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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður kafað í hugmyndina um alþjóðleg mannréttindi í mannfræðilegu 

samhengi. Það er, hugmyndina um að hver einasti jarðarbúi eigi sem einstaklingur tilkall 

til ákveðinna réttinda óháð búsetu, aldri, kyni, stétt eða öðrum utanaðkomandi þáttum. 

Leitast verður við að setja hugmyndina um mannréttindi í sögulegt, félagslegt og ekki 

síður pólistískt samhengi með það að markmiði að varpa ljósi á mannréttindahreyfinguna 

í þeirri mynd sem hún er í dag. Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða mannréttindi á 

óhefðbundinn hátt og líta á eitthvað sem auðvelt er að taka sem sjálfsögðum eða jafnvel 

óumflýjanlegum staðreyndum með gagnrýnum augum mannfræðinnar. 

 Ritgerðinni er skipt í tvo hluta. Sá fyrri fjallar um sögu lagalegrar mannfræði. Í 

honum verður farið yfir helstu hugmyndir mannfræðinga um lög með áherslu á 

hugmyndina um jafnrétti frammi fyrir lögum. Í seinni hluta ritgerðarinnar verður 

mannréttindahugtakinu gerð skil. Þar verður farið yfir það helsta sem mannfræðingar 

hafa lagt til umræðunnar um mannréttindahreyfinguna og að lokum hvernig aðferðir 

mannfræðinnar geta sett mark sitt á hana. 

 

Lykilorð: mannfræði, lög, mannréttindi, menning, alþjóðleiki, hnattvæðing 
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Abstract 

In this thesis the concept of universal human rights will be explored through the 

conceptual lens of anthropology. That is, the idea that all human beings have as 

individuals a set of unconditional and inalienable rights regardless of their place of birth, 

residency, age, sex, status or any other factors. The idea is to place the concept in its 

historical, social and, just as importantly, political context in order to shed light on the 

practice of human rights in it modern image. The purpose of this thesis is to view human 

rights in a non-traditional manner and to use anthropology to obtain a deeper 

understanding of a concept that is often taken for granted.  

 The text is divided into two main chapters. In the first chapter, the history of legal 

anthropology will be reviewed along with its key concepts, with an emphasis on equality 

before the law. In the second, chapter the concept of human rights will be defined, 

followed by an anthropological approach which explores ideas on how anthropology can 

contribute to the practice and furthering a critical understanding of human rights. 

 

Key words: anthropology, law, human rights, culture, universalism, globalization 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 (ECTS) eininga lokaverkefni til BA-gráðu við mannfræðideild Háskóla 

Íslands. Mig langar til þess að byrja á að þakka leiðbeinanda mínum James Gordon Rice 

sérstaklega vel fyrir stuðning og handleiðslu við skrif ritgerðarinnar. Einnig langar mig að 

þakka samnemendum mínum og kennurum fyrir lærdómsrík og ógleymanleg ár í 

háskólanum. Sérstakar þakkir fær Ragnhildur Þrastardóttir fyrir yfirlestur og að lokum 

foreldrar mínir og kærasti fyrir hvatningu og álitsgjöf.  
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Inngangur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða alþjóðleg mannréttindi í mannfræðilegu 

samhengi. „Frelsi felur í sér forgang mannréttinda um allan heim,“1 er haft eftir Franklyn 

D. Roosevelt fyrrum Bandaríkjaforseta og er úr frægri ræðu sem hann flutti árið 1941 

þegar heimurinn var plagaður af seinni heimsstyrjöldinni. Ræðan hefur verið kennd við 

fjögur frelsi en í ræðunni óskaði hann þess að allir jarðarbúar fengju að njóta þess 

einstaklingsfrelsis sem Bandaríkin byggðu á, tjáningarfrelsis, trúfrelsis, frelsi frá skorti og 

frelsi frá ótta (Roosevelt, 1941). Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (MYSÞ) frá 

1945 er að miklu leyti byggð á sömu hugmyndafræði. Í ritgerðinni verður rýnt í alþjóðleg 

mannréttindi sem hugmyndafræðilegt, félagslegt, pólitískt og síðast en ekki síst alþjóðlegt 

fyrirbæri með gagnrýnum augum mannfræðinnar. Mannfræðin felur í sér vítt fræðasvið 

sem oft nýtist í þverfaglegum tilgangi. Meðal annars til þess að skoða lög með 

óhefðbundnum hætti. Þessi ritgerð er á sviði lagalegrar mannfræði (e. legal anthropology) 

og heyrir því til félags- og menningarlegrar mannfræði. Félags- og menningarleg 

mannfræði fæst við félagslegan og menningarlegan veruleika manna í hinum ýmsu 

samfélögum og rúmar breiða flóru undirflokka (Eriksen, 2015, bls. 4).  

Ritgerðin samanstendur af tveimur köflum. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður farið 

yfir sögulegan bakgrunn lagalegrar mannfræði frá miðbiki síðustu aldar, en um þær 

mundir fór greinin að ryðja sér til rúms. Þá verður forsaga greinarinnar einnig skoðuð sem 

og mismunandi hugmyndir mannfræðinga um lög og hvernig þau megi skilja hvort sem 

þær hugmyndir teljist nú vera barn síns tíma eða njóti enn virðingar fræðimanna. Við 

uppbyggingu kaflans verður stuðst við flokkun Sally F. Moore (2001) á hugmyndum 

mannfræðinga um lög, „sem menningu“, „sem grímu“ og „sem verkfæri“. Naomi Mezey 

(2001) leiðir umræðuna um hvernig megi flokka lög sem menningu. Stuðst verður við 

skýringu Laura Nader (2008) á lögum sem grímu og að lokum Francis G. Snyder (1981) um 

lög sem verkfæri. Í lok kaflans verður umfjöllunin sett í hnattrænt samhengi, þar sem hér 

er fengist við alþjóðleg lög. Í öðrum kafla beinist athyglin loks að þeim flokki lagareglna 

sem veitt verður sérstök athygli í þessari ritgerð, alþjóðlegra mannréttindareglna. Kaflinn 

 
1 „Freedom means the supremacy of human rights everywhere.“ 
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hefst á víðri skilgreiningu alþjóðlegra mannréttinda í lagalegum skilningi. Hann svarar 

spurningum um eðli réttindanna og uppruna ásamt dæmum um hvernig þau hafa þróast 

í ólíkar áttir víða um heim. Næst verður framlag mannfræðinga til umræðunnar um 

alþjóðleg mannréttindi skoðað í víðara samhengi. Mannfræðingar fjalla um 

mannréttindahreyfinguna (e. human rights practice) sem eina heild, bæði í lagalegum 

skilningi og ekki þ.e.a.s. réttindin sjálf samhliða orðræðum, áhrifum og fleira. Mark 

Goodale og Sally Engle Merry (2007) leggja til að þetta sé gert út frá fjórum þemum. Þau 

eru ofbeldi, varnarleysi, vald og tvíræðni. Þá koma þemu jafnréttis og réttlætis einnig við 

sögu sem gegnumgangandi þemu í umræðunni. Í lok kaflans verður mögulegu framlagi 

mannfræðilegrar nálgunar til mannréttindahreyfingarinnar gefinn gaumur. 

Mannfræðileg nálgun einkennist af áherslu sinni á etnógrafísk og eigindleg gögn. Ólíkt 

mörgum fræðigreinum þar sem kenningasmíði um félagslegan veruleika fer fram í 

skrifstofustól byggja mannfræðingar á því sem rannsakendur hafa ýmist séð, heyrt eða 

upplifað á eigin skinni. Mannfræðingar reyna að skilja eftir fyrirfram ákveðnar hugmyndir 

sínar og forðast að draga ályktanir. Þeir vilja vita hver félagslagslegur veruleiki fólks er 

raunverulega óháð göfugum hugmyndum um hvernig hann ætti að vera. Í þessari ritgerð 

vonast ég til að gera hið sama með því að skoða áhrifin sem alþjóðleg mannréttindi hafa 

í margvíslegu samhengi og í gegnum ólík menningarleg ferli. Myndi forgangur 

mannréttinda um allan heim raunverulega fela í sér frelsi líkt og Roosevelt taldi?
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1 Lög frá sjónarhorni mannfræðinnar 

Lagaleg mannfræði er það svið mannfræðinnar sem fæst við lög. Mannfræðingar á þessu 

sviði leitast við að öðlast djúpan skilning á lögum og öllum ferlum sem að þeim snúa, 

lagasetningu, dómaframkvæmd, túlkun, áhrifum og svo framvegis. Mezey bendir á að 

„þykk lýsing“ (e. thick description) sé góð aðferð við rannsóknir í lagalegri mannfræði 

(Mezey, 2001, bls. 60). Þykk lýsing er hugtak eða etnógrafísk aðferð sem kemur frá 

mannfræðingnum Clifford Geertz og lýsir hugmyndum hans um það hvernig eigi að lesa 

og miðla menningu. Hann segir það vera í höndum rannsakandans að skýra, ekki einungis 

þá hegðun eða gjörð sem hann sér, heldur þá þýðingu sem hún hefur og hvers vegna. 

Með öðrum orðum setja hana í sögulegt, pólitískt og félagslegt samhengi þar sem allir 

þessir þættir eru nátengdir og gefa gjörðinni merkingu (Geertz, 1973, bls. 10). Geertz vill 

jafnframt meina að maðurinn sé flæktur í vef merkinga sem hann hefur sjálfur skapað og 

að menning sé sá vefur (Geertz, 1973, bls. 5). Túlkun Geertz á menningu og hvað hin 

etnógrafíska aðferð eigi að fanga er nytsamleg fyrir tilgang ritgerðarinnar þar sem að lög 

eru ekkert annað en vefur merkinga sem erfitt er að skilja frá menningarhugtakinu. 

1.1 Sögulegur bakgrunnur 

Lagaleg mannfræði er tiltölulega nýtt fræðasvið sem hefur þróast hratt á undanförnum 

sjötíu árum, eða frá því að greinin fór að ryðja sér til rúms. Um miðbik síðustu aldar 

skoðuðu mannfræðingar samfélög fjarri hinum vestræna heimi.2 Þá helst aðfarir þeirra 

við úrlausnir deilumála og það í ljósi nýlendutímans en úrlausnir deilumála hafa löngum 

verið megin viðfangsefni lagalegrar mannfræði. Það var ekki fyrr enn á sjöunda og áttunda 

áratugnum að rannsóknir á sviðinu fóru að gera vart við sig á Vesturlöndum. Samhliða því 

breikkaði áherslusviðið. Þá fóru mannfræðingar meðal annars að skoða áhrif laga á 

stéttaskiptingu og stöðu fólks innan samfélagsins, lagalega fjölhyggju (e. legal plurism) og 

alþjóðleg mál. Í dag nær lagaleg mannfræði yfir breitt svið. Hún fjallar um 

milliríkjasamninga, samskipti milli ríkja, mannréttindi, díaspórur (e. diaspora), 

farandverkamenn, flóttamenn, fanga og fleira (Moore, 2001, bls. 95-96).  

 Macfarlane vill meina að greinin eigi sér lengri sögu. Hann bendir á mikilvægi 

forsögunnar og telur hugmyndir Sir Henry Maine (1861) vera á meðal þeirra 

 
2 Í þessari ritgerð verða Bandaríkin, Kanada og Evrópa skilgreind sem Vesturlönd 
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þýðingarmestu (Macfarlane, 2008). Maine skoðar lögin í sögulegu samhengi og bendir á 

að stærsta breyting sem hefur orðið á samfélögum manna með tilliti til laga sé tilfærslan 

frá „stöðu“ til „samnings“. Með þessu á hann við þá staðreynd að í nánast allri 

mannkynssögunni hefur lagaleg staða ráðist af meðfæddri stöðu eða stöðu innan hóps. 

Það er, fjölskyldutengslum, kyni, stétt o.s.frv. Það er tiltölulega stutt síðan þetta breyttist. 

Nú byggir lagaleg staða á því að einstaklingar séu frjálsir og jafnir frammi fyrir lögunum 

og þannig frjálsir og jafnir til þess að gera hvers kyns samninga sín á milli. Þetta er 

breytingin frá stöðu til samnings, eða frá því fjölskyldumiðaða til þess einstaklingsmiðaða 

(Maine, 1986, bls. 167). Macfarlane bendir á að þetta þýði ekki að við séum laus við stöðu 

í dag, konur fá ekki sömu meðferð og karlar og börn fá ekki sömu meðferð og foreldrar 

svo eitthvað sé nefnt (Macfarlane, 2008).  

Hugmyndin um að allir séu jafnir frammi fyrir lögunum á uppruna sinn að rekja til 

Englands, nánar til tekið til Magna Carta (1215) og voru Englendingar lengi vel sér á báti 

með þá skoðun (Maine, 1986, bls. 55). Þá bættust Frakkar í hópinn í kjölfar frönsku 

byltingarinnar (1789) og var hugmyndin einnig færð í sjálfstæðisyfirlýsingu nýlenduþings 

Bandaríkjanna (1776). Í henni er það viðtekin staðreynd að menn fæðist frjálsir og jafnir 

(Declaration of Independence, 1776). Macfarlane vill meina að á þessum tíma hafi þetta 

í raun ekki verið sjálfsagt þar sem hugmyndin takmarkaðist við ofangreind lönd og var 

byltingarkennd í eðli sínu. Hugmyndin er byltingarkennd að því leyti að hún byggir á að 

einstaklingurinn sé grunnstoð samfélagsins. Það er, ekki lengur hópurinn eða fjölskyldan 

sem í þá daga var mun algengara. Slík einstaklingshyggja ræður gjarnan ríkjum í 

samfélögum með kapítalískt hagkerfi. Það er nær ómögulegt að skilja einstaklinginn frá 

hugmyndinni um jafnrétti. Þannig stangast hugmyndin um jafnrétti frammi fyrir lögunum 

á við samfélög þar sem trúin á einstaklinginn er minni og aðrir þættir spila stærra hlutverk, 

svo sem kyn, sifjar og ábyrgðin sem því fylgir að tilheyra hóp (Macfarlane, 2008). 

Fjöldi mannfræðirannsókna benda á að jafnrétti sé andstætt félagslegum veruleika 

nær hvar sem er í heiminum. Fólk fæðist ekki frjálst og jafnt til þess að gera hvers kyns 

samninga sín á milli. Því hafi hugmyndin um jafnrétti frammi fyrir lögunum verið framandi 

í fyrstu. Sem dæmi má nefna rannsókn Cohn á kastakerfi Norður Indlands. „North Indian 

society operates on the reverse value hypothesis: men are not born equal, and they have 

widely different inherent worth. This... is basic to the whole social structure and is 
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expressed most clearly in the caste system“ (Cohn, 1959, bls. 90-91). Í kastakerfinu er 

hinn félagslegi raunveruleiki sá að það eru ekki allir jafnir. Það sama á við um múslímsk 

samfélög, þar sem trúleysingjar eru óæðri þeim guðræknu, og þau fjölmörgu samfélög 

þar sem konur eru óæðri körlum (Macfarlane, 2008). Fjallað verður nánar um jafnrétti 

frammi fyrir lögunum í kaflanum um mannréttindi. 

Nú þegar forsaga lagalegrar mannfræði hefur verið sögð í stuttu máli og gerð hefur 

verið grein fyrir þeim hugmyndafræðilegu breytingum sem urðu fyrir lok 18. aldar snúum 

við aftur að hugmyndum sem eru nær okkur í sagnfræðilegu tilliti, því tímabili sem rætt 

var um í upphafi kaflans. Moore skiptir hugmyndum mannfræðinga um það hvernig túlka 

megi lög í þrjá flokka. Lög sem menning, lög sem gríma og Lög sem verkfæri. Hún leggur 

til að meginþorra hugmyndanna frá þessu tímabili megi fella undir þá (Moore, 2001, bls. 

96). Á næstu síðum verður stuðst við þessa flokkun. 

1.1.1 Lög sem menning  

Fyrsta leiðin sem Moore segir mannfræðinga gjarnan nota til að túlka lög er túlkun þeirra 

sem hluta menningar. Þessi leið til að túlka lög byggir á því að lögin hafi menningarlegar 

forsendur og eigi rætur sínar að rekja til hefða, siða og erfðavenja (Moore, 2001, bls. 96). 

Geertz vill meina að lög séu staðbundin þekking sem á þátt í uppbyggingu félagslegs 

veruleika en ekki óstaðbundin lögmál sem endurspegli félagslegan veruleika líkt og 

ríkjandi orðræða gefur til kynna (Geertz, 1983, bls. 218). Háttur sem gefur ákveðnum 

hlutum, ákveðna merkningu á ákveðnum stöðum (Geertz, 1983, bls. 232). Hann bar 

saman lagalega röksemdafærslu í Malasísku, Íslömsku og Indóevrópsku samhengi og 

benti á hve misjöfn merkingin var í mismunandi menningarlegu samhengi. Það er auðvelt 

að sjá lög og menningu sem andstæður. Menningu sem, samsömun ákveðins hóps, 

þjóðernis eða etnernis, fólgna í listum, siðum og annari félagshegðun og lög sem 

hnitmiðaðar reglur settar fram í stjórnarskrám og skjölum (Mezey, 2001, bls. 35). Mezey 

vill meina að þessi hugtök séu svo flækt saman að það sé vart hægt að skilja þau að. Að 

lög séu menning og að menning sé lög (Mezey, 2001, bls. 46). Máli sínu til stuðnings tekur 

hún þrjú dæmi um það hvernig megi skilja þessa setningu. 

Í fyrsta lagi má líta svo á að lögin skilgreini stöðu fólks innan samfélagsins. Við erum 

ýmist skilgreind sem vinnuveitendur, starfsmenn, sölumenn, neytendur, eiginmenn, 

eiginkonur, eigendur og svo framvegis. Fræðimenn sem aðhyllast þessa sýn, svokallaðir 
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raunsæismenn (e. realists), segja sjálfið, það er, hvernig fólk upplifir hlutverk sitt og sjálft 

sig í samfélaginu vera undir miklum áhrifum frá lögum án þess að fólk geri sér grein fyrir 

því (Mezey, 2001, bls. 50). Lögin vernda ekki bara eigendur og þær eignir sem teljast þeirra 

samkvæmt lögum heldur mynda bæði eigendurna og eignirnar með því að halda uppi 

svokölluðum eignarrétti (Cohen, 1927, bls. 12). Þá segir Hale að með því að skapa 

eigendur breytast þeir sem ekki eiga í verkafólk. 

Unless, then, the non-owner can produce his own food, the law compels him to 

starve if he has no wages, and compels him to go without wages unless he obeys the 

behests of some employer. It is the law that coerces him into wage-work under 

penalty of starvation - unless he can produce food... [T]here is no law to prevent the 

production of food... but in every settled country there is a law which forbids him to 

cultivate any particular piece of ground unless he happens to be an owner (Hale, 

1923, bls. 473). 

Þannig skapa lögin bæði eigendur og eignir. Kennedy kemur með aðra nálgun og bendir á 

sterka tengingu laga og valds. Hann vill meina að lög hafi áhrif á hvers kyns valdamisræmi. 

Sem dæmi nefnir hann sögulegt valdamisræmi karla og kvenna. Hann segir að við 

úrlausnir deilumála milli karla og kvenna, þar sem báðir aðilar ættu samkvæmt 

skilgreiningu laganna að koma jafnir að borði, séu ótal reglur sem viðhalda kynjaðri stöðu 

þeirra. Svo sem sú takmarkaða vernd sem kerfið veitir gegn heimilisofbeldi, lög um 

fóstureyðingar, getnaðarvarnir, meðlag og fleira. Þá bendir hann á máttinn sem lög hafa 

til að skilgreina það sem er leyfilegt og ekki í tiltekinni stöðu innan samfélagsins. Í sögulegu 

samhengi hefur nauðgun innan hjónabands til að mynda víða tíðkast sem löglegt athæfi. 

Það hefur áhrif bæði á stöðu eiginmannsins og eiginkonunnar og þar með á valdastöður 

kynjanna innan hjónabandsins, jafnvel þar sem ofbeldi þrífst ekki (Kennedy, 1993, bls. 

103-104). Raunsæismenn eru sem sagt þeirrar skoðunar að lögin hafi áhrif á allt sem 

tengist félagslegum veruleika og virki best þegar hin félagslega persóna er ekki meðvituð 

um áhrif þeirra á hennar (Mezey, 2001, bls. 51).  

Í öðru lagi má skoða þann mikla mátt sem menning hefur. Oft meiri mátt en lög 

(Mezey, 2001, bls. 52). Lögin ná ekki að stjórna eða geta ekki stjórnað öllu þar sem ýmis 

atriði eru ekki á valdi laganna. Röð og regla getur verið handahófskennd og nær 

ómögulegt að breyta henni með lögum (Ellickson, 1991, bls. 4). Í þessu samhengi má 

nefna Nuer ættbálkinn sem var lýst í frægri etnógrafíu Evans-Pritchard. „In the strict sense 

of the word, the Nuer have no law“ (Evans-Pritchard, 1969, bls. 162). Lög er að finna í ótal 
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myndum. Þrátt fyrir að vera svokölluð lögleysa sem ekki tók mið af landslögum voru mjög 

ákveðin lögmál sem stýrðu úrlausnum deilumála í samfélagi Nuer með sterkar rætur í 

menningunni. Hliðstæður þessa er að finna um allan heim. Hversdagslegt dæmi um mátt 

menningar er hámarkshraði á vegum. Þrátt fyrir lög um hámarkshraða er það menning 

sem ákvarðar hvað má raunverulega keyra hratt. Það voru til dæmis engin lög um 

hámarkshraða í Montana fylki í Bandaríkjunum fram til ársins 1975. Í tuttugu ár var reynt 

að innleiða hámarkshraða en lagabreytingin hafði lítil sem engin áhrif á hegðun 

ökumanna. Að lokum var lögunum aflétt (Mezey, 2001, bls. 54). Í tengslum við þetta dæmi 

er einnig vert að nefna rannsókn Cole (1999) sem leiddi í ljós að húðlitur hafði áhrif á 

refsingar við umferðarlagabrotum í Bandaríkjunum. En þar komu saman viðhorf til 

þeldökkra þar í landi og sú menning sem hafði skapast í afskiptum lögreglu af þeim. 

Jafnvel þar sem þeldökkir voru í miklum minnihluta ökumanna voru allt að 70% þeirra 

stöðvaðir af lögreglu þrátt fyrir að lögin ættu að koma í veg fyrir slíkt, sbr. bann við 

mismunun á grundvelli húðlitar (U.S. Const. amend. IV). Cole vísar í dóminn Wren gegn 

Bandaríkjunum þar sem niðurstaða dómara bendir til að lögreglu sé heimilt að stöðva 

ökumenn vegna gruns sem byggir eingöngu á húðlit (Cole, 1999, bls. 39). Í þessu tilviki 

renna lögin raunar stoðum undir menningarlegt athæfi sem annars myndi teljast ólöglegt 

(Mezey, 2001, bls. 54). Þetta eru dæmi um hve mikinn mátt menning hefur. 

Í þriðja lagi, má samkvæmt Mezey ekki gleyma því að lögin hafa oft ófyrirsjáanlegar 

afleiðingar á menninguna. Þetta nefnir Mezey gloppuna (e. slippage) milli laga og 

menningar (Mezey, 2001, bls. 58). Það er, annars vegar hvernig lögum er ætlað að virka 

og hins vegar hvernig þau virka í menningarlegu samhengi. Bann við félagslegri hegðun 

gæti vissulega dregið úr henni, en það er líklegt að hún fái nýja merkingu og það gæti 

jafnvel verið að bannið kyndi undir hegðunina og hafi þannig þveröfug áhrif. Upptaka laga 

er menningarbundið ferli. Í ferlinu endurmótast lögin og taka breytingum, bæði 

fyrirhuguðum og ófyrirhuguðum. Þeir sem lögunum eiga að lúta gætu endurskilgreint 

lögin, lögin gætu endurskilgreint þá, eða bæði. Að öðlast skilning á þessu ferli er tilgangur 

menningarbundinnar túlkunnar á lögum.  

1.1.2 Lög sem gríma 

Önnur leiðin sem Moore segir mannfræðinga nota til þess að túlka lög er túlkun þeirra 

sem gríma yfirstéttarinnar. Þessi leið til að túlka lög byggir á þeirri trú að þrátt fyrir að lög 
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eigi að gæta hagsmuna allra stétta til jafns sé það ekki raunin. Þannig séu lög gríma sem 

blekkir. Gríma sem þykist gæta hagsmuna allra en gætir í raun hagsmuna valdhafa, þá 

aðallega kapítalískra valdhafa (Moore, 2001, bls. 97). Posner, sem byggði á hugmyndum 

Max Weber (1978) um lagalega röksemdarfærslu, færði fram áhugaverðan punkt 

varðandi þetta. Weber velti fyrir sér hvaða þættir snertu ákvarðanatöku. Hann vildi vita 

að hve miklu leyti dómarar í vestrænum samfélögum byggðu ákvarðanir sínar á reglum 

og á móti hve stór þáttur væri byggður á lögfræðilegu mati (Weber, 1978, bls. 758). Reglur 

og mat dómara haldast í hendur og fer vægi þeirra eftir málaferlum hverju sinni. Posner 

starfaði sem dómari og viðurkenndi að hann undanskildi reglur ef honum bauð við 

tilhugsuninni um að nota þær. Þá byggði hann ákvörðun sína á lagalegu mati (Posner, 

1996, bls. 235). Í þessu samhengi má nefna rannsókn Comaroff og Roberts (1981) á 

lagakerfi Tswana þar sem niðurstöður deilumála gátu verið pólitískar, en þeir telja að það 

sé raunin víðar (Comaroff og Robert, 1981, bls. 239, 242). Með tilliti til þess vakna 

spurningar um hagsmuni. Hagsmuni hverra gæta dómarar þegar þeir leggja mat sitt á 

málaferli? Og hvaða þýðingu hafa lögin ef dómarar mega undanskilja þau? 

Um 1960-70 var mikil ólga í norður-amerískum og evrópskum samfélögum og barátta 

fyrir samfélagslegu réttlæti í hámarki. Mikið var um mótmæli, fólk barðist  fyrir heimsfriði 

og auknu jafnrétti, fjöldi kvennahreyfinga urðu til og mikil krafa var uppi um alhliða 

breytingar. Samhliða því breyttist áherslusvið mannfræðinga. Mannfræðingar drógu úr 

því að skoða og bera saman aðferðir við úrlausnir deilumála afskekktra samfélaga við sín 

eigin út frá menningarlegri afstæðishyggju og fóru að líta á lögin og lagaferli sem umboð 

fyrir einstaklinga til að ná sínu fram. Rannsóknir leiddu í ljós að þeir valda- og efnameiri 

áttu auðveldara með að ná sínu fram en þeir valdalausu og efnaminni (Moore, 2001, bls. 

100-102). Gulliver var meðal þeirra sem bentu á að vald væri ráðandi þáttur við úrlausnir 

deilumála. Hann taldi mikilvægt að skoða öll þau ferli sem snúa að úrlausnum deilumála 

og hvað hefur áhrif á þau. Hvort sem um samningarviðræður milli tveggja einstaklinga er 

að ræða eða deilur þar sem dómari eða sáttasemjari kemur við sögu (Gulliver, 1969, bls. 

23). Reglurnar sjálfar eru bara einn hlekkur í keðjunni, öðru máli gegnir um hvernig 

stjórnvöld og aðrir beita þeim. Þá geta verið margar aðferðir til að leysa deilur innan sama 

kerfis og ekki endilega fullkomið samræmi á milli aðferðanna (Moore, 1978, bls. 3). Með 

tilliti til þessa má nefna ADR (alternative dispute resolution) en það er ein þeirra aðferða 

sem er við lýði í Bandaríkjunum. Aðferðinni var ætlað að koma til móts við efnaminni 
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einstaklinga sem hefðu annars ekki komist að í dómskerfinu og byggir á málamiðlun en 

ekki málsmeðferð frammi fyrir dómara eins og venjan er. ADR er því ein afleiðing þess að 

réttarkerfið þar í landi er sniðið að þeim sem eiga en ekki þeim eignalausu (Moore, 2001, 

bls. 103). Nader bendir á óréttlætið sem felst í aðferðinni en hún gerir fátækum enn 

erfiðara að komast fyrir dóm. Nader vill meina að dómssalir eigi að vera aðgengilegir fyrir 

alla, þá sem eiga og eru eignalausir, aðeins þannig sé réttlæti tryggt. Samkvæmt henni er 

ekki réttlátt að þeir sem minna mega sín séu neyddir til málamiðlana. Án aðgengis eru 

ekki allir jafnir frammi fyrir lögunum og jafnframt ekki hægt að halda því fram að lýðræði 

ríki (Nader, 1980, bls. 101). 

Laura Nader og Ugo Mattei (2008) skoða hagsmuni út frá hugmyndum um réttarríki. 

Flest vestræn samfélög flokka sig sem réttarríki og byggja því á að allt ríkisvald sé bundið 

lögum. Þannig sé enginn hafinn yfir lögin, ekki einu sinni þjóðhöfðinginn. Réttarríkið er 

einnig lykilhugtak eignarréttar þar sem það verndar eigandann fyrir ríkinu, og öðrum 

valdhöfum (Björg Thorarensen, 2008, bls. 24). Hugmyndin á, rétt eins og hugmyndin um 

jafnrétti frammi fyrir lögum, uppruna sinn að rekja til Magna Carta. Hugmyndin um 

réttarríki er jafnan talin óvéfengjanlegur hluti lýðræðis en Nader og Mattei setja 

spurningarmerki við það. Samkvæmt réttarríki ætti samfélaginu að vera stjórnað af lögum 

en ekki af manneskju.  „The law is impersonal, abstract and fair, because it is applied 

blindly to anyone in society“ (Nader og Mattei, 2008, bls. 14). Þau benda á að í þessari 

skýringu gleymist að gera ráð fyrir þeim dómurum sem framfylgja lögunum, það er, elítu 

lögfræðistéttarinnar. Nader og Mattei færa jafnframt rök fyrir því að vestrænt réttarríki 

skilgreinist af því sem slík elíta hafi ákveðið jafnóðum. Þau vilja meina að réttarríkið verki 

ekki sem hluti lýðræðis heldur renni stoðum undir ránskap (e. plunder) er varðar hið 

löglega og hið ólöglega (Nader og Mattei, 2008, bls. 11). Þá hafi, í sögulegu samhengi, 

réttarríki valda- og efnahagssterkra þjóða legið að baki réttlætingu á ránskap þar sem 

skortur þótti á slíkum stjórnarháttum. Á 19.öldinni birtist þetta til dæmis í réttlætingu 

Bandaríkjamanna á landnámi landsvæða í eigu indjána. En sökum skorts þeirra á réttarríki 

og þar með eignarrétti var land þeirra talið laust til landnáms. Seinna birtist þetta í 

skilyrðum lána frá Alþjóðabankanum (e. World Bank) og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (e. 

International Monetary Fund) til efnalítilla þjóða í gegnum skipulagsbreytingar eða SAP 

(e. structural adjustment programs). Réttarríkið hefur einnig verið notað til þess að 
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réttlæta sprengjuárásir á fyrrum Júgóslavíu og í tilraunir til að réttlæta innrásir 

Bandaríkjamanna í Afganistan og Írak (Nader og Mattei, 2008, bls. 14-16).  

This rhetoric constricts the very meaning of the word plunder, to the point of 

naturalizing, legalizing, and ultimately denying the outrageous disparity in resource 

allocation, following many social processes in contexts of power imbalance. Thus the 

rule of law constructs and denies plunder, granting legitimacy to a highly unfair world 

order (Nader og Mattei, 2008, bls. 137). 

Nader og Mattei vilja sem sagt meina að í tímans rás hafi þessi hugmyndafræði breiðst út 

um nánast allan heim og það án nokkurra athugasemda. Í almennri umfjöllun er talað um 

réttarríkið sem jákvæðan grundvöll stjórnunar en Nader og Mattei færa rök fyrir að þessi 

hugmyndafræði sé einmitt sú sem liggi að baki miklum ójafnöfnuði í heiminum. Í þessum 

kafla voru tekin dæmi um það þegar lög vekja spurningar um hagsmuni, en 

mannfræðingar hafa tilhneigingu til að spyrja slíkra spurninga. Þó eru ekki allir sammála 

og kjósa sumir að líta á lögin sem verkfæri. 

1.1.3 Lög sem verkfæri 

Moore vísar að lokum til þess hóps mannfræðinga sem líta á lögin sem verkfæri. Þessi leið 

til að túlka lög lítur á þau sem rökrétta úrlausn á þeim félagslegu vandamálum sem kunna 

að skapast í samfélögum manna og dragi þannig úr deilum. Þessi túlkunarmáti hefur notið 

vinsælda, einkum meðal lögfræðinga (Moore, 2001, bls. 97). Fræðimenn sem aðhyllast 

slíka túlkun á lögum eru gjarnan taldir virknishyggjumenn. Virknishyggjan skoðar hvaða 

áhrif félagslegar stofnanir, svo sem lagakerfi, menntakerfi og svo framvegis, hafa á 

einstaklinginn og sömuleiðis hvaða áhrif einstaklingurinn hefur á félagslegar stofnanir. 

Jafnframt hvernig þetta tvennt, einstaklingurinn og félagslegar stofnanir hefta og stjórna 

hvort öðru upp að vissu marki (Barnard, 2000, bls. 68). Lagakerfi geta vissulega haft 

neikvæð áhrif og verið valdur félagslegra hamfara í sumum tilvikum en í öðrum tilvikum 

komið í veg fyrir, eða jafnvel bætt úr þeim (Moore, 2001, bls. 111). Snyder bendir á að ef 

lög eiga að virka sem verkfæri er þörf á þverfaglegri samvinnu. Mannfræðingar og 

félagsfræðingar geta unnið með lögfræðingum að fjölbreyttari og gagnrýnni nálgun. Það 

er sífellt meiri samvinna á milli faga og eru áhrifin sjáanleg í skrifum fræðimanna. Afleiðing 

aukinnar samvinnu er meiri áhersla á staðsetningu lögfræðirannsókna, það er, að koma 

þeim í félagslegt, efnahagslegt og pólitískt samhengi. Þó leggja fræðimenn ólíkra 

fræðasviða enn ólíkar áherslur og eru ekki endilega sammála um mikilvægi ákveðinna 
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þátta (Snyder, 1981, bls. 161). Túlkun laganna sem verkfæri er þriðji og jafnframt síðasti 

flokkur túlkunarmáta sem Moore listar. Líklega væri hægt að telja upp fleiri sjónarhorn 

en þessir flokkar ramma inn helstu hugmyndir mannfræðinga um lög sem 

hugmyndafræðilegt og félagsfræðilegt fyrirbæri. Næst verður sjónum beint að 

alþjóðlegum lögum.  

1.2 Mannfræði og alþjóðleg lög 

Markmið þessa kafla er að koma helstu hugmyndum mannfræðinga um lög í hnattrænt 

samhengi og skoða þau sem alþjóðlegt fyrirbæri. Með tæknibyltingunni sem enn ríður yfir 

hefur heimurinn orðið bæði hraðari og tengdari í gegnum internetið, fjarskipti og annan 

tæknibúnað. Hnattvæðing hefur breytt því hvernig við skiljum bæði tíma og rúm, með 

öðrum orðum, fjarlægð og klukkutímar eru ekki eins takmarkandi og áður (Inda og 

Rosaldo, 2008, bls. 8). Það hefur löngum verið tilhneiging mannfræðinga að tengja 

menningu og merkingu við eitthvað staðbundið. Í hnattvæddum heimi þarf að 

endurhugsa þá tengingu. 

[Anthropologists] understanding of culture itself has changed... to mean a more 

hybrid, open-ended term. It is also because their field has become thoroughly 

transnationalized, wherein no ‘‘local’’ and authentic cultures exist in isolation from 

transnational flows of actors, ideas or resources (Rajagopal, 2007, bls. 277). 

Menning getur átt sér stað þvert á landsvæði og jafnvel fjarri þeim, í gegnum tækni, 

alþjóðlegar stofnanir og fleira (Inda og Rosaldo, 2008, bls. 13). Aukið alþjóðasamstarf sem 

stýrist af alþjóðlegu lagakerfi (e. imperial rule of law) eða þjóðarrétti er dæmi um það, en 

uppbygging þessa kerfis er menningarlegs eðlis. Það er menningarlegs eðlis að þjóðir 

heims komi ekki jafnar að borði og að sumar þjóðir hafi meiri völd en aðrar. Sem 

áþreifanlegt dæmi um misjafnar valdheimildir ríkja í alþjóðakerfinu má nefna 

neitunarvald þeirra fimm þjóða sem hafa fast sæti í öryggisráði Sameinuðu Þjóðanna 

(Sáttmáli hinna Sameinuðu Þjóða, 1945). Nader og Mattei vilja meina að staðreyndin sé 

sú að hinn vestræni heimur búi yfir meira valdi en annars og þriðja heims ríki og að sú 

staðreynd eigi sér sögulegar og efnahagslegar skýringar. Að sama skapi segja þau 

þjóðarrétt vera verkfæri sem styður við útbreiðslu vestrænna gilda. Með gildi eins og 

réttarríki, lýðræði, þróun og mannréttindi hafa vestræn ríki sannfært sig og aðra um 

yfirburði og réttmæti sinna stjórnarhátta (Nader og Mattei, 2008, bls. 17). Hnattvæðing 

felur raunar í sér útbreiðslu alls þess sem einkennir vestrið, frá tónlist, arkítektúr, tísku og 
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matseld til heimsspekilegra humynda og menningarlegra gilda. Tomlinson segir að það 

þurfi að líta lengra aftur en til tæknibyltingar og seinni heimsstyrjaldar. Þessa þróun megi 

túlka sem arfleið nýlendutímans sem ríkti frá 16. öld til 19. aldar (Tomlinson, 1997, bls. 

143-144). Í þeirri heimsmynd sem við búum við í dag eru Bandaríkin iðulega fremst í flokki. 

Bandaríkin státa af því að hafa skapað réttarkerfi sem skilur lögin frá pólitík og 

trúarbrögðum en eru jafnframt stolt af því hversu tengd lögin eru hagkerfinu. Réttarkerfi 

Bandaríkjanna einkennist einmitt af þessari tengingu við hagkerfið. Hagkerfi sem 

einkennist af kapítalisma og nýfrjálshyggju. Nader og Mattei telja núverandi kerfi, að 

bandarískri fyrirmynd, ýta undir einkavæðingu opinberra stofnana víða um heim og stuðla 

að auknum ójöfnuði (Nader og Mattei, 2008, bls. 145-147). Þá segir í kennslubók 

Henriksen um grunnhugtök þjóðarréttar að það sé misskilningur að tilgangur þjóðarréttar 

sé að skapa réttlátari og jafnari heim. Tilgangurinn sé í raun að viðhalda röð og reglu. Þá 

hefur sagan sýnt að þegar árekstrar verða milli réttlætis og þess að viðhalda röð og reglu 

er kerfið líklegra til þess að setja hið síðarnefnda í forgang (Henriksen, 2017, bls. 17). 

Megin hlutverk þjóðarréttar eru að sporna við ágreiningi, sem og alþjóðlegum glæpum og 

hryðjuverkum, að vernda sendiherra og ræðismenn, vernd og reglusetning hafsins sbr. 

hafréttur, setja reglur um milliríkjasamninga og að lokum að styðja við grundvallar 

mannréttindi (Henriksen, 2017, bls. 2). Þjóðarréttur hefur mun meiri áhrif á daglegt líf en 

margir gera sér grein fyrir en nær ekkert er þjóðarréttinum óviðkomandi. Í dag er almennt 

viðurkennt að túlka eigi landslög í samræmi við reglur þjóðarréttar og ekki er hægt að 

réttlæta hunsun þeirra með vísan til landsréttar. Þannig rennir þjóðarrétturinn sjálfur 

stoðum undir forgangsáhrif sín (Henriksen, 2017, bls. 13). „Imperial rule of law 

subordinates local legality worldwide... producing a local legal system that can only fulfill 

the increasingly shrinking spaces not occupied by imperial rule of law...“ (Nader og 

Mattei, 2008, bls. 141). Hnattvæðing hefur hrint af stað ýmsum kerfum sem tengja fólk 

saman heimshorna á milli, hvort sem að baki séu hugmyndir um efnahagslegan ávinning, 

fyrirbyggingu deilna eða jafnrétti allra jarðarbúa.  

Í þessum kafla var farið yfir sögu lagalegrar mannfræði. Ljóst er að margir 

samverkandi þættir hafa áhrif á lög og það er nær ómögulegt að skilja þau frá 

menningarhugtakinu. Í kaflanum var jafnframt sýnt fram á að áhrif lagareglna eru ekki 

alltaf augljós og í samræmi við orðanna hljóðan. Þrátt fyrir að það standi svart á hvítu í 

stjórnarskrám víða um heim að allir einstaklingar séu frjálsir og jafnir frammi fyrir lögum 
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hafa þær rannsóknir sem fjallað var um í kaflanum dregið upp aðra mynd. Í réttarríki, þar 

sem hin hlutlausu og réttlátu lög eiga að vera við völd er ekki laust við áhrif menningar. 

Sömuleiðis er hið alþjóðlega kerfi þjóðarréttar ekki undanskilið áhrifum menningar þar 

sem valdheimildir ríkja ráðast af stórum hluta af sögulegum og efnahagslegum þáttum. 

Tilgangur meginþorra rannsóknanna sem fjallað var um í kaflanum virðist vera að benda 

á óréttlæti og ójafnrétti en ætla má að sameiginlegur hvati að baki þeim búi í voninni um 

að því sé hægt að breyta. Á sama hátt býr hugmyndin um alþjóðleg mannréttindi í voninni 

um breytingar og aukið jafnrétti. 

2 Mannréttindi í mannfræðilegu ljósi 

Í þessum seinni hluta ritgerðarinnar verða alþjóðleg mannréttindi tekin til skoðunar. Fyrst 

verður farið yfir merkingu þeirra, sögu og hugmyndir um uppruna. Það er að segja farið 

yfir þau í lagalegum skilningi fremur en mannfræðilegum. Síðan verða þau skoðuð í 

mannfræðilegu ljósi eða út frá þeim þemum sem mannfræðingar telja viðriðin 

mannréttindahreyfinguna. Mark Goodale, Laura Nader og Sally Engle Merry eru á meðal 

þeirra sem hafa lagt hvað mest til umræðunnar um mannréttindi frá sjónarhorni 

mannfræðinnar og verður skrifum þeirra veitt sérstök athygli. Því næst víkjum við aftur 

að hugmyndum um réttlæti og jafnrétti frammi fyrir lögum út frá hugmyndum Max 

Gluckman (1955), en réttlæti er miðlægt þema í umræðunni um mannréttindi. Geertz 

segir muninn á staðreyndum og lögum vera þann að staðreyndir fást við það sem er satt 

á meðan lög fást við það sem er rétt (Geertz, 1983, bls. 170), en hvað er rétt? Hvað er 

réttlæti? Og getur skilningur þess verið alþjóðlegur? Eru meðal spurninga sem leitast 

verður við að svara í kaflanum.  

2.1 Alþjóðleg mannréttindi 

Til þess að geta hafið umræðu um mannréttindi í mannfræðilegu ljósi þarf skilningur á 

umfangi hugtaksins að vera skýr. Eftirfarandi umræða er lituð af evrópskum og 

amerískum sjónarmiðum og endurspeglar ekki hnattræn viðhorf, þó titill kaflans gefi slíkt 

til kynna. Almennt, eða frá lögfræðilegu sjónarhorni, er talað um að mannréttindi séu fyrir 

alla. Það eina sem þarf til þess að eiga rétt á alþjóðlegum mannréttindum er að vera til. 

Hver ein og einasta manneskja á rétt til þeirra. Réttindin er ekki hægt að missa, sama 
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hvernig fólk hagar sér eða hvernig er komið fram við það. Þau eiga að standa óbreytt og 

vera óháð trú, litarhætti, félagslegum, menningarlegum eða öðrum utanaðkomandi 

þáttum (Shestack, 1998, bls. 201, 203). Flestir eru sammála um að aukin áhersla þjóðríkja 

á mannréttindi séu af hinu góða. Í hverju þau eigi að felast, innan hvaða ramma og hver 

þau eigi að vera er hins vegar ögn flóknara viðfangsefni.  

 Það er óljóst hversu langt má rekja hugmyndina um mannréttindi aftur í tímann. 

Sumir myndu benda á Magna Carta (1215), aðrir á frönsku byltinguna og yfirlýsinguna um 

réttindi manna og borgara (1789), og enn aðrir rekja uppruna þeirra þúsundir ára aftur í 

tímann (Moeckli, Shah og Sivakumaran, 2018, bls. 4). Margir lögfræðingar vilja meina að 

grunnurinn að mannréttindahugtakinu liggi í forngrískri heimspeki og aðhyllast 

hugmyndir um svokallaðan náttúrurétt, það er, að viss réttindi og frelsi séu ásköpuð 

mönnum samkvæmt náttúrulegu eðli (Björg Thorarensen, 2008, bls. 22). 

Stjórnmálaheimspekingurinn John Locke skrifaði meðal annars um náttúrurétt og ríki 

náttúrunnar. Hann segir alla menn í ríki náttúrunnar jafn réttháa og fullkomlega frjálsa til 

að haga sér innan þeirra marka sem skynsemin setur þeim. Lög náttúrunnar eða 

náttúruleg réttindi eru hvergi skráð og því aðeins að finna í hugum fólks (Locke, 1993, bls. 

46-47, 167). Locke vill meina að frá þessu sé ríkisvald sprottið og að helsti tilgangur manna 

með því að sameinast í ríki og gangast undir ríkisvald sé að varðveita líf sitt, frelsi og fé, 

þar sem lífið væri of óútreiknanlegt ef enginn væri valdameiri en annar. Þá sé helsta tæki 

ríkisvaldsins til að varðveita líf fólks og frelsi lagasetning. Hann segir að lög verði að vera 

sett með samþykki þegna og þannig sé vald sprottið frá þegnunum (Locke, 1993, bls. 155-

156, 162). Í þessu samhengi var markmið mannréttinda að draga mörkin milli þess sem 

ríkisvaldinu var heimilt að gera þegnum sínum með réttmætum hætti og harðstjórnar 

sem þegnum var réttmætt að steypa af stóli. Hugmyndir um mannréttindi eru þannig 

nátengdar kenningum um uppsprettu ríkisvalds ef marka á kenningar Locke. Samhliða 

kenningum náttúruréttar höfðu síðar kenningar um þrígreiningu ríkisvaldsins og svo 

kenningar um réttarríkið áhrif á mótun mannréttindahugtaksins (Björg Thorarensen, 

2008, bls. 23). Montesquieu setti fram þá kenningu á 18. öld að greina þyrfti ríkisvaldið í 

þrjár sjálfstæðar einingar til þess að tryggja að vald safnist ekki á einn stað, löggjafarvald, 

framkvæmdavald og dómsvald. Kenningarnar höfðu í för með sér aukna áherslu á 

sjálfstæði dómstóla og getu þeirra til að skera úr um hvort aðrir valdhafar hefðu misbeitt 

valdi sínu (Montesquieu, 1873, bls. 164). Þegar hefur verið fjallað um réttarríkið út frá 
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hugmyndum Nader og Mattei en vert er að árétta hvað felst í hefðbundnum skilningi þess. 

Réttarríkið byggir á þeim grunni að allt ríkisvald sé bundið lögum og að öll afskipti af 

þegnum ríkisins verði að hvíla á skýrum lagaheimildum. Í því felst réttur þegna til að leita 

dómstóla telji þeir ríkið ganga of langt í takmörkunum á mannréttindum þeirra (Björg 

Thorarensen, 2008, bls. 24). Þessar kenningar gefa vísbendingar um sögulegan bakgrunn 

mannréttinda í lögfræðilegum skilningi, sem og um hugmyndafræðilegan aðdraganda 

réttindanna í þeirri mynd sem þau eru í dag.  

 Lögmæti mannréttinda hefur ætíð verið mikið deilumál sökum eðlis þeirra. 

Merking mannréttinda kann að vera á reiki og því erfitt að útbúa fastan lagaramma og 

framfylgja honum. Betur hefur tekist að afmarka svið og takmörk réttindanna 

svæðisbundið en á alþjóðlegum vettvangi (Moeckli, Shah og Sivakumaran, 2018, bls. 412). 

Fræðimenn á sviði laga virðast almennt sammála um að mannréttindi ættu að vera; 

alþjóðleg, í samræmi við siðferðileg viðmið og stefna að því mikilvæga takmarki að bæta 

líf einstaklingsins eða hópsins (Shestack, 1998, bls. 203). Hvað svo sem það kann að þýða. 

Mannréttindi með áherslu á einstaklingsbundin réttindi eru tiltölulega nýtilkomin. Sá 

hryllingur og manntjón sem átti sér stað í seinni heimsstyrjöldinni varð til þess að 

alþjóðasamfélagið var tilbúið fyrir breytingar og sömuleiðis tilbúið að hlýða á hugmyndir 

Roosevelt fyrrum Bandaríkjaforseta um fjórar gerðir einstaklingsfrelsis. Fyrir stríðið hafði 

verið deilt um hvort alþjóðleg mannréttindi ættu að ná til einstaklingsréttinda eða hvort 

þau ættu áfram að taka eingöngu til hópa eins og þá var raunin. Eftir stríðið varð mikil 

viðhorfsbreyting og samrómur um að víkka gildissvið þeirra til einstaklingsins. Árið 1945 

voru Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) stofnaðar með það að megin markmiði að koma í veg fyrir 

að atburðir liðinna ára myndu endurtaka sig (Moeckli, Shah og Sivakumaran, 2018, bls. 

16), og eru aðildarríki stofnunarinnar nú orðin 193 talsins (Sameinuðu Þjóðirnar, e.d.). 

Helsta verkefni SÞ eftir stríðið var að skilgreina hvaða réttindi skyldu teljast til 

mannréttinda. Úr varð the bill of rights sem samanstendur af mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna (MYSÞ) frá árinu 1948, alþjóðasamningur um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi (SBSR) og alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg mannréttindi (SEFMR), báðir frá árinu 1966. Síðan þá hefur fjöldi samninga 

bæst við sem taka þá til ákveðinna hópa eða aðstæðna, t.d. barna, kvenna, 

farandverkamanna eða pyntinga (Moeckli, Shah og Sivakumaran, 2018, bls. 19). Nánar 

verður fjallað um gerð samninganna í næsta kafla út frá hugmyndum um vald.  
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Þessir samningar hafa haft víðtæk áhrif og átt þátt í að móta 

mannréttindahreyfinguna um allan heim. Margt hefur breyst frá því að þessir samningar 

voru gerðir og hefur hreyfingin tekið breytingum og lagað sig að aðstæðum á fjölbreyttan 

hátt um allan heim. Alþjóðleg mannréttindi eru flókin í framkvæmd en meðal vandamála 

sem geta skapast eru misjöfn túlkun og misjöfn þróun réttinda í mismunandi samhengi. 

Það túlka ekki allir réttindin á sama hátt og SÞ gera. Þá hefur mannréttindahreyfingin 

þróast í ýmsar áttir og gengur jafnvel sums staðar þvert á það sem SÞ lögðu upp með. Í 

Evrópu, Afríku og Norður- og Suður-Ameríku hafa alþjóðleg mannréttindaviðmið SÞ, s.s. 

þau sem fram koma í MYSÞ o.fl., náð festu og móta flesta þarlenda samninga. Þó 

mismunandi bragur sé á þeim. Sömuleiðis er samrómur um trúna á alþjóðleika 

mannréttinda. Cairo yfirlýsingin um mannréttindi innan Íslam (1990) og Bangkok 

yfirlýsingin um mannréttindi (1993) eru hins vegar dæmi þar sem alþjóðleg 

mannréttindaviðmið SÞ hafa þróast í aðra átt og eru þessir samningar að hluta til 

andstæðir viðmiðum SÞ. Samningarnir gera ráð fyrir að öll réttindi skuli túlka í samræmi 

við Kóraninn og þýðingu hans í hverju landi. Þannig er annar skilningur lagður í réttindi á 

borð við tjáningarfrelsi, jafnrétti kynjanna, frelsi frá refsingum sem fela í sér niðurlægingu 

og fleira. Þetta er andstætt viðmiðum SÞ. MYSÞ gerir ráð fyrir að réttindin grundvallist á 

þeim eiginleikum að vera óháð utanaðkomandi aðstæðum og að vera óafsalanleg. Þá 

hefur verið deilt um samræmi arabísku yfirlýsingarinnar (2004), ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations) yfirlýsingarinnar (2012) og GCC (Cooperation Council for the 

Arab Sates and the Gulf) yfirlýsingarinnar við viðmið SÞ (Moeckli, Shah og Sivakumaran, 

2018, bls. 412-413).  

Það hefur ekki enn tekist að koma á fót alþjóðlegum mannréttindadómstól og raunar 

líta ekki allir á hugmyndina um slíkan dómstól sem jákvæða þróun. Aðildarríki SÞ hafa þó 

val um að veita einstaklingum heimild til að kæra mannréttindabrot til 

mannréttindanefndar SÞ sem þá dæmir í málinu. Nefndin hefur ekki heimild til að gefa 

bindandi niðurstöður en er sú stofnun sem líkist alþjóðlegum mannréttindadómstól mest 

(Halme-Tuomisaari, 2020, bls. 36). Þrátt fyrir þennan möguleika er algengara að ríki veiti 

einstaklingum heimild til að kæra mannréttindabrot til svæðisbundinna dómstóla. En slíka 

dómstóla er að finna í Norður- og Suður-Ameríku, Afríku, Mið-Austurlöndum og í Evrópu. 

Mannréttindadómstóll Evrópu gengur einna lengst í vernd mannréttinda og hefur 

dómaframkvæmd hans þróast mikið frá stofnun dómstólsins árið 1959 (Moeckli, Shah og 
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Sivakumaran, 2018, bls. 381, 417). Dómstóllinn hefur dæmt í mörgum viðkvæmum 

málum, til dæmis þar sem réttindi á borð við tjáningarfrelsið og friðhelgi einkalífsins hafa 

stangast á (ECtHR, 1997, mál nr. 11662/85) . Dómstóllinn hefur einnig dæmt í málum þar 

sem túlkun mannréttindasáttmála Evrópu reyndist svo víð að stuðst var við hugtök eins 

og „trúartilfinningar“ sem hvergi er að finna í texta sáttmálans (European Court of Human 

Rights, 2018). Slík mál er vekja spurningar um inntak mannréttindasáttmála Evrópu í 

nútímanum og þá þróun sem gæti farið af stað ef alþjóðlegum dómstól yrði komið á fót. 

Nú þegar mannréttindum og umfangi þeirra í lagalegum skilningi hafa lauslega verið gerð 

skil er komið að mannfræðilegri umfjöllun um hugtakið.  

2.2 Mannfræði og mannréttindi 

Í þessum kafla verður sjónum beint að því sem mannfræðingar hafa að segja um 

mannréttindahreyfinguna í þeirri mynd sem hún er í dag. Hún verður skoðuð heildstætt, 

bæði í lagalegum skilningi og ekki, þar sem lögin segja ekki alla söguna (Goodale, 2007, 

bls. 10, 24).  Mannfræðingar telja mikilvægt að skoða spennuna sem myndast á milli þess 

hvernig mannréttindi eru túlkuð, annars vegar af alþjóðlegum kerfum og hins vegar 

hvernig þau eru túlkuð í staðbundnu samhengi (Morgan, 2016, bls. 267). „Studying 

human rights in practice means examining the channels of communication and 

institutional structures that mediate between global ideas and local situations.“ (Goodale 

og Merry, 2007, bls. i). Goodale bendir þó á einföldunina sem felst í tvíræðum umræðum 

um hið hnattræna og hið staðbundna eða hið alþjóðlega og innlenda. Hann leggur til að 

rannsakendur noti tengslanetsgreiningu (e. network analysis) til að forðast slíkt (Goodale, 

2007, bls. 18). Tengslanetsgreining skoðar tengslanet fólks og stofnanna en þannig fæst 

skýrari mynd af uppbyggingu samskipta. Tengslanetsgreining er nytsamleg til þess að 

skilja flókinn félagslegan strúktúr (Neuman, 2011, bls. 531), eins og til dæmis 

mannréttindahreyfinguna. Goodale bendir jafnframt á að mannfræðingar og aðrir sem 

tileinka sér etnógrafískar aðferðir virðast eiga það sameiginlegt að vilja á einhvern hátt 

breyta þeim ramma sem mannréttindahreyfingin er mótuð af með nýrri nálgun. Nálgun 

sem skýra mætti sem mannfræðilega nálgun, eða mannfræðilegt framlag (Goodale, 2007, 

bls. 4). Merry sem fylgst hefur með vinnubrögðum SÞ bendir á að ekki fáist tími til að setja 

sig inn í menningartengdar aðstæður ólíkra landa þegar mannréttindanefnd SÞ þarf að 

leggja mat sitt á árangur mannréttindasamninga í átta mismunandi löndum á tveggja 
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vikna fresti (Merry, 2006, bls. 118). Slík vinnubrögð eru samt sem áður í takt við ríkjandi 

orðræðu. Sú orðræða sem SÞ hafa mótað gerir ráð fyrir að hið sammennska sé meira en 

líffræðileg staðreynd og feli á einhvern hátt í sér sameiginlegt siðferði. Að sama skapi gerir 

hún ráð fyrir að þetta sameiginlega siðferði feli í sér réttindi án þess að haldbærar 

sannanir styðji þá sýn (Goodale, 2007, bls. 9-10). Þá hefur mannréttindahreyfingin oft 

verið sökuð um að þröngva viðmiðum sínum á hópa með önnur viðmið (Merry, 2007a, 

bls. 42). Umrædd orðræða um mannréttindi sem algerlega óháð utanaðkomandi 

aðstæðum gefur sömuleiðis til kynna að mannréttindabrot hafi sömu þekkingarfræðilegu, 

siðferðislegu og pólitísku þýðingu hvarvetna (Riles, 2006, bls. 54). Merry og Goodale 

nálgast mannréttindahreyfinguna á frumlegan hátt, eða í gegnum fjögur þemu sem þau 

telja hana einkennast af. Þau eru ofbeldi, varnarleysi, vald og tvíræðni. Með nálguninni 

vonast þau til að leiða í ljós möguleikana og sömuleiðis höftin sem alþjóðleg 

siðferðisviðmið fela í sér (Goodale, 2007, bls. 27). Á næstu síðum verða þessi þemu til 

skoðunar. 

2.2.1 Ofbeldi, varnarleysi, vald og tvíræðni 

Fyrsta þemað er ofbeldi. Til að öðlast dýpri skilning á mannréttindahreyfingunni þarf að 

veita ferlinu sem liggur að baki skilgreiningum hennar á réttindum athygli, það er, valdur 

þess að félagslegar kringumstæður séu skilgreindar sem mannréttindabrot (Merry, 

2007a, bls. 41). Hvers slags félagslegar kringumstæður teljast til mannréttindabrota ræðst 

af því hvernig ofbeldi er túlkað. Hvað flokkast sem ofbeldi samkvæmt 

mannréttindahreyfingunni og hvað ekki? Ofbeldi er helsti grundvöllur þess að skilgreina 

kringumstæður sem mannréttindabrot. Samt flokkast ekki allt ofbeldi sem brot innan 

hreyfingarinnar. Það fer eftir því hvort það sé líkamlegt ofbeldi, banvænt, efnahagslegt, 

umhverfislegt, kerfisbundið (e. structural violence) eða annars konar ofbeldi. Líkamlegt 

ofbeldi og banvænt ofbeldi er oftast túlkað sem brot. Hérna leikur orðið „oftast“ 

lykilhlutverk þar sem skilningur á áverkum og dauða er háð menningarbundnum 

ályktunum um samhengi þess. Orsök þess skiptir máli, var það af slysförum eða ásettu 

ráði, framkvæmt í nafni lands og þjóðar eða í nafni hryðjuverka, í einkennisbúningi eða 

ekki? Að beita ofbeldi eða valda bana hefur ólíka þýðingu í ólíku samhengi. Það getur verið 

morð, sjálfsvörn, táknað sigur eða hetjuskap og það getur jafnvel verið refsing fyrir annað 

brot (Merry, 2007a, bls. 41-42). Að einskorða skilgreininguna á ofbeldi við eitthvað 
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líkamlegt er mikil einföldun. Skilgreining ofbeldis er í grunninn menningarbundin og er 

aðeins hægt að túlka í samhengi við þær félagslegu og menningarlegu aðstæður sem gefa 

henni merkingu. Merkingu sem verður til sem svar við ákveðnum aðstæðum á ákveðnum 

stöðum (Scheper-Hughes og Bourgois, 2004, bls. 1). Merry (2007a), sem rannsakaði 

heimilisofbeldi, bendir á að viðmælendum hennar hafi oft á tíðum þótt andlegt ofbeldi 

verra en það líkamlega. Andlegt ofbeldi getur falist í hunsun, meinyrðum, einangrun, 

niðurlægingu eða jafnvel í því að gerandinn beiti börn eða gæludýr ofbeldi fyrir framan 

þolandann. Þá getur ofbeldi einnig verið kerfisbundið og birst sem rasismi, fátækt, 

hungursneyð eða niðurlæging. Þá má túlka nýlendutímann sem kerfisbundið ofbeldi sem 

jafnframt hafði mótandi áhrif á valddreifingu í nútímanum (Merry, 2007a, bls. 44). 

Skilgreining mannréttindahreyfingarinnar á ofbeldi er áhrifamikil og óvíst hvað víðari 

skilgreining stefnumótenda myndi leiða af sér. Víðari skilgreining innan hreyfingarinnar 

gæti náð að vernda og viðurkenna upplifun fórnarlamba á skilvirkari hátt. En hún gæti líka 

gert það að verkum að hreyfingin myndi missa vægi sitt og þar með áhrifamátt. Ljóst er 

að ofbeldi getur tekið á sig margar myndir og að skilgreining þess sé greypt í félagslegt og 

menningarlegt samhengi þess. Eins manns ódæði er annars hetjudáð og því erfitt að 

alhæfa um umfang ofbeldis. 

 Næsta þema sem Goodale og Merry telja viðriðið mannréttindahreyfinguna er 

varnarleysi. Á sama hátt og ofbeldi mótar skilgreininguna á mannréttindabroti mótar 

varnarleysi skilgreininguna á þolanda þess. Merry (2007b) bendir á að varnarleysi hafi 

áhrif á ímynd þolandans og þá samúð sem hann fær. Konur, börn, frumbyggjar, fátækir, 

þeir sem eru í minnihluta og aðrir hópar sem eru gjarnan skilgreindir sem hjálparvana, 

valdlausir og sneyddir tækifærum til að tala máli sínu njóta frekar samúðar en þeir sem 

taka áhættu eða hafa einhverskonar val, eins og til dæmis fólk sem þróar með sér 

fíknivanda eða þeir sem stunda jaðaríþróttir. Að sama skapi styður kona sem hefur verið 

rænt og hún þvinguð í vændi frekar við ímynd þolandans heldur en kona sem flýr fátækt 

og neyðist til að framfleyta sér með því að stunda vændi á meðan hún leitar betra lífs. Hið 

síðarnefnda er veruleiki fjölmargra filippískra kvenna sem flytja til Japan í voninni um 

japanskan eiginmann sem getur gefið þeim betra líf (Merry, 2007b, bls. 195). Báðar 

konurnar eru þolendur, en önnur fór sjálf af stað. Skilgreiningin á þolanda er nátengd 

skilgreiningunni á ofbeldi, önnur verður fyrir sjáanlegra ofbeldi er hún er tekin með 

líkamlegu afli á meðan hin er fórnarlamb þess kerfisbundna ofbeldis sem felst í fátækt. 
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Mannréttindahreyfingin er lituð af því hverjir eru skilgreindir sem þolendur (Merry, 

2007b, bls. 196). Dregin er upp mynd í fjölmiðlum af þolendum mannréttindabrota sem 

varnarlausum til að undirstrika að þau séu hjálparþurfi. Það eru birtar myndir af 

nafnlausum, skítugum og veikburða andlitum, helst af konum og börnum til að styðja við 

ímynd þolandans (McLagan, 2006, bls. 191-192). Ímynd hjálparvana líkama frekar en 

pólitískra persóna sem hafa sínar eigin raddir. Merry bendir á að hlutleysið leiði til þess 

að þolandinn missi rödd sína (Merry, 2007b, bls. 198). Einmitt þetta segir Malkki eiga við 

um sýnina á flóttamenn. Það er litið fram hjá persónulegum aðstæðum flóttamanna sem 

einstaklinga. „Refugees stop being specific persons and become pure victims in general: 

universal man, universal woman, universal child... a universalized displaced person“ 

(Malkki 1996, bls.  378). Hann segir þöggun flóttamanna vera afleiðingu þessa. Þessi 

ráðandi ímynd þolandans sem hér var lýst gerir það að verkum að til þess að ná athygli og 

fá viðurkenningu sem þolandi þarf gjarnan að ýkja varnar- og raddleysi. Þannig sannfærist 

almúginn um að hópurinn eigi rétt á stöðu þolenda og eigi þar með skilið að barist sé fyrir 

mannréttindum hans (Merry, 2007b, bls. 200). 

Þriðja þemað sem Goodale og Merry greina tengt mannréttindahreyfingunni er vald. 

Vald er algengt þema þegar félagsleg ferli eru annars vegar og er Mannréttindahreyfingin 

ekki undanskilin því. Dreifing valds undirstrikar vandann sem alhæfingar skapa (Goodale, 

2007, bls. 29). Aftur lítum við til sögunnar. Þegar mannréttindayfirlýsingin og aðrir 

samningar SÞ voru skrifaðir kepptust fulltrúar þjóða um að koma ólíkum viðhorfum sínum 

á framfæri. Kommúnistar börðust fyrir boðskap Karl Marx, Kínverjar fyrir boðskap 

Konfúsíusar, kaþólikkar fyrir boðskap St. Thomas Aquinas og aðrir fulltrúar fyrir ráðandi 

viðhorfum sinna heimahaga. Þá fengu hvorki frumbyggjar né múslímar fulltrúa við 

samningaborðið og þar af leiðandi ekki tækifæri til að berjast fyrir sínum viðhorfum. Á 

þessum tíma var Elenor Roosevelt formaður mannréttindanefndar SÞ og ljóst að það hafði 

mikil áhrif en þegar hefur verið fjallað um bandaríska slagsíðu yfirlýsingarinnar og 

frjálslyndishugmyndafræðinnar þar að baki. Þá voru nánast öll eintök á ensku. Frá upphafi 

hafa mannréttindi verið réttindi sem Bandaríkjamenn báru til annara (Nader, 2007, bls. 

118).  Mannréttindaviðmið SÞ eru þannig að hluta til andstæð sjónarmiðum kommúnista, 

kaþólikka, fylgismanna Konfúsíusar og síðast en ekki síst frumbyggja og múslíma. Áherslan 

á einstaklingsréttindi átti eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir frumbyggja og aðra þar 

sem hópurinn er mikilvægari en einstaklingurinn. En ætla má að hugmyndir um samlögun 
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(e. assimilation) hafi verið ríkjandi í upphafi mannréttindahreyfingarinnar. Frumbyggjar 

eiga og hafa lengi átt undir högg að sækja í nafni þróunar (Nader, 2007, bls. 117-118), og 

hafa neyðst til að ýkja varnarleysi sitt og sérstöðu til að koma málefnum sínum á framfæri 

(Merry, 2007b, bls. 200). Nader segir ómögulegt að taka vald út úr jöfnunni, þegar 

alþjóðleg lög eða alþjóðleg kerfi eru annars vegar. Til að öðlast dýpri skilning á hvers kyns 

kerfum þarf að skoða hvar valdið liggur. 

Til að binda enda á umfjöllunina um þessi fyrstu þjú þemu verður litið til hugmynda 

um öryggi. Öryggi er hugtak sem tvinnar öll þemun saman. Annars vegar er talað um 

öryggi sem andstæðu mannréttinda og hins vegar getur öryggi verið fólgið í 

mannréttindum (Merry, 2007a, bls. 47). Goldstein kannaði andstæðar orðræður 

mannréttinda og öryggis í Bolivíu. Hann komst að því að fólk í millistétt, konur og eldra 

fólk var líklegra til að vilja öryggi ofar mannréttindum og fátækir karlmenn mannréttindi 

ofar öryggi. Þá höfðu þessar andstæðu orðræður og andstæðu þarfir áhrif á pólitísk 

viðhorf þar í landi (Goldstein, 2004, bls. 181, 210). Goldstein bendir með þessu á þau 

hlutverk sem ríkið spilar fyrir ólíka hópa samfélagsins. Fyrir suma veitir ríkið vernd en fyrir 

aðra stafar ógn af því (Merry, 2007a, bls. 47). Rannsóknin undirstrikar mikilvægi 

eigindlegra aðferða til að sjá þau raunverulegu ferli sem fara af stað þegar alþjóðlegar 

orðræður endurmótast í takt við mismunandi samhengi og verða jafnvel hluti af pólitískri 

baráttu. Þá bendir Nader á áhrifamátt skilgreiningarvaldsins, valdsins til þess að skilgreina 

til dæmis ofbeldi og þolendur, en skilgreiningin getur haft afdrifarík áhrif á lausnina. 

Ímynd þolandans getur verið notuð til að renna stoðum undir aðgerðir til að herða 

landamæri og auka öryggisgæslu (Nader, 2007, bls. 202). Öryggisstef og þar með 

þjóðaröryggi hefur aukist mikið á síðustu árum og fólk verður sífellt sannfærðara um að 

það sé ekki óhult. Fólk sannfærist um að það neyðist til að skipta út réttindum sínum í 

nafni öryggis og að öryggi fáist ekki nema með skertu ferðafrelsi, skertu frelsi frá 

mismunun, skertri friðhelgi einkalífsins o.s.fr. (Alston, 2017, bls. 4). Öryggi tvinnar þannig 

saman ógnina við ofbeldi, ímynd þolandans og valdsins til þess að skilgreina.  

Fjórða og þar með síðasta þemað sem Goodale og Merry telja mikilvægt að skilja er 

tvíræðni. Með tvíræðni er átt við þá togstreitu sem mannréttindahreyfingin er viðriðin. 

Hvort sem þar vegast á hagsmunir af efnahagslegum, hnattrænum, staðbundnum, 

pólitískum eða siðferðilegum toga. Stofnanir og aðrir hagsmunaaðilar sem vinna að 
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mannréttindum eiga stóran þátt í mótun mannréttindahreyfingarinnar. Oft vegast ólíkir 

hagsmunir á en hagsmunaaðilar kunna að gera kröfur til stofnanna sem leiða til 

ákvarðana, endurskipulagningar afmarkaðra sjóða eða málamiðlunar sem hefur ekkert að 

gera með vernd eða stuðning við mannréttindi (Goodale, 2007, bls. 32). Goodale segir að 

málamiðlun af þessu tagi leiði af sér tortryggni í garð stofnanna og efasemdir um 

raunverulegt takmark þeirra. Balakrishnan Rajagopal (2007) beinir athyglinni, með tilliti 

til slíkrar tvíræðni, að breyttu landslagi mannréttinda frá aldarmótum og sömuleiðis 

breyttum hugmyndum mannfræðinga um þau. Með hnattvæðingu hefur sviðið tekið 

miklum breytingum og eins og áður sagði hafa hugmyndir um ekta, ósvikna og 

staðbundna menningu horfið. Menning fyrirfinnst nú aðeins í hnattrænu samhengi sínu 

og skilningur á félagshegðun sömuleiðis (Rajagopal, 2007, bls. 277). Rajagopal segir 

umræður um togstreituna milli alþjóðlegra mannréttinda og menningarlegrar 

afstæðishyggju (e. cultural relativism) því úreldar, milli erfðavenja og þróunar, milli 

mannréttinda og menningar (Rajagopal, 2007, bls. 274). Í slíkri umræðu eru annars vegar 

þeir sem gera menningunni hátt undir höfði sem hreinni og eðlilegri og hins vegar þeir 

sem benda á skaðlegar hefðir. Dómar sem falla gegn slíku á alþjóðlegum vettvangi styðja 

að lokum við orðræðu um „slæma menningu“ sem þarf að laga með hinum nútímalegu 

og rökréttu mannréttindum. Markmið Rajagopal virðist ekki vera að upphefja eitt eða 

annað heldur gagnrýna hvernig umræðunni er stýrt. „Góð menning“ á móti „slæmri 

menningu“. Hann leggur til aðra nálgun þar sem togstreitan milli þess hnattræna og 

staðbundna er lögð á hilluna en á móti sé fjölbreyttari og uppbyggilegri umræða opnuð. 

Hann segir umræðu þarfa um togstreituna milli lögmæts og ólögmæts ofbeldis, milli þess 

að tala fyrir hönd minnihlutahópa og að hópurinn sé sjálfur í forsvari og milli andstæðra 

alþjóðlegra orðræðna eins og til dæmis þjóðaröryggis og alþjóðlegra mannréttinda, svo 

eitthvað sé nefnt (Rajagopal, 2007, bls. 274, 276). Þessi umfjöllun um togstreitu og tvíræð 

sjónarhorn markar lok umfjöllunarinnar um þau þemu sem Goodale og Merry telja 

mikilvæg í umræðunni um mannréttindi. Með því að skoða þessi þemu hefur fengist góð 

mynd af þeim fjölbreyttu áskorunum sem mannréttindahreyfingin skapar. Auk ofbeldis, 

varnarleysis, valds og tvíræðni vekja mannréttindi spurningar um jafnrétti og réttlæti. 

Næst verða þau þemu til skoðunar. 
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2.2.2 Réttlæti og jafnrétti 

Áður en lengra er haldið skulum við víkja aftur að hugmyndum um réttlæti og jafnrétti 

frammi fyrir lögum sem einnig virðast gegnumgangandi þemu þegar 

mannréttindahreyfingin er annars vegar. Mannréttindi vekja bæði spurningar um jafnrétti 

og réttlæti. Nader bendir á að réttlæti sé það afl sem knýr lagakerfi áfram og mótar þau. 

Þó réttlæti sé ekki það eina sem knýr slík kerfi áfram er hún þeirrar skoðunar að vonin um 

réttlæti liggi að baki félagslegu samþykki þeirra. Með öðrum orðum, ef þau þættu ekki 

réttlát væru þau ekki félagslega samþykkt (Nader, 2002, bls. 217). Gluckman var meðal 

fyrstu mannfræðinga á sviði laga og þó litið sé á hugmyndir hans sem barn síns tíma er 

vert að skoða hvers vegna. Gluckmann skoðaði lög út frá réttlæti og rökvísi. Hann 

rannsakaði lagakerfi í Afríku um þær mundir sem nýlendur þar voru að byrja að fá 

sjálfstæði og eyddi miklu púðri í það að sýna fram á að afrísk lagakerfi væru jafn rökrétt 

og vestræn lagakerfi. Félagslegar aðstæður væru það sem skildi kerfin að, ekki gáfur, 

skynsemi eða rökvísi. Hann reyndi að finna það sameiginlega með öllum lagakerfum 

heims og taldi það vera „hinn rökvísa mann“ (Gluckman, 1955, bls. 83, 362). Samt bendir 

Moore á að hann hafi túlkað kerfi þeirra út frá Vestrænum hugtökum og kapítalisma. 

Hann reyndi að sanna að afrísk kerfi væru jafn góð og vestræn en ekki öfugt, að þau væru 

á einhvern hátt for-kapítalísk (Moore, 2001, bls. 98). Að sama skapi gagnrýnir Mcfarlane 

hugmynd hans um hinn rökvísa mann. Hann bendir á að Gluckman, sem byggði á 

hugmyndum A. P. Herbert hafi notað hugtakið á allt annan hátt en hann. Samkvæmt 

Herbert er hinn rökvísi maður holdgervingur góðs borgara óháð aldri, kyni, stétt, efnahag 

og svo framvegis. Innihald þess sem er rökrétt geti síðan verið háð menningu. Herbert 

lýsir Vestrænni sýn, það eru allir jafnir innan hvers samfélags og rökrétt fyrir alla að haga 

sér á sama hátt. Gluckman segir hins vegar það rökrétta vera innbyggt í stöðu fólks innan 

samfélagsins, hinn rökvísi eiginmaður, sonur eða höfuðsmaður. Þannig getur verið rökrétt 

fyrir föður að refsa syni sínum en ekki fyrir son að refsa föður sínum. Þessi ólíki skilningur 

bendir til þess að Gluckman hafi haft rangt fyrir sér. Hinn rökvísi maður sýnir ekki fram á 

það sameiginlega með lagakerfum heldur undirstrikar frekar muninn á milli þeirra. Það er 

ekki sami skilningur lagður í rökrétta hegðun (Macfarlane, 2008). Aftur erum við komin 

að spurningunni um jafnrétti frammi fyrir lögum eins og talað var um framar í ritgerðinni 

og ólíkum skilningi þess sem lagður er í réttlæti, en segja má að þessi þemu einkenni 

ritgerðina. Tilgangurinn er ekki að gagnrýna mannréttindahreyfinguna sem slíka heldur 
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frekar að komast til botns í því hvaðan þessar hugmyndir sækja uppruna sinn og hvernig 

þær hafa breiðst um heiminn. Sömuleiðis hvar skilgreiningarvaldið liggur og hvernig 

sögulegir, efnahagslegir og pólitískir þættir hafa áhrif. Skrif Gluckman eru gömul og 

endurspegla ekki viðhorf nútímans. Engu að síður er mikilvægt að líta til baka og sjá 

hvaðan hugmyndir koma og hverju þær hafa breytt. Þannig er hægt að skilja betur hvaða 

þýðingu það hefur fyrir ólíka menningarheima að alþjóðleg mannréttindi séu ráðandi 

nálgun í baráttunni fyrir félagslegu réttlæti um allan heim. Það hefur ekki sömu þýðingu 

á vesturlöndum, þar sem hugmyndin um jafnrétti og einstaklingsfrelsi er uppruninn, og í 

samfélögum í Afríku þar sem staða fólks innan samfélagsins ákvarðar rökrétta hegðun, í 

samfélögum frumbyggja eða á Norður-Indlandi þar sem félagsleg uppbygging einkennist 

af kastakerfi. Svona mætti lengi telja. Þetta er í grunninn það sem mannfræðileg sýn á 

mannréttindi leiðir í ljós. Hvernig alþjóðleg orðræða tekur sér festu í staðbundnu 

samhengi. Ummæli Mezey um menningarbundna túlkun laganna má heimfæra á þetta. 

Við upptöku alþjóðlegra laga í landslög tekur við ferli þar sem fyrirhuguð og ófyrirhuguð 

þýðing þeirra breytist og mótast af menningarlegu samhengi. Sama ferli fer af stað þegar 

mannréttindi og meðfylgjandi orðræða er annars vegar.  

2.3 Mögulegt framlag mannfræðinnar 

Í þessum síðasta hluta ritgerðarinnar verða tekin dæmi um togstreitu innan 

mannréttindahreyfingarinnar í nútímanum og mögulegt framlag mannfræðinnar til 

hennar. Í dag birtist baráttan fyrir mannréttindum í þyrpingu alþjóðasamninga sem vísað 

er til með formlegum hugtökum lögfræðinnar og í gegnum flókna verkferla. Miia Halme-

Toumisaari, sem framkvæmdi etnógrafíska rannsókn á verkferlum SÞ bendir á aukna 

umræðu um það hvort grunnhugmynd mannréttinda sé að týnast í þessu flókna kerfi 

(Halme-Tuomisaari, 2020, bls. 35-37). Eins og áður sagði leggja Merry og Goodale til að 

nálgast þurfi mannréttindahreyfinguna á nýjan hátt og að aðferðir mannfræðinnar bjóði 

upp á mikla möguleika til að endurmóta þann ramma sem mannréttindahreyfingin hefur 

hingað til einkennst af (Goodale, 2007, bls. 4). Rajagopal segir mannfræðilega nálgun hafa 

alla burði til að skrifa sögu mannréttinda upp á nýtt og skilja þar með við þau evrópsk-

amerísku sjónarmið sem hafa einkennt hreyfinguna. Ráðandi orðræða gengur út frá því 

að mannréttindi verði að vera fest í alþjóðasamninga til að teljast opinber. Með 

etnógrafískum rannsóknum sem skoða ríki og alþjóðastofnanir með neðansækinni nálgun 
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(e. bottom-up approach) hefur mannfræðingum og fleirum tekist að vinda ofan af slíkri 

orðræðu. Með því að veita hversdagsleikanum athygli, og þar með raunverulegum 

áhrifum ákvarðana sem teknar eru innan stofnanna, hefur mannfræðingum tekist að 

varpa ljósi á spennuna milli andstæðra sjónarmiða og samtímis víkka skilninginn á 

birtingarmynd mannréttinda um allan heim (Rajagopal, 2007, bls. 276,278-279). 

 Rannsókn Misthal (2019) á frjósemislöggjöf (e. reproductive governance) í 

Póllandi er gott dæmi um spennuna milli andstæðra sjónarmiða sem keppast um 

skilgreiningarvaldið á mannréttindum í nútímanum og jafnframt um ólíkar 

birtingarmyndir mannréttinda. Í Póllandi hefur umræða um frjósemisréttindi verið hávær 

á undanförnum árum en með kaþólska hægri stjórn hefur nær algert fóstureyðingarbann 

verið í gildi frá 1993 til dagsins í dag og voru frjósemismeðferðir fyrst leyfðar eftir mikla 

baráttu árið 2015 (Misthal, 2019, bls. 182-183). Þess má geta að frjósemisréttindi hafa 

verið áberandi í umræðunni víða um heim á undanförnum árum, meðal annars í 

Argentínu, Bandaríkjunum, Kína, Írlandi, á Möltu og á fleiri stöðum (Morgan, 2019, bls. 

113, Misthal, 2019, bls. 183). Eins og fram kom í upphafi ritgerðarinnar hafa lög bein áhrif 

á vald, þar á meðal á valdastöður kynjanna. Hvort sem kona þarf eða þarf ekki á 

fóstureyðingu, frjósemismeðferð eða getnaðarvörnum að halda hefur lagaleg skilgreining 

þess áhrif á stöðu hennar þar sem frjósemislöggjöf snertir vald hennar yfir eigin líkama. 

Fyrir suma er þessi umræða knúin af trúarlegum ástæðum en fyrir marga er hún pólitísk. 

Þegar frjósemismeðferð var leyfð í Póllandi árið 2015, og það fyrir gift gagnkynhneigð pör, 

voru fósturvísar sömuleiðis skilgreindir sem mennskir og þar af leiðandi sem handhafar 

mannréttinda. Misthal vill með þessu dæmi benda á vandamálin sem málamiðlun skapar 

í umræðum um réttindi en ofangreind skilgreining hefur óneitanlega neikvæð áhrif á 

viðhorf til fóstureyðinga (Misthal, 2019, bls. 189). Í Póllandi hefur umræðan þróast þannig 

að pólitískir flokkar keppast um að skilgreina hvers kyns réttindi eru mannréttindi. Í þessu 

tilviki hefur íhaldssamri hægri stjórn tekist að nýta sér mannréttindabaráttuna í eigin 

tilgangi með því að skilgreina réttindi fósturvísis ofar réttindum kvenna á valdi yfir eigin 

líkama. Sömuleiðis eru réttindi samkynhneigðra til að stofna fjölskyldu ekki viðurkennd 

eða þeirra sem ekki eru í hjónabandi. „...[T]he human rights framework is still considered 

an important strategy... a sense of a larger global community of allies defined by shared 

interests and not necessarily a shared definition of rights“ (Misthal, 2019, bls. 191). Þá 

hefur annars konar togstreita myndast í Bretlandi þar sem fólk trúir í auknum mæli á 
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trúarleg réttindi ofar mannréttindum. Mclvor segir hugsanlega ástæðu þessa vera skort 

mannréttindahreyfingarinnar á leiðarstefi þegar réttindi stangast á og meta þarf hvaða 

réttindi vega hærra. Dæmi um leiðarstef eru vilji guðs eða eitthvað sem kemur í staðinn 

fyrir guð eins og til dæmis það sem er rökrétt eða það sem er náttúrulegt (Mclvor, 2019, 

bls. 323,328). Í þessu samhengi má nefna kenningar um ríki náttúrunnar og réttarríkið 

sem fjallað var um framar í ritgerðinni en þar gætir einnig hugmynda um leiðarstef. 

Rannsóknir Misthal og Mclvor eru dæmi um það hvernig etnógrafísk nálgun getur varpað 

ljósi á þau ferli sem liggja að baki birtingarmyndar réttinda. 

Á meðan spenna milli ólíkra hagsmunaaðila eykst fer stuðningur við 

mannréttindahreyfinguna dvínandi. Frá stofnun SÞ hefur stuðningur við alþjóðleg 

mannréttindi virst fara stigvaxandi. Á síðustu árum hefur sá vöxtur staðnað eða jafnvel 

farið minnkandi. Upphafið á þessu má meðal annars rekja til efnhagskreppunnar 2008 þar 

sem fjárhagslegt bakslag hefur sett stórt strik í reikninginn hvað mannréttindabaráttu 

varðar (Halme-Tuomisaari, 2020, bls. 39). Fjöldi og dreifing þeirra ríkja sem draga úr 

stuðningi sínum hefur aldrei verið meiri og það er aukin orðræða um ógnina sem stafar 

að fullveldi ríkja vegna alþjóðlegra skuldbindinga (Alston, 2017, bls. 3-4). Á síðustu árum 

hefur helsti styrktaraðili SÞ, Bandaríkin, nær helmingað styrki sína og jafnframt dregið sig 

úr mannréttindaráði stofnunarinnar, þá hafa fjöldi ríkja Afríku dregið sig úr 

alþjóðaglæpadómstólnum og einnig er óljóst hvaða þýðingu Brexit mun hafa fyrir 

mannréttindabaráttu í Bretlandi eða hver áhrif þess verða víðar í Evrópu (Halme-

Tuomisaari, 2020, bls. 39). Ef alþjóðleg mannréttindi eiga að halda sessi sem ráðandi 

nálgun í baráttunni fyrir félagslegu réttlæti þarf almennt samþykki um mikilvægi þeirra að 

vera til staðar. Þróun síðustu ára sýnir dvínandi stuðning. Hún þýðir þó ekki endilega að 

baráttan sé yfirstaðin heldur bendir til þess að þörf sé á róttækum breytingum (Alston, 

2017, bls. 1, 4). Mannréttindahreyfingin er flókið fyrirbæri sem getur haft ófyrirhuguð 

áhrif í staðbundnu samhengi og er mannfræðileg nálgun nytsamleg í þeim tilgangi að skilja 

hvernig réttindi breytast eða snúast jafnvel í andhverfu sína. Með aukinni þekkingu og 

skilningi má efla baráttuna fyrir félagslegu réttlæti og ryðja brautina fyrir nýrri nálgun 

innan mannréttindahreyfingarinnar. Það er hugsanlegt framlag mannfræðinnar. 



33 

Umræður og lokaorð

Í þessari ritgerð voru kenningar og hugmyndir mannfræðinga notaðar til þess að öðlast 

dýpri skilning á alþjóðlegum mannréttindum. Fyrst í gegnum sýn þeirra á lög og síðan í 

gegnum sýn þeirra á mannréttindahreyfinguna. Þetta var gert með þykka lýsingu Geertz í 

huga. Það er að segja, ekki var einungis fjallað um réttindin sjálf heldur hreyfinguna í heild 

sinni með tilliti til félagslegs, sögulegs og pólitísks samhengis. Fyrri hluti ritgerðarinnar 

undirstrikaði mótandi áhrifamátt menningar á lög. Þar var talað um lög sem menningu og 

menningu sem lög og því til stuðnings tekin dæmi þar sem lög höfðu ófyrirhuguð áhrif 

sökum menningar. Þá var þema jafnréttis, með tilliti til sögulegs uppruna 

einstaklingsréttinda og ólíkra möguleika fólks til þess að fá réttlæti sínu framgengt 

áberandi í kaflanum. Mannréttindahreyfingin stefnir að jafnrétti allra jarðarbúa og má 

tengja útbreiðslu þeirrar hugmyndafræði við valdheimildir þeirra ríkja sem aðhylltust 

einstaklingsréttindi, sbr. Bandaríkin og helstu stórveldi Evrópu. Hugmyndir þeirra um 

réttlæti, sem meðal annars byggðu á kenningasmíði Locke, voru í forgrunni þegar 

mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var skrifuð, en eins og áður sagði er hún að 

einhverju leyti andstæð sjónarmiðum kommúnista, kaþólikka, fylgismanna Konfúsíusar, 

frumbyggja og múslíma. Því má segja að mannréttindi í þeirri mynd sem þau eru í dag hafi 

komið frá valdamiklum ríkjum frjálslyndra, einkum Bandaríkjunum og breiðst út þaðan. Í 

dag hefur hugmyndin um alþjóðleg mannréttindi hins vegar náð festu víða um heim og 

jafnvel þótt arfleifð nýlendutímans og misjafnar valdheimildir ríkja séu eins greyptar í 

söguna um uppruna réttindanna og raun ber vitni er erfitt að gagnrýna eðli þeirra. 

Útbreiðsla hugmynda í hnattvæddum heimi er óhjákvæmileg og þarf ekki að vera 

neikvæð.  

Það er falleg hugmynd að baki því að líta alla jöfnum augum og að vilja að öllum 

séu gefin jöfn tækifæri til að njóta réttinda, jafnvel þó að félagslegur veruleiki endurspegli 

hana ekki. Áhersla á félagslegan veruleika er jafnframt það sem skilur lagalega mannfræði 

frá lagalegri heimspeki og hugmyndum um náttúrurétt eða algilt siðferði. Slíkar 

hugmyndir eru reistar á tilgátum og ágiskunum um félagslegan veruleika sem byggja á 

fyrri tilgátum og ágiskunum frá fyrri hugsuðum. Mannfræðingar afla gagna með 

etnógrafískum aðferðum og varpa þannig ljósi á raunverulega hegðun og sömuleiðis hvort 

samræmi sé milli þess sem fólk gerir og þess sem það segist gera. Slíkar aðferðir nýtast til 

þess að öðlast skilning á því hvernig alþjóðleg orðræða tekur á sig ólíkar birtingarmyndir 
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í ólíku samhengi. Í ritgerðinni var fjallað um rannsóknir sem meðal annars sýndu að þrátt 

fyrir bann við mismunun á grundvelli húðlitar er fólki mismunað á grundvelli húðlitar, 

þrátt fyrir meint jafnrétti frammi fyrir lögum er aðgangur að réttlátri málsmeðferð háður 

ýmsum breytum og takmarkaðri fyrir eignaminni einstaklinga, þrátt fyrir meint hlutleysi 

laganna er þeim beitt af fólki eins og mér og þér og þrátt fyrir alþjóðleg viðmið taka 

réttindi á sig ólíkar myndir á mismunandi stöðum. Sumir flokka vald kvenna yfir eigin 

líkama sem grundvallarréttindi og aðrir eru ósammála, sumir flokka rétt fósturvísis til lífs 

sem grundvallarréttindi og aðrir eru ósammála, sumir flokka réttinn til þess að fá að búa 

í réttum líkama og elska hvern sem er sem grundvallarréttindi og aðrir eru ósammála, og 

svona mætti lengi telja. 

Dæmin að ofan sýna að það er mikilvægt að afla etnógrafískrar þekkingar en það 

er enn mikilvægara að nýta þekkinguna. Að ákveða að hið sammennska feli í sér 

sameiginlegt siðferði er flókin alhæfing sem minnkar rýmið fyrir menningarbundnum 

ályktunum um réttlæti. Er hægt að taka meira tillit til menningarbundins samhengis án 

þess að mannréttindi missi gildi sitt og áhrifamátt? Athugið að hér er ég ekki að tala fyrir 

skaðlegum hefðum sem valda börnum og unglingum, konum eða „syndurum“ sársauka. 

Niðurstaða mín er sú að aukið frelsi gæti vel fengist í gegnum mannréttindahreyfinguna 

en þá er þörf á þverfaglegri samvinnu og neðansækinni nálgun. Ég tel hins vegar að 

barátta fyrir forgangi alþjóðlegra mannréttinda sé líklegri til að hafa ófyrirhuguð áhrif. 

Þessi ritgerð lýsir ekki endilega persónulegum skoðunum mínum heldur er henni 

ætlað að veita mannfræðilega sýn á alþjóðleg mannréttindi. Sem ung kona uppalin á 

Íslandi er erfitt að efast um ágæti jafnréttis. Þess að allir njóti sömu réttinda, jafnt konur, 

karlar og önnur kyn, að tjáninga-, trú- og skoðanafrelsi ríki og að fólk hafi rétt til að njóta 

eigna sinna. Í þessari ritgerð gerði ég tilraun til að stíga út fyrir þann fyrirfram ákveðna 

ramma sem ég hef alist upp í og setja mig í spor mannfræðings á vettvangi sem tekur tillit 

til fjölþættra aðstæðna. Tilgangur ritgerðarinnar er því að vekja fólk eins og mig til 

umhugsunar og líta hluti sem það annars tæki sem sjálfsögðum, augljósum og jafnvel 

óumflýjanlegum staðreyndum gagnrýnum augum. 
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