tvennu	 í	

fjölmiðlum	 í	 Brasilíu.	 Hecht	 (1998)	 segir	 fjölmiðla	 þar	 fjalla	 um	 götubörn	 sem	

einstaklinga	sem	hafi	misst	barnæsku	sína.	Hann	ræðir	jafnframt	um	að	börnin	hafi	ekki	

misst	af	 líffræðilegum	þroska	á	milli	fæðingar	og	fullorðinsáranna,	en	þau	hafi	misst	af	
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þessu	hefðbundna	vestræna	formi	barnæskunnar.	Þetta	mætti	tengja	við	hugmyndir	um	

þroskavígslur	 og	 millistigið	 sem	 Turner	 fjallaði	 um	 (Eriksen,	 2015).	 Götubörn	 gætu	

passað	inn	í	millistigið,	þar	sem	þau	eru	talin	hafa	glatað	barnæsku	sinni	og	því	aðskilin	

frá	hefðbundnum	hugmyndum	um	barnæskuna.	Þau	tilheyra	samt	ekki	hópi	 fullorðna,	

þ.e.a.s.	þau	hafa	ekki	náð	loka	stigi	aðlögunar	að	nýrri	samfélagsstöðu,	fullorðinsáranna.	

Börnin	eru	aðskilin	ráðandi	hugmyndum	um	barnæskuna,	en	fylgja	ekki	ráðandi	gildum	

samfélagsins	 og	 ná	 því	 ekki	 að	 aðlagast	 að	 nýrri	 stöðu	 og	 því	 passa	 þau	 inn	 í	 þetta	

millistig,	þar	sem	þau	eru	föst	á	þröskuldinum.	

Finna	 má	 marga	 þætti	 sem	 sýna	 fram	 á	 skort	 á	 réttindum	 götubarna,	 þar	 sem	

gengið	 er	 út	 frá	 þessum	 vestrænum	 hugmyndum	 um	 barnæskuna	 og	 ekki	 gerð	 grein	

fyrir	 fjölbreytileika	 barnæskunnar.	 Líf	 götubarna	 stangast	 einnig	 á	 við	 ýmis	 réttindi	

Barnasáttmálans,	en	eins	og	minnst	var	á	 í	 kafla	1.3	um	Barnasáttmálann,	þá	er	hann	

þekktur	fyrir	mjög	vestrænt	miðað	sjónarhorn.		

Í	fyrsta	lagi	hefur	Barnasáttmálinn	ákveðna	galla	þegar	kemur	að	réttindum	barna	til	

ýmiss	konar	úrræða	sem	bæta	lífsskilyrði	þeirra.	Götubörn	hafa	ekki	aðgengi	að	þessum	

úrræðum,	 sem	 eru	 meðal	 annars	 fæðingarvottorð,	 skráningarskírteini,	 stöðugt	

aðsetur/heimili	o.s.frv.	Þetta	veldur	því	 að	götubörn	eru	 félagslega	útilokuð	og	 skortir	

því	eigin	réttindi	(Panter-Brick,	2002).	

Í	 öðru	 lagi	 stangast	 barnæskan	 á	 þegar	 kemur	 að	 vinnu,	 þar	 sem	 vestræna	

sjónarmiðið	 gerir	 ráð	 fyrir	 því	 að	 börn	 séu	 ekki	 í	 vinnu	 (Boyden,	 1990/2015;	 Hecht,	

1998).	 Finna	 má	 áhrif	 þessa	 sjónarmiðs	 í	 32.	 gr.	 Barnasáttmálans	 en	 hún	 fjallar	 um	

réttindi	 barna	 á	 vernd	 gegn	 arðráni	 og	 jafnframt	 rétt	 á	 að	 vinna	 hafi	 ekki	 áhrif	 á	

menntun	og	þroska	þeirra	 (Barnasáttmálinn,	1989).	Þetta	 stangast	á	við	 líf	 götubarna,	

þar	 sem	 þau	 verja	 tíma	 sínum	 gjarnan	 á	 götunni	 við	 vinnu	 og	 eiga	 oft	 erfitt	með	 að	

ganga	 í	 skóla	 (Aufseeser,	 2018;	 Lieten	og	 Strehl,	 2015;	 Panter-Brick,	 2002).	 Þau	 eru	 á	

vitlausum	 stöðum,	 eins	 og	 minnst	 var	 á	 í	 kafla	 3.1	 um	 vestrænar	 hugmyndi	 um	

barnæskuna.	

Í	þriðja	lagi	er	í	28.	og	29.	gr.	Barnasáttmálans	fjallað	um	rétt	barna	til	menntunar	og	

um	 þá	 ábyrgð	 aðildaríkja	 að	 tryggja	 skólasókn	 barna	 (Barnasáttmálinn	 1989).	 Þessar	

greinar	 stangast	 á	 við	 líf	 götubarna,	 þar	 sem	 þau	 hætta	 oft	 í	 skóla	 (Aufseeser,	 2018;	

Lieten	 og	 Strehl,	 2015;	 Panter-Brick,	 2002).	 Aufseeser	 (2018)	 hefur	 fjallað	 um	 það	
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hvernig	þau	börn	sem	ekki	sækja	skóla	fá	á	sig	stimpil	um	að	vera	óhæfir	einstaklingar	

eða	 þátttakendur	 í	 skaðlegri	 hegðun,	 vegna	 þessara	 vestrænu	 viðhorfa	 um	 hvernig	

barnæskan	 eigi	 að	 vera.	 Aufseeser	 (2018)	 fjallar	 einnig	 um	 hvernig	 götubörnum	 í	

borginni	Líma	í	Perú	hefur	verið	meinaður	aðgangur	að	skóla	sökum	fíkniefnanotkunar.	

Það	er	hins	vegar	ekki	aðeins	Barnasáttmálinn	og	viðhorf	almennings	 í	garð	götubarna	

sem	 telja	 menntaveginn	 vera	 réttu	 leiðina	 fyrir	 börn.	 Frjáls	 félagasamtök	 og	 aðrir	

styrktaraðilar	leggja	einnig	þessar	sömu	áherslur.	Þau	börn	sem	vilja	þetta	ekki	eru	álitin	

vandræðagemlingar	(Aufseeser,	2018;	Bordonaro,	2012).	

Í	fjórða	lagi	eiga	börn	rétt	á	vernd	gegn	vímuefnum	og	ofbeldi,	en	eins	og	minnst	var	

á	 í	 kafla	 1.3.	 fjalla	 19.,	 33.	 og	 34.	 gr.	 Barnasáttmálans	 um	 þessa	 þætti.	 Vímuefni	 og	

ofbeldi	eru	gjarnan	stór	hluti	af	lífi	götubarna	(Aufseeser,	2018;	Hecht,	1998;	Lieten	og	

Strehl,	2015)	og	því	stangast	barnæska	götubarna	á	við	vestræn	viðhorf	einnig	á	þessum	

grundvelli.		

Í	 fimmta	 lagi	 stangast	 hlutverk	 foreldra	 og	 aðildarríkja	 í	 tengslum	 við	 umönnun	

barna	í	Barnasáttmálanum	á	við	líf	götubarna.	Í	Barnasáttmálanum	(1989)	fjallar	18.	gr.	

hans	um	að	foreldrar	og	aðildarríki	beri	ábyrgð	á	umönnun	barna.	Panter-Brick	 (2002)	

hefur	 fjallað	um	hvernig	samskipti	og	sambönd	barna	og	foreldra	eru	ekki	alltaf	á	pari	

við	 vestrænar	 hugmyndir	 sem	 þessar.	 Hún	 talar	 um	 hvernig	 börn	 í	 mjög	 fátækum	

samfélögum	 eru	 oft	 með	 ábyrgð	 og	 skyldur	 sem	 fullorðnir	 eiga	 að	 hafa	 samkvæmt	

þessum	 vestrænum	 sjónarmiðum.	 Börn	 sjá	 oft	 um	 foreldra	 sína	 og	 afla	 tekna	 fyrir	

heimilið	eða	sjá	jafnvel	algjörlega	um	sig	sjálf,	en	það	gengur	þvert	á	vestræn	sjónarmið	

og	 18.	 gr.	 Barnasáttmálans.	 Hugmyndir	 um	 umönnun,	 vernd	 og	 fyrirvinnu	 heimilisins	

stangast	því	á	 í	þessu	samhengi	 (Barnasáttmálinn,	1989;	Panter-Brick,	2002).	Einnig	er	

hægt	 að	 finna	 hugmyndir	 um	 að	 fullornum	 sé	 ætlað	 að	 sjá	 um	 börn	 í	 20.	 gr.	

Barnasáttmálans,	en	sú	grein	gerir	ráð	fyrir	að	börnum	sem	ekki	geta	búið	heima	hjá	sér	

séu	 tryggð	 önnur	 úrræði	 um	umönnun,	 eins	 og	 fóstur,	ættleiðingu	 eða	 dvöl	 á	 annars	

konar	ríkisstofnun	fyrir	börn	(Barnasáttmálinn,	1989).	Hér	er	því	gert	ráð	fyrir	að	börn	

sem	búa	til	dæmis	á	götunni,	þurfi	annan	aðila	til	að	sjá	um	sig.	Hæfni	barnanna	til	að	sjá	

um	sig	sjálf	er	hundsuð.		

Að	lokum	er	vert	að	minnast	á	12.	og	13.	gr.	Barnasáttmálans	og	þátttökurétt	barna	

í	 samhengi	 við	 götubörn.	 Samkvæmt	 þeim	 greinum	 hafa	 börn	 rétt	 til	 að	 tjá	 sig,	 að	
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hlustað	sé	á	þau,	ásamt	rétti	á	þátttöku	og	að	hafa	áhrif	á	þætti	sem	snerta	þeirra	 líf.	

Hægt	er	að	tengja	þetta	við	gagnrýni	á	Barnasáttmálann	sem	minnst	var	á	í	kafla	1.3,	þar	

sem	 12.	 gr.	 stangast	 oft	 á	 við	 aðrar	 greinar	 um	 vernd.	 Götubörn	 hafa	 rétt	 á	 að	 láta	

skoðanir	sínar	í	ljós	og	hafa	áhrif,	en	samkvæmt	3.	gr.	eiga	aðildarríki	að	taka	ákvarðanir	

sem	eru	börnunum	fyrir	bestu.	Hér	skapast	ágreiningur,	þar	sem	ekki	gert	ráð	fyrir	því	

að	börnin	búi	á	götunni	og	aðildarríki	taka	ákvarðanir	út	frá	því.	Götubörn	hafa	því	minni	

rétt	á	þátttöku	heldur	en	12.	gr.	greinir	frá,	sökum	skörunar	við	aðrar	greinar.	Einnig	er	

hægt	 að	 greina	 hér	 árekstur	 á	 viðhorfum	 um	 hvað	 telst	 vera	 „rétt“	 atbeini	 eins	 og	

Bordonaro	 (2012)	minnist	 á.	 Atbeini	 götubarna	 er	 álitið	 vera	 „rangt“	 og	 eitthvað	 sem	

þörf	er	á	að	laga,	því	er	þátttökuréttur	götubarna	ekki	endilega	virtur.	

Þrátt	 fyrir	að	Barnasáttmálinn	geri	ekki	grein	fyrir	sértækum	réttindum	götubarna,	

er	hægt	að	finna	dæmi	um	réttindi	þeirra	annars	staðar.	Aufseeser	(2014)	hefur	fjallað	

um	 lög	 í	Perú	sem	varða	bann	við	betli,	en	þau	 lög	voru	sett	 í	þeim	tilgangi	að	bjarga	

götubörnum.	 Samkvæmt	 Aufseeser	 eiga	 lögin	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 fullorðnir	 aðilar	

hagnist	á	götubörnum	með	því	að	neyða	þau	 til	að	betla.	 Lögin	eiga	að	sjá	 til	þess	að	

þeir	aðilar	sem	gera	slíkt	verði	sektaðir	og	götubörn	fái	enn	frekari	vernd	gegn	arðráni.	

Lögin	 áttu	 því	 að	 vera	 ákveðin	 vernd	 fyrir	 börn,	 þar	 sem	viðhorf	 þeirra	 sem	komu	að	

löggjöfinni	 voru	 á	 þann	 veg	 að	 betl	 og	 götur	 borga	 væru	 óæskilegir	 staðir	 fyrir	 börn	

(Aufseeser,	2014).		

Þrátt	 fyrir	 að	 lögin	 væru	 sett	 með	 réttindi	 götubarna	 í	 huga,	 hafa	 þau	 þó	 haft	

neikvæðar	afleiðingar	fyrir	þau	sömu	börn.	Aufseeser	(2014)	lýsir	allt	öðrum	áhrifum	en	

markmið	 laganna	 gefa	 til	 kynna.	 Samkvæmt	 henni	 hafði	 engin	 fullorðinn	 aðili	 verið	

sektaður	 þegar	 hún	 skrifaði	 grein	 sína.	 Hún	 fjallar	 síðan	 um	 hvernig	 götubörnin	 eru	 í	

raun	þeir	aðilar	 sem	þurfa	að	gjalda	 fyrir	 lögin.	Mikið	áreiti	 frá	 lögreglu	og	yfirvöldum	

hefur	 fælt	börnin	 í	burtu	 frá	þeim	svæðum	þar	sem	þau	voru	vön	að	betla.	Aufseeser	

(2014)	lýsir	því	síðan	hvernig	betl	sé	ekki	endilega	alltaf	slæmt,	þar	sem	það	getur	boðið	

upp	á	ýmis	tækifæri	fyrir	jaðarsetta	hópa.	Hún	lýsir	því	jafnframt	hvernig	þessi	lög	voru	

gerð	með	vernd	götubarna	 í	huga,	en	 í	 raun	refsi	 lögin	börnunum	og	foreldrum	þeirra	

fyrir	að	vera	fátæk	og	í	neyð	(Aufseeser,	2014).		

Að	 lokum	er	mikilvægt	að	 tengja	umræðuna	um	réttindi	barna	við	umræðuna	um	

atbeini.	 Bordonaro	 (2012)	 hefur	 bent	 á	 það	 hvernig	 umræðan	 um	 atbeini	 þarf	 að	
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tengjast	 meira	 inn	 í	 umræðuna	 um	 réttindi	 barna.	 Hann	 telur	 að	 þörf	 sé	 á	 að	 færa	

fræðin	 frá	 hugmyndum	 um	 atbeini	 sem	 meðfæddan	 eiginleika	 einstaklinga,	 yfir	 í	

umræðuna	 um	 hvernig	 atbeini	 er	 pólitískt	 fyrirbæri,	 þar	 sem	 samfélagsleg	 staða	

barnanna	 og	 ráðandi	 hugmyndir	 hafa	 áhrif	 á	 hvaða	 atbeini	 er	 álitið	 réttmætt	

(Bordonaro,	2012).		
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4 Niðurlag
Ritgerð	þessi	fjallaði	um	hugmyndir	og	kenningar	um	barnæskuna	og	fór	síðan	nánar	út	í	

líf	 götubarna	 og	 vestrænar	 hugmyndir	 um	 barnæskuna.	 Skoðað	 var	 hvernig	 lífsstíl	

götubarna	 getur	 stangast	 á	 við	 ráðandi	 vestrænar	 hugmyndir	 um	 réttindi	 og	 lífsstíl	

barna.	 Sýnt	 var	 fram	 á	 fjölbreytileika	 barnæskunnar,	 þar	 sem	 götubörn	 búa	 við	mjög	

ólíkar	aðstæður	samanborið	við	vestrænar	millistéttir.	Vestræn	viðhorf	hafa	verið	mjög	

ráðandi	 og	 tel	 ég	 að	 Barnasáttmálinn	 sé	 þar	 stór	 áhrifavaldur.	 Það	 er	mín	 ályktun	 að	

vestrænar	 hugmyndir	 hafi	 verið	 fluttar	 út	 um	 allan	 heim	 án	 þess	 að	 tekið	 sé	 tillit	 til	

sérstöðu	 hvers	 og	 eins	 samfélags.	 Það	 kemur	 mér	 því	 ekki	 á	 óvart	 að	 hugmyndir	

samfélaga	stangist	oft	á	við	þessar	vestrænu	hugmyndir,	líkt	og	gerist	hjá	götubörnum.		

Götubörn	nota	atbeini	sitt	til	að	sjá	um	sig	sjálf	og	vega	og	meta	þær	aðstæður	sem	

þau	búa	við	og	hegða	sér	á	þann	hátt	sem	hentar	þeim	og	þeirra	aðstæðum.	Vandinn	við	

atbeini	 götubarna	 er	 sá	 að	 atbeini	 þeirra	 er	 annars	 vegar	 skert	 til	 að	 vernda	 þau	 eða	

látið	vega	of	mikið	og	börnin	gerð	ábyrg	fyrir	því	sem	þau	gera	við	erfiðar	aðstæður.	Eftir	

að	hafa	lesið	mér	til	um	atbeini,	hef	ég	komist	að	þeirri	niðurstöðu	að	þörf	sé	á	að	skoða	

atbeini	betur.	Ég	er	sammála	Tisdall	og	Punch	(2012)	um	það	að	atbeini	eigi	ekki	að	taka	

sem	sjálfsögðum	jákvæðum	hlut,	en	einnig	er	ég	sammála	Bordonaro	(2012)	um	það	að	

viðhorf	 til	 atbeinis	 götubarna	 þurfi	 að	 breytast.	 Atbeini	 þeirra	 er	 álitið	 þvingað	 vegna	

þess	 að	 það	 gengur	 gegn	 ráðandi	 siðferðislegum	 hugmyndum	 samfélagsins.	 Ráðandi	

viðhorf	stjórna	því	hvað	er	talið	„rétt“	og	„rangt“	og	flokkast	atbeini	götubarna	oft	undir	

„ranga“	 hegðun	 sem	 þarf	 að	 laga.	 Þetta	 tel	 ég	 að	 hluta	 til	 vera	 afleiðingu	 úreltrar	

umræðu	um	alheimsbarnæsku	og	skort	á	umræðu	um	fjölbreytileika	barna.		

Að	lokum	tel	ég	að	þörf	sé	á	að	skoða	enn	betur	fjölbreytileika	barnæskunnar	og	að	

mikilvægt	sé	að	uppfæra	Barnasáttmálann	í	takt	við	þennan	fjölbreytileika.	Það	er	hins	

vegar	 ekki	 aðeins	 þörf	 á	 því	 að	 uppfæra	 Barnasáttmálann,	 heldur	 þarf	 einnig	 að	

endurhugsa	 eftirfylgni	 hans.	 Götubörn	 eru	 lifandi	 dæmi	 um	 það	 hvernig	 réttindum	

barna	 í	 Barnasáttmálanum	 er	 ekki	 fylgt	 eftir,	 þar	 sem	 líf	 þeirra	 nýtur	 ekki	 þeirra	

grunnréttinda	 sem	 hann	 kveður	 á	 um.	 Götubörn	 búa	 oft	 við	 aðstæður	 þar	 sem	 þau	

þurfa	 til	 dæmis	 að	 sjá	 um	 sig	 sjálf,	 en	 það	 gengur	 gegn	 vestrænum	 hugmyndum	

Barnasáttmálans	um	að	foreldrar	og	stjórnvöld	beri	ábyrgð	á	umönnun	barna.	Ég	tel	að	
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þörf	 sé	 á	 að	 endurskoða	 réttindi	 barna	og	uppfæra	þau	 í	 takt	 við	 lífsstíl	 og	 upplifanir	

götubarna.	Einnig	tel	ég	að	þörf	sé	á	að	gæta	þess	að	yfirvöld	fylgi	eftir	réttindum	barna.		

	

	

	

____________________________________	

Rakel	Hanna	Guðjónsdóttir	
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