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Útdráttur 

Í ritgerð þessari verður fjallað um mikilvægi þess að virkja gerendahæfni barna innan 

þróunarmála þar sem þau geta á virkan hátt haft áhrif á umhverfi sitt. En lengi vel hafa börn 

líkt og konur verið á jaðrinum innan þróunarmála. Einnig verður farið yfir þær helstu 

hindranir sem verða á vegi þeirra innan þróunargeirans, þar sem viss valdatengsl eiga sér stað 

á milli þeirra sem stjórna þróunarverkefnunum og barnanna. Hugmyndin um valdatengsl 

verður því mjög miðlæg innan umfjöllunarinnar þar sem ég mun velta fyrir mér 

valdatengslunum á milli norðursins og suðursins, á milli fullorðinna og barna og einnig á milli 

frjálsra félagasamtaka og þeirra sem frjálsu félagasamtökin eru að aðstoða. Öll þessi 

valdatengsl hafa viss áhrif á stöðu barna innan þróunarmála þar sem ríki norðursins sköpuðu 

Barnasáttmálann, sem segir til um réttindi barna, en flest frjáls félagasamtök sem koma að 

málefnum barna starfa eftir hugmyndum Barnasáttmálans. Einnig eru viss valdatengsl sem 

eiga sér stað innan flestra frjálsra félagasamtaka sem koma að málefnum barna þar sem það 

eru fullorðnir einstaklingar sem eru við stjórnvölinn. Það má því segja að norðrið hafi mikið 

að segja um stöðu barna í suðrinu.  
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Inngangur 

Samkvæmt Fisher (1997) felur þróunarsamvinna í sér samstarf á milli mismunandi 

stofnanna og samfélaga þar sem meginmarkmið þeirra er að takast á við 

þróunarmál. Frjáls félagasamtök hafa átt það til að taka þátt í þróunarsamvinnu þar 

sem þau hafa unnið í samvinnu við hin ýmsu samfélög við það að byggja upp 

sambandið á milli samfélagsins og ríkisins. Einnig hafa þau unnið í samstarfi við 

önnur frjáls félagasamtök, frjálsar hreyfingar, alþjóðlegar þróunarstofnanir, 

opinberar stofnanir og síðast en ekki síst fólkið í samfélaginu.  

 Umræðan er snýr að þróunarmálum virðist yfirleitt beinast að fullorðnum 

einstaklingum og þá mjög oft að kynbundinni þróun. Því virðist áherslan sjaldan 

beinast að börnum, þar sem algengt er að þau flokkist sem fylgifiskar foreldra sinna 

og þá vanalega mæðra sinna innan þróunarmála (Mayall, 2000). Það er því 

mikilvægt að beina aukinni athygli að stöðu barna innan þróunargeirans og sjá hver 

áherslan er í þróunarverkefnum sem snúa að þeim. En til að hefja þá umræðu er 

mikilvægt að fjalla aðeins um hvað þróun snýst og hverjir teljast vera þróaðir og 

,,vanþróaðir”.  

 Með hugmyndinni um þróun er verið að tala um að valdinu sé misdreift 

(Gardner og Lewis, 1996), en misdreifing valds á sér einnig stað í samskiptum 

barna og fullorðinna (Mayall, 1998; Jóhanna Einarsdóttir, 2006) og einnig á milli 

frjálsra félagasamtaka og þeirra sem frjálsu félagasamtökin eru að aðstoða (Anheier, 

2005; Nyamugasira, 1998; Valentin og Meinert, 2009). Því mun umfjöllunin mikið 

snúast um vald og valdatengsl, en hugmyndin um vald er mjög miðlæg í þróunar 

orðræðunni, þar sem þróun snýst um vald (Kristín Loftsdóttir, 2008). Einnig verður 

hugmyndin um gerendahæfni tekin fyrir þar sem vald og gerendahæfni einstaklinga 

og hópa hafa mikil áhrif á þróunarsamvinnu. Meginmarkmið umfjöllunarinnar er 

því að sýna fram á valdatengslin á milli suðursins og norðursins og á milli barnanna 

og frjálsu félagasamtakanna sem koma að málefnum þeirra. Einnig verður lögð 

áhersla á mikilvægi þess að það sé gagnkvæmni í samskiptum á milli frjálsu 

félagasamtakanna og þeirra sem frjálsu félagasamtökin eru að aðstoða. En helsta 

áherslan verður lögð á mikilvægi þess að börn fái að vera þátttakendur í 
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þróunarverkefnum sem snúa að þeim þar sem samkvæmt Theis (2001) eru börn á 

virkan hátt fær um að hafa áhrif á umhverfi sitt.  

 Í fyrsta kafla verður tekið fyrir hvernig orðræðan um þróun skapaði 

hugmyndina um ,,vanþróun”. Í kjölfarið verður fjallað um hvernig umræðan um 

þróun og ,,vanþróun” tengist skiptingu heimsins í norður og suður og hvernig það á 

sér stað viss misdreifing valds milli þessara tveggja heimshluta. Næst víkur 

umræðan að frjálsum félagasamtökum, þar sem almenn umfjöllun verður um störf 

þeirra og ástæðuna fyrir myndun þeirra. Einnig verður farið nánar út í tengsl frjálsra 

félagasamtaka í norðrinu og suðrinu, verkaskiptingu þeirra og ýmis gagnrýni á starfi 

frjálsu félagasamtakanna kynnt til sögunnar.  

 Í öðrum kafla verður fjallað um börn og barnæsku. Þar verður hugmyndin 

sett í sögulegt samhengi og tekið fyrir hvernig barnæskan er menningalega sköpuð. 

Einnig verður komið inn á það hvernig viss þroskaskali hefur verið þróaður til að 

segja til um muninn á milli barna og fullorðinna og hver hlutverk fullorðinna eru í 

tengslum við börn. Kenningin um félagsmótun verður gefin skil í þessum kafla og 

þeirri gagnrýni sem hefur myndast í kringum hana. Því næst verður fjallað um þær 

hugmyndir sem mannfræðin hefur um börn og barnæsku og einnig litið á hvernig 

börn eru túlkuð út frá póstmódernískum fræðum.  

 Þriðja kafla verður skipt niður í tvo undirkafla, þar sem áhersla verður lögð á 

réttindastöðu barna. Í fyrri kaflanum verður farið yfir hvenær Barnasáttmálinn var 

skipaður og hvaða hugmyndum sáttmálinn gengur út frá. Þar verða taldar upp 3. 

leiðandi meginreglur sáttmálans og 4. grunndvallaratriði sem einstaklingar sem 

koma að málefnum barna þurfa að hafa í huga. Einnig verður fjallað um 

mannréttindi og réttindi barna og minnst á það hvað málsvarar þeirra hafa að segja 

um þau og einnig hvað þeir sem eru mótfallnir hugmyndunum um mannréttindi og 

réttindi barna finnst um þau. Því næst verður fjallað um þau áhrif sem pólitíska- og 

viðskiptaelítan hefur á frjáls félagasamtök og á það hvernig staðbundin stjórnvöld 

takast á við mannréttindi og réttindi barna. Einnig verður tekið fyrir það vald sem 

norðrið hefur á suðrinu með fjárhagsstuðningi sínum, en norðrið á það til að nota 

Barnasáttmálann sem pólitískt vopn. 
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 Í seinni undirkaflanum verður tekin fyrir staða barna innan samfélagsins. Þar 

verður til að mynda minnst á hlutverk frjálsra félagasamtaka í siðmenntun og 

verndun barna í suðrinu, þar sem þau taka að sér hlutverk verndara barna. Einnig 

verður fjallað um tengsl barna og fullorðinna og áhrif þess á gerendahæfni barna, 

þar sem þeir fullorðnu líkt og frjálsu félagasamtökin eiga það til að líta á sig sem 

verndara þeirra. Því næst verður skoðað hvernig börn eru ekki alltaf sammála öllum 

hugmyndum Barnasáttmálans og nauðsyn þess að áhersla sé lögð á þátttöku barna í 

þróunarmálum. Einnig verður hugmyndin um ríkisborgararétt tekin fyrir, þar sem 

frjáls félagasamtök hvetja börnin til að líta á sjálfa sig sem ríkisborgara. 

 Í fjórða kaflanum verður þátttaka barna í þróunarverkefnum tekin fyrir. Þar 

verður talað um grasrótasamtök sem hafa verið að hjálpa börnum í að gerast 

pólitískir þátttakendur og þróunarverkefni sem eru miðuð að þátttöku barna. Einnig 

verður komið inn á það hvað geti gerst ef ekki er tekið tillit til barna í 

þróunarverkefnum sem snúa að þeim og þær hömlur sem eru innan sumra frjálsra 

félagasamtaka þar sem litið er niður á þátttöku barna. Auk þess verður fjallað um 

hvernig barnahreyfingar hafa verðið stofnaðar af börnum og ungmennum með hjálp 

frjálsra félagasamtaka og hverjar áherslur þessara barnahreyfinga eru. Því næst 

víkur umræðunni að foreldrum sem eru ósáttir við fræðslu barna á réttindum sínum 

og þeirri togstreitu sem á það til að myndast á milli frjálsu félagasamtakanna og 

foreldranna vegna þess menningarmunar sem á sér stað á milli þessara tveggja 

hópa. Að lokum verður fjallað um það hvernig staða barna í sumum samfélögum er 

sterkari en staða fullorðina, þar sem hugmyndin um verndun barna er ríkjandi innan 

Barnasáttmálans. Þar að auki verður tekið fyrir hvernig Barnasáttmálinn hefur verið 

notaður á neikvæðan hátt gegn börnum.  

 Í lokakaflanum verður stutt samantekt um þau málefni sem hafa komið fram 

í hverjum kafla og þeim gefin skil. Helsta áherslan verður þó lögð á 

þróunarsamvinnu barna og hin ýmsu valdatengsl, til að mynda á milli norðursins og 

suðursins, frjálsra félagasamtaka og þeirra sem þau eru að aðstoða og einnig á milli 

fullorðinna og barna.  
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Hugmyndir um þróun og „vanþróun“ í tengslum við frjáls félagasamtök 

Lengi vel hefur hugmyndin um þróun verið miðlæg innan mannfræðinnar, eða allt 

frá uppruna greinarinnar, seint á 19. öld. Til að mynda voru Lewis Henry Morgan 

og E. B. Tylor, sem báðir voru þróunarsinnar og miklir frumkvöðlar innan 

mannfræðinnar, mjög umhugað um þróun samfélaga. Þeir töldu að samfélög 

þróuðust frá því að vera frumstæð og yfir í það að vera siðmenntuð og því vildu þeir 

rannsaka mismunandi stig þessarar þróunnar. Þetta varð til þess að áhersla var lögð 

á rannsóknir á frumstæðum samfélögum, þar sem litið var svo á að þau gæfu 

vísbendingar um það hvernig hin siðmenntuðu samfélög voru áður fyrr (Ferguson, 

2005).  

 Öll samfélög virtust þó vera staðsett einhversstaðar á þessum þróunarskala 

og stefndu þau öll að sama marki, en það þótti þó nauðsynlegt að líta á hvert 

samfélag fyrir sig þar sem þau ferðuðust á mismunandi hraða í gegnum 

þróunarskalann. Það var því litið svo á að saga allra samfélaga væri sú sama, en að 

mismunurinn á milli þeirra skýrðist af ólíkri staðsetningu þeirra innan 

þróunarskalans. Samkvæmt þessum þróunarskala voru hin vestrænu samfélög nú 

þegar komin á efsta stig skalans á meðan hin samfélögin voru eftir á í kapphlaupinu 

um þróun. Seinna meir var farið að líta á þennan þróunarskala sem mjög gallaðan 

vegna þeirrar þjóðhverfu sem í honum fólst og því var talið nauðsynlegt að skilja 

hvert samfélag út frá þess eigin forsendum. Þessi línulegi þróunarskali virðist þó 

enn vera að vissu marki miðlægur innan mannfræðinnar (Ferguson, 2005).  

 Kenningin um nútímavæðingu (e. modernization theory) endurvakti á vissan 

hátt hugmynd Morgan um línulega þróun, nema í staðinn fyrir að tala um 

samfélagslegar breytingar, þá var farið að tala um þróun (Ferguson, 2005). 

Samkvæmt þessari kenningu er litið svo á að samfélög séu á mismunandi stað í 

þessu línulega ferli sem leiðir að lokum til iðnvæðingar og þéttbýlisþróunar allra 

samfélaga. Innan þessarar kenningar er mikil áhersla lögð á hagræna skynsemi jafnt 

sem siðferðislega skynsemi, þar sem nútímaleg, þróuð samfélög eru talin vera 

veraldleg, algild og hvött áfram af hagnaði, á meðan ,,vanþróuð” samfélög er talin 

vera föst í gömlum hefðum og leggja litla áherslu á hagnað (Gardner og Lewis, 

1996).  
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 Hagfræðingurinn W. W. Rostow sem rannsakaði efnahagslegan gróða, taldi 

að hægt væri að líta á þann gróða sem hefur átt sér stað í norðrinu sem einhvers 

konar fyrirmynd fyrir restina af heiminum. Hann vildi meina að öll hagkerfi væru 

staðsett á mismunandi stað innan þróunarinnar og að þau stefndu öll að sama marki, 

en að lausnin til að ná endamarkinu fælist í tæknilegum breytingum og aukinni 

arðsemi. En samkvæmt kenningunni um nútímavæðingu er litið svo á að öll 

samfélög muni að lokum upplifa efnahagslegan gróða. Þessi kenning hefur þó verði 

gagnrýnd fyrir að koma með of einfaldar lausnir á þróunarvandanum, þar sem þeir 

sem aðhyllast þessa kenningu telja að lausn vandans sé efnahagslegs og tæknilegs 

eðlis. Kenningin hefur einnig verið gagnrýnd fyrir að vera þjóðhverf þar sem hún 

gefur til kynna að allar breytingar sem eiga sér stað í samfélögum fylgi eftir hinu 

vestræna líkani. Mannfræðingar hafa þó komist að því að þessi efnahagslega þróun 

getur tekið á sig mismunandi myndir og því ekki hægt að alhæfa að öll samfélög 

fylgi sama ferlinu. Önnur helsta gagnrýnin á nútímavæðinguna er að henni mistekst 

að skilja raunverulegar orsakir of lítillar þróunar og fátæktar. En þeir sem aðhyllast 

þessa kenningu líta á þróunina sem línulegt ferli og gleyma því að gefa gaum af 

sögulegum og pólitískum þáttum sem hafa haft áhrif á þróun mála (Gardner og 

Lewis, 1996).  

 Samkvæmt Hugo Slim felur þróun í sér breytingar og þá fyrst og fremst 

jákvæðar framfarir. Með þessu er hann ekki aðeins að tala um efnislegan gróða 

(Slim, 1995), heldur einnig um bætta heilsu, aukið læsi einstaklinga, auknar 

lífslíkur, aukna pólitíska þátttöku, formlega menntun og aukinn aðgang að 

náttúruauðlindum (Edelman og Haugerud, 2005). Það hefur þó verið algeng 

hugmynd að þróun snúist um iðnvæðingu, nútímavæðingu og þéttbýlisþróun innan 

“vanþróaðra” ríkja, en öll þessi skilyrði einkenna hin ríku samfélög (Escobar, 

2005).  Með þessu má sjá að orðræðan í kringum hugmyndina um þróun er sköpuð 

af þeim sem eru með völdin og á því til að skapa valdatengsl á milli ólíkra hluta 

heimsins og á milli einstaklinga (Gardner og Lewis, 2005).   

 Slim (1995) talar um að þróun feli í sér vissa samfelldni, þar sem ef breyting 

á að eiga sér stað þarf þróunin að eiga upptök sín og einnig að vera í takt við það 

samfélag sem hún á að eiga sér stað í. Þar með er ekki til nein ein sérstök formúla 
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sem hægt er að fara eftir. Því skiptir frumleiki miklu máli í þróunarmálum, en það 

sem virkar í einu samfélagi þarf ekki endilega að virka í því næsta. Það er því 

mikilvægt að þróunin sé auðskiljanleg fyrir íbúa samfélagsins og í samhengi við 

gildi þeirra og hæfni. Þróunin þarf því að vera menningalega, félagslega, 

umhverfislega, efnahagslega og tæknilega í samhengi við það samfélag sem þróunin 

á að eiga sér stað í. Slim vill þó meina að þróun sé markmið allra en ekki aðeins 

vandamál „þriðja heimsins“ og því sé þróunin háð sanngjörnum víxlverkunum á 

milli mismunandi hópa og samfélaga. Hann telur því að mikilvægt sé að 

einstaklingar ólíkra samfélaga taki þátt í þróuninni þar sem þróunin er afrekuð af 

fólki, en ekki eitthvað sem kemur fyrir það. Einnig vill hann meina að allar þjóðir 

eigi við þróunarvandamál að stríða, burt séð frá því hvort þær séu ríkar eða fátækar, 

þar sem „vanþróun“ er alheimsvandamál. 

 Hugmyndin um þróun var þó gagnrýnd af mörgum á 8. áratuginum, til að 

mynda af þeim sem aðhylltust tengsla- og heimskerfis kenningarnar (e. 

dependency- og world system theories), en þeir töldu að samband „vanþróuðu“ 

ríkjanna við vestrið hafi skapað „vanþróunina“ sem talin er vera rót fátæktarinnar 

(Kristín Loftsdóttir, 2008). Því telja þeir sem aðhyllast tengslakenninguna að 

,,vanþróun” felist í stjórnmálalegri formgerð samfélaga og að eina leiðin til að 

takast á við þessa ,,vanþróun” felist í róttækum formgerðabreytingum. Þar með 

leggja þeir meiri áherslu á pólitísku hlið þróunar, þar sem þeir telja að án róttækra 

formgerðabreytinga innan samfélaga sé ,,vanþróunin” óumflýjanleg, en þeir telja að 

þessi formgerðabreyting þurfi að eiga upptök sín í suðrinu til að hún hafi áhrif. 

Íbúar þessara ,,vanþróuðu” ríkja eru þó yfirleitt aðeins opnir fyrir breytingum í 

samfélagi sínu ef þeir telja það vera þeim í hag  (Gardner og Lewis, 1996). 

  Með þessu má sjá að þróun er í raun og veru pólitískt ferli þar sem í 

grundvallaratriðum er verið að tala um að valdinu sé misdreift þegar umfjöllunin 

beinist að „vanþróun“ (Gardner og Lewis, 1996). James Scott vildi til að mynda 

meina að valdameiri hópar hafi visst pólitískt vald og efnahagsvald sem valdaminni 

hópar geri sér grein fyrir. En ástæðan fyrir því að valdaminni hóparnir eigi það til að 

sýna valdameiri hópunum ekki mótspyrnu, sé vegna misdreifingar á valdi (Ortner, 

2006). Efnahagsvaldið á það til að tengjast eignarhaldi á auðlindum jarðar, þar sem 

mikil misskipting á sér stað. Vegna þessarar misskiptingar á auðlindum hefur 
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meirihluti íbúa heimsins neyðst til að búa við fátækt á meðan lítill minnihluti býr 

við auðsæld, en um leið hefur það veitt þessum minnihluta meira efnahagsvald. 

Með þessu geta ríku þjóðirnar notað þetta efnahagsvald sitt til valdbeitingar (Garðar 

Gíslason, 1998).  

 Oft er litið á þróun sem hnattrænt fyrirbæri þar sem hún hefur mikil áhrif á 

ólíka hluta heimsins og einnig þar sem hún tengist inn í heimspólitíkina (Kristín 

Loftsdóttir, 2008). Valentin og Meinert (2009) líta þó svo á að þróunaraðstoð sé í 

flestum tilvikum skilyrt þar sem hún miðast yfirleitt að þörfum norðursins, en 

orðræðan um norðrið og suðrið byggist á miklum valdaójöfnuði. Suðrið táknar 

yfirleitt „þriðja heiminn“ sem er vanalega tengdur við „vanþróuð“ ríki, á meðan að 

„fyrsti heimurinn“ er yfirleitt tengdur við norðrið og þróuð ríki (Valentin og 

Meinert, 2009). Því má segja að hin vestrænu ríki séu fulltrúar norðursins, á meðan 

Afríka, Asía og Rómanska Ameríka eru fulltrúar suðursins (Escobar, 2005). 

 Ástæðan fyrir þessum valdatengslum er að norðrið hefur völdin til að setja 

reglur og skilmála sem suðrið þarf að fara eftir, en ef þau gera það ekki þá getur 

norðrið beitt refsiaðgerðum, þar sem það hefur meiri völd (Valentin og Meinert, 

2009). Þetta er partur af efnahagsvaldi ríku þjóðanna þar sem þær geta notast við 

valdbeitingu, til að mynda með því að neita fátæku þjóðunum um efnahagslega 

aðstoð eða efnahagsleg viðskipti ef þær fara ekki eftir skilmálum þeirra (Garðar 

Gíslason, 1998). Með þessu virðist myndast viss valdastrúktur á milli suðursins og 

norðursins, sem rekja má til nýlendutímans, en svo virðist vera að norðrið hafi enn 

vissa þörf fyrir að viðhalda efnahagslegum yfirráðum sínum. Þetta hefur leitt til 

þess að margir telja að þau vandamál sem eiga sér stað á meðal ríkjanna í suðrinu 

séu í raun og veru hugarburður síðnýlendustefnunnar sem reynir að réttlæta 

áframhaldandi forystu norðursins (Gardner og Lewis, 2005). Það virðist einnig ríkja 

viss valdastrúktur á milli norðursins og suðursins innan frjálsra félagasamtaka 

(Anheier, 2005).  

 Aukinn áhugi hefur orðið á frjálsum félagasamtökum upp á síðkastið, en það 

má til að mynda rekja til þeirra áhrifa sem hnattvæðingin hefur haft í för með sér og 

þeirra lýðræðislegu breytinga sem hafa átt sér stað innan mismunandi samfélaga 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Einnig hefur þróast ný heimsskipan á síðasta 

áratuginum, en þessi hugmynd kviknaði vegna þeirra umturnana sem áttu sér stað 
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innan heimspólitíkurinnar og vegna þess staðfestuleysis sem hefur átt sér stað á 

meðal fjölmenningasamfélaga. Við þessa nýju heimsskipan fóru frjáls félagasamtök 

að myndast (Fisher, 1997) en hið pólitíska umhverfi hefur litið á þau sem hina 

kjörnu umboðsmenn þróunar (Anheier, 2005). Frjálsu félagasamtökin hafa helgað 

sig ýmiskonar verkefnum líkt og að koma á grasrótahreyfingum og sjálfbærri þróun, 

að efla mannréttindi og félagsleg réttindi, að mótmæla umhverfisspillingum og 

einnig hafa þau tekið að sér verkefni sem opinberar stofnanir hafa sniðgengið. 

Frjálsu félagasamtökin eiga það þó til að vera margbreytileg þar sem sum þeirra eru 

stór í sniðum, með mikið ráðstöfunarfé og marga starfsmenn á meðan önnur þeirra 

eru minni og þá aðallega starfrækt af sjálfboðaliðum. Flest frjáls félagasamtök eru 

óháð því að fá styrk frá ríkisstjórnum, þrátt fyrir að sumar þeirra eru stofnaðar og 

undir stjórn ríkisstjórna. Flest þeirra eru þó háð einhvers konar fjárhagsstuðningi 

(Fisher, 1997). 

 Mörg af þeim frjálsu félagasamtökum sem hafa starfað í „þriðja heiminum“ 

hafa gert það með það í huga að afmá fátækt og aðstoða samfélög við að aðlagast 

nývæðingunni (Fisher, 1997). Einnig hafa sum þeirra litið svo á að hlutverk þeirra 

sé að koma fram sem umboðsmenn fyrir þá fátæku þegar það kemur að pólitískum 

málefnum, en þeir fátæku hafa lengi talist til hins raddlausa hóps innan 

heimspólitíkurinnar (Nyamugasira, 1998). Margir vilja meina að frjáls félagasamtök 

séu ópólitísk verkfæri sem hægt er að nota til að efla breytt markmið innan 

þróunarinnar og því er yfirleitt ekki litið svo á að það séu pólitískar ástæður fyrir 

því að frjálsu félagasamtökin hjálpi þessum einstaklingum, né að þau séu að reyna 

að græða á þeim (Fisher, 1997).  

 Margir hafa þó velt því fyrir sér hversu frjáls frjálsu félagasamtökin eru í 

raun og veru, þar sem þau eiga það til að fá fjárstyrki frá ríkisstjórnum og einnig frá 

Evrópusambandinu og því hafa margir gagnrýnt þau fyrir að vera ekki eins óháð 

ríkisstjórnum og þau telja sig vera (Edelman og Haugerud, 2005). Þessir fjárstyrkir 

hafa átt það til að hafa áhrif á stefnumótun frjálsu félagasamtakanna og einnig hæfni 

þeirra til að ráða ferðinni (Fisher, 1997). Frjálsu félagasamtökin hafa einnig verið 

gagnrýnd fyrir ákveðna þröngsýni og vissan skort á yfirsýn yfir það hvað þarf að 

gera til að ákveðnar þjóðir takist að þróast og því hafi þau oft ekki næga þekkingu 

til að takast á við þau verkefni sem þeim er sett fyrir. Sum frjáls félagasamtök hafa 
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jafnvel verið ásökuð um að vera hentistefnusinnuð þar sem þau látast vera fulltrúar 

hinna fátæku á meðan ástæðan á bak við starfi þeirra er að græða pening (Edelman 

og Haugerud, 2005). 

 Tengsl hafa myndast á milli frjálsra félagasamtaka í suðrinu og norðinu 

vegna aukinna sambanda á milli frjálsra félagasamtaka, en þetta hefur leitt til þess 

að tengsl þeirra við ríkisstjórnir og alþjóðleg fjármögnunarfélög hefur aukist. Með 

þessu er hægt að líta svo á að frjálsu félagasamtökin sem staðsett eru í „3. 

heiminum“ hjálpi alþjóðlegu frjálsu félagasamtökunum að fást við „vanþróunina“ 

(Fisher, 1997). Í kjölfarið hefur myndast viss verkaskipting á milli þessara frjálsu 

félagasamtaka þar sem félagasamtökin í norðrinu hafa séð til þess að efla suðrið 

með peningarsöfnun handa þeim (Anheier, 2005). Einnig hafa frjálsu 

félagasamtökin í norðrinu veitt þeim ríkisstjórnum, fyrirtækjum og marghliða 

stofnunum sem hafa reynt að koma í veg fyrir markmið frjálsu félagasamtakanna 

mótstöðu. Á meðan hlutverk frjálsu félagasamtakanna í suðrinu hefur verið að ýta 

verkefnum líkt og að byggja skóla og heilsugæslu í framkvæmd (Nyamugasira, 

1998). 

 Miklar vangaveltur hafa þó verið um það hversu jöfn staða frjálsu 

félagasamtakanna í norðrinu og suðrinu sé í raun og veru þar sem norðrið virðist 

hafa meiri áhrif innan heimspólitíkurinnar og þar með eiga frjálsu félagasamtökin í 

norðrinu það til að tala fyrir hönd suðursins (Anheier, 2005). Margir eru því á þeirri 

skoðun að frjálsu félagasamtökin í norðrinu þurfi að draga sig hægt og rólega í hlé 

og veita félagasamtökunum í suðrinu meiri völd svo að þau geti tekið við 

stjórnunarstöðu í þeim verkefnum er varða þróunarmál í suðrinu. Þetta snýst þó ekki 

um samkeppni á milli frjálsu félagasamtakanna í suðrinu og norðrinu, heldur er 

frekar hægt að líta svo á að norðrið og suðrið séu á öðrum endanum og þeir fátæku 

á hinum endanum. Orsökin fyrir þessu er sú að tengsl frjálsu félagasamtakanna í 

suðrinu við frjálsu félagasamtökin í norðrinu eru sterkari en tengsl þeirra við þá 

fátæku, þar sem frjálsu félagasamtökin í suðrinu mótuðust að hugmyndum 

norðursins en ekki út frá aðstæðum fátækra (Nyamugasira, 1998). 

 Samstarf frjálsu félagasamtakanna í suðrinu og norðrinu virðist þó vera 

brýnt þar sem félagasamtökin í suðrinu vilja meina að þau skilji þá fátæku betur, þar 

sem þau eiga auðveldara með að nálgast þá en samtökin í norðinu. Á hinn bóginn 
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telja frjálsu félagasamtökin í norðrinu sig vera betri í að miðla þróunarmálum til 

yfirvalda og alþjóðlegra stofnanna. Það er þó talið vera nauðsynlegt að frjálsu 

félagasamtökin í suðrinu fari að koma fram sem sínir eigin fulltrúar til að miðla 

sínum þróunarmálum til alþjóðlegra stofnanna til að styrkja rödd suðursins innan 

alþjóðasamfélagsins (Nyamugasira, 1998). 
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Börn og barnæska 

Frjáls félagasamtök sem einbeita sér að börnum hafa verið að vinna út frá 

hugmyndum Barnasáttmálans (Valentin og Meinter, 2009), sem telur að hluttaka 

barna sé partur af réttindum þeirra (Ivan-Smith, 1998). En í þróunarfræðum hefur 

upp á síðkastið verið beind meiri athygli að sjónarhorfi þeirra sem þróunaraðstoðin 

beinist að og lögð meiri áhersla á þátttöku þeirra í þróunarferlinu (Bourdillon, 

2004). Því er athyglisvert að skoða hvernig hugmyndir um réttindi barna geta þróast 

í samskiptum á milli frjálsra félagasamtaka og þeirra barna sem þau eru að aðstoða í 

samfélaginu (Reynolds, Nieuwenhuys og Hanson, 2006).  

 Hugmyndin um barnæsku er menningarlega sköpuð (Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004) en ekki náttúruleg (Freeman, 

1998) og því er það mjög breytilegt hverjir teljast vera börn. Barnæskan á til að 

mynda það til að vera breytileg eftir tímabilum og samfélögum (Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja Th. Ólafsdóttir o.fl., 2004). Phillip Aríès, sem var franskur sagnfræðingur, 

hélt til dæmis því fram að á miðöldum hafi verið litið á börn sem litla fullorðna 

einstaklinga og því hafi barnæskan ekki verið til á því tímabili. Hann vildi meina að 

hugmyndin um bernsku hafi í raun ekki komið fram á sjónarsviðið í Evrópu fyrr en 

einhvern tíman á milli 15. og 18. aldarinnar (Stephens, 1995). Linda Pollock var þó 

ekki á sama máli og Aríès, þar sem hún taldi að fullorðnir einstaklingar hafi ávallt 

gert vissan greinarmun á milli sín og barna og því gagnrýndi hún hann fyrir 

hugmyndina um að börn hafi ekki verið til á miðöldum (Prout og James, 1990). 

Sérfræðingar innan ýmissa sviða, til að mynda innan sálfræðinnar, 

félagsfræðinnar, félagsráðgjafarinnar og mannfræðinnar hafa lengi vel reynt að 

útskýra og skilja þær mikilvægu breytingar sem eiga sér stað í því ferli þegar börn 

verða fullorðin (Cook og Cook, 2010). Innan félagsráðgjafarinnar hefur lengi verið 

litið svo á að öll börn fylgi eftir vissum þroskaskala, þar sem þau þurfa að ganga í 

gegnum viss stig (Theis, 2001) sem tengjast vitrænum skilning þeirra, tilfinningum 

þeirra og þekkingu (Corsaro, 2005). Þessi þroskaskali er talinn vera óháður kyni, 

stétt, menningu og þjóðerni, þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi sýnt fram á að 

hugmyndin um börn og barnæsku sé mismunandi eftir tíma og rúmi. Samkvæmt 
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þessum þroskaskala eru börn talin vera óþroskaðir einstaklingar sem eru bæði 

óskynsamir, óhæfir, aðgerðalausir, viðkvæmir og hjálparlausir á meðan að fullorðnir 

einstaklingar eru taldir vera þroskaðir, félagslegir og sjálfstæðir. Samkvæmt þessum 

hugmyndum er það hlutverk fullorðinna að beina börnum á rétta braut, það er, að 

hjálpa þeim að verða fullorðin, en þeir gera það með því að gera hin ófélagslegu 

börn félagsleg (Theis, 2001).  

Það eru þó mismunandi hugmyndir um það hvað barnæskan endist lengi þar 

sem í sumum samfélögum þurfa börnin að ganga í gegnum menningarlegar athafnir, 

til að mynda innvíxluathafnir til að enda barndóm sinn á meðan að í öðrum 

samfélögum segir kynþroskaskeiðið til um hvenær barnæskan endar og 

fullorðinsárin hefjast (Hardman, 1973). Samkvæmt Barnasáttmálanum er þó litið 

svo á að einstaklingar undir 18 ára aldri séu börn, nema ef löggjöfin í tilteknum 

löndum segir til um að börnin nái fyrr lögaldri (Ivan-Smith, 1998). Það má því segja 

að þar sem hvert samfélag skilgreinir barnæsku út frá þeirra eigin skilmálum og 

þeirra eigin merkingum og iðkunum (Stephens, 1995), að lengd barnæskunnar sé 

háð menningu hvers samfélags (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir o.fl., 

2004). Sumir eru þó á því að ekki sé aðeins ein barnæska sem nái yfir öll börn, 

heldur séu barnæskunar margar þar sem þær eru félagslega mótaðar (Freeman, 

1998). 

 Viss félagsmótun (e. socialisation) á sér stað þegar barn umbreytist í 

fullorðinn einstakling (Prout og James, 1990) en þetta ferli hefst strax við fæðingu 

og felst í því að gera einstaklinga að gagnlegum þjóðfélagsþegnum. Til að þetta sé 

hægt þurfa einstaklingarnir að læra venjur, siði, tungumál og aðra hluti sem tengjast 

menningu þess samfélags sem þeir tilheyra. Með þessu má segja að einstaklingum 

sé kennt að lifa í ákveðnu samfélagi og að lifnaðarháttum þeirra sé stjórnað af 

samskiptum þeirra við aðra einstaklinga og hópa og því geta þeir ekki hegðað sér 

eins og þeir vilja. Meginmarkmið félagsmótunar eru tvennskonar, það að aðlaga 

einstaklinga að reglum samfélagsins, en jafnframt að fá einstaklinga til að spjara sig 

innan samfélagsins og því er reynt að fá þá til að standa á eigin fótum. Þar sem 

félagsmótunin er háð stað og stund þá er engum tveim einstaklingum steypt í sama 

mót (Garðar Gíslason, 1998).  
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 Það eru ýmsir aðilar og stofnanir sem koma að félagsmótuninni, til að 

mynda er fjölskyldan einn áhrifamesti félagsmótunaraðilinn, einnig sér skólinn um 

hana, vinir og fjölmiðlar, svo dæmi séu tekin (Garðar Gíslason, 1998). Hlutverk 

þessara félagsmótunaraðila er að hjálpa börnum að verða félagslegir fullorðnir 

einstaklingar, en lengi vel var litið svo á að börn væru ófélagsleg. Þessi hugmynd 

gefur það til kynna að eðli barna sé öðruvísi en eðli fullorðinna. Margir eru þó á 

móti hugmyndinni um félagsmótun og telja hana vera misheppnaða þar sem hún 

passar ekki við iðkanir barna í hinu daglega lífi (Prout og James, 1990) og einnig 

þar sem hún vanrækir skoðanir barna. Einnig er hún gagnrýnd fyrir að ganga út frá 

hugmyndum fullorðinna um börn (Theis, 2001). Þessi hugmynd er þá sérstaklega 

gagnrýnd fyrir að líta á börn sem óvirka einstaklinga sem aðeins séu að æfa sig fyrir 

þau hlutverk sem taka við þeim á fullorðinsárunum og því er ekki tekið tillit til 

gerendahæfni barnanna (Prout og James, 1990). 

 Samkvæmt Sherry B. Ortner (2006) getur hugmyndin um 

gerendahæfni/atbeini (e. agency) tekið á sig mismunandi myndir, en í víðum 

skilningi lítur hún á gerendahæfni sem hæfileika gerenda til að aðhafast í heiminum 

og því hafa allir einstaklingar vissa gerendahæfni, þrátt fyrir að form þess og 

dreifing sé menningalega mótuð. Lengi hefur verið litið svo á að gerendahæfni sé 

ávallt menningalega og sögulega mótuð (Ortner 2006) og því geti gerendahæfni haft 

mismunandi merkingar í ólíkum aðstæðum þar sem hún ræðst af sjónarmiði manns, 

hvar maður er staðsettur innan kerfisins og einnig af því hvað kerfið hefur upp á að 

bjóða. Einnig ræðst gerendahæfni einstaklinga af valdi manns og vitundarinnar á 

því valdi sem maður hefur (Durrenberger og Erem, 2007).  

 Gerendahæfni á það til að tengjast hugmyndinum um vald og einnig því 

hvernig einstaklingar hegða sér í tengslum við félagslegan ójöfnuð (Ortner, 2006). 

Því mótast hún af þeim valmöguleikum sem samfélagið býður einstaklingnum og 

einnig af stöðu hans og valdi innan þess (Durrenberger og Erem, 2007). Þrátt fyrir 

mikinn ójöfnuð sem getur átt sér stað innan samfélaga þá eru valdaminni 

einstaklingarnir þó ávallt með einhverja gerendahæfni. Hugmyndin um gerndahæfni 

er því oftast notuð í samhengi við það hvernig einstaklingurinn tekst á við heiminn, 

hvernig hann hefur áhrif á annað fólk og viðheldur vissri sjálfstjórn yfir lífi sínu 

(Ortner, 2006). Þetta þýðir að því meira vald sem einstaklingurinn hefur því meiri 
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valmöguleika hefur hann, en allir hafa þó einhverja valmöguleika (Durrenberger og 

Erem, 2007).  

 Margir mannfræðingar hafa fallið í þá gildru að setja börn á jaðarinn og líta 

framhjá gerendahæfni þeirra. Þeir hafa því einbeitt sér meira að þeim fullorðnu sem 

gerendum (Theis, 2001) og í flestum tilfellum tengt börn við konur og kvennafræði 

(Mayall, 2000). Fyrri hugmyndir mannfræðinnar voru þær að börn væru óvirkir 

aðilar innan samfélaga (Hardman, 1973), en þetta hefur valdið því að þeir hafi 

afneitað gerendahæfni barna. Í þeim tilfellum sem mannfræðingar hafa tekið fyrir 

hugmyndina um börn hafa þeir aðallega verið að rannsaka þroskaferli þeirra, það er 

hvernig börn og unglingar verða fullorðnir einstaklingar. Með þessu má segja að 

mannfræðingar hafi tileinkað sér hugmyndina um félagsmótun sem hefur valdið því 

að þeir líti svo á að börn séu að æfa sig að vera fullorðnir einstaklingar. Því hafa 

þeir beint lítilli athygli að því hvernig börn upplifa barnæsku sína (Schwartzman, 

2001).  

 Nýrri rannsóknir ráða þó frá þessum fyrri hugmyndum um að börn séu ei 

fær um að hafa áhrif á sitt eigið líf og umhverfi og að þau séu ósjálfbjarga. Þær vilja 

heldur að lögð sé áhersla á sjónarhorn barna á málefnum er varðar þau og hvernig 

þau eru virkir þátttakendur í samfélaginu sem þau búa í (Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja, Th. Ólafsdóttir o.fl, 2004). Því vilja margir mannfræðingar að viðhorf, 

athafnir og gerendahæfni barna sé í brennideplinum (Schwartzman, 2001). 

Samkvæmt þessu viðmiði er reynt að láta börnin vera virka þátttakendur í að skapa 

og skipuleggja umhverfi sitt og einnig er reynt að hvetja þau til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og mynda óháðar skoðanir (Theis, 2001). Ástæðan fyrir þessu er að nýrri 

hugmyndir líta svo á að börn séu persónur en ekki eignir annarra og að þau séu 

þegnar samfélagsins en ekki óvirkir hlutir innan þess, því eru þau þátttakendur í 

félagslega ferlinu en ekki félagslegt vandamál (Freeman, 1998). Auk þess er 

mikilvægt að veita börnum athygli innan samfélaga, þar sem það þarf að taka tillit 

til allra þjóðfélagshópa ef að rannsakandinn vill fá betri skilning á þjóðskipulagi 

samfélagsins (Mayall, 2000). 

 Póstmódernískar hugmyndir telja að mikilvægt sé að hlusta á raddir barna 

þar sem þau búi yfir sérstakri vitund og skoðunum og því séu þau bæði sterk og 

hæf. Ekki á þó að líta á börn sem einsleitan hóp þar sem raddir þeirra geta verið 
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ólíkar og viðhorf þeirra því fjölbreytileg líkt og hjá fullorðnum einstaklingum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Því ætti að varast að líta svo á að börn séu eins og 

fullorðnir einstaklingar þrátt fyrir að þau séu gerendur í eigin lífi, heldur þarf að líta 

á þau út frá þeirra eigin forsendum (Christensen og Prout, 2002). Það er því 

nauðsynlegt að rannsaka það menningarlega og félagslega samhengi sem börnin lifa 

í til að átta sig á sjónarmiði þeirra og þekkingu, þar sem raddir barnanna tjá það 

umhverfi sem þau heyra til (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Með þessu má segja að 

börn stuðli á vissan hátt að menningarlegum breytingum, þar sem þau eru 

þátttakendur í samfélaginu, en þau eru þó þvinguð til að fara eftir gildandi 

félagsgerð. Því eru börnin undir áhrifum þess samfélags og menningu sem þau 

tilheyra (Corsaro, 2005). 
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Réttindastaða barna 

Mannréttindi og Barnasáttmálinn 

Eins og hefur komið fram þá eru markmið og verkefni frjálsu félagasamtakanna 

misjöfn, en þau hafa til dæmis snúið að málefnum er varða börn (Valentin og 

Meinert, 2009), en börn líkt og konur hafa átt það til að vera á jaðrinum í 

samfélögum sínum (Bourdillon, 2004). Réttindi barna líkt og mannréttindi eru 

gagnsýrð af hugmyndum um félagslegt réttlæti (Reynold, Niewenhuys o.fl., 2006), 

en þrátt fyrir það þá virðist minni áhersla vera lögð á réttindi barna en mannréttindi 

(Veerman og Levine, 2000).  

 Oft er litið svo á að mannréttindi séu grundvallarréttindi mannsins og einnig 

að þau séu algild. Þegar talað er um grundvallarréttindi þá er átt við að réttindin séu 

óafsalanleg og því ekki undir neinum kringumstæðum hægt að afneita þeim, því 

geta fá réttindi flokkast sem grundvallarréttindi. Betri skilgreining á 

grundvallarréttindum snýr að réttindum sem tekin eru fyrir í félagsmálastefnum (e. 

social policy), stjórnsýslum eða í lögleiðingum ákveðinna laga, þar sem þau eru 

gerð að grundvallarréttindum innan ákveðinna samfélaga. Sú hugmynd að 

mannréttindi séu algild er í raun og veru aðeins hugsjón og markmið, en ekki 

sannindi. Það er vitað að sérstök réttindi og frjálsræði hafa verið breytileg í gegnum 

tímann og á milli menninga og að í dag er ennþá viss munur á réttindum 

einstaklinga. Aukin tengsl á milli þjóða hefur þó leitt til tilkomu almennra pólitískra 

markmiða sem eiga að segja til um réttindi einstaklinga (Kuper og Kuper, 1985). 

Almenn mannréttindi fela í sér að einstaklingnum sé tryggt það að verða ekki fyrir 

valdaníðslu, þar sem sömu lög eiga að gilda fyrir alla, því leggja mannréttindi 

áherslu á tjáningafrelsi, félagsfrelsi, trúfrelsi og almennan kosningarétt (Garðar 

Gíslason, 1998).  

 Síðustu 15-20 árin hafa börn orðið í auknum mæli sýnileg innan pólitíska 

fræðisviðsins, en gildistaka Barnasáttmálans árið 1989 er gott dæmi um það 

(Valentin og Meinert, 2009), þar sem sáttmálinn skapaði ný tækifæri til að gera 

velferð og réttindi barna alþjóðleg. Barnasáttmálinn er fyrsti alþjóðlegi sáttmálinn 

sem telur að hluttaka barna sé partur af réttindum þeirra. En hann er talinn mjög 
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sérstakur fyrir þær sakir að hann er fyrsti sáttmálinn í málefnum barna sem er 

lögskyldur, en um leið og þjóð hefur samþykkt sáttmálann þá geta aðrar þjóðir sem 

einnig hafa gengist við honum fylgst með því hvort aðrar þjóðir framfylgi honum. 

Hver þjóð þarf þó að skila inn skýrslu á fimm ára fresti til nefndar á vegum 

Sameinuðu þjóðanna er snýr að réttindum barna til að sýna fram á að farið sé eftir 

sáttmálanum (Ivan-Smith, 1998). 

 Það eru 3. leiðandi meginreglur innan Barnasáttmálans (Mayall, 1998), þrátt 

fyrir að það séu 54. greinar innan hans (Ivan-Smith, 1998). Þær segja til um: 1) Að 

það þurfi að tryggja lífsafkomu barna, 2) að það þurfi að veita þeim vernd og 3) það 

þurfi að tryggja að þau fái að taka þátt í ákvörðunartökum er snerta málefni sem 

varðar þau (Mayall, 1998). Einnig þurfa ríkisstjórnir, foreldrar og fagmenn sem 

vinna með börnum að hafa fjögur grundvallaratriði í huga er varðar 

Barnasáttmálann, en það er: 1) Að mismuna ekki börnunum þar sem að 

mannréttindi eiga að ná til allra barna, 2) að gæta þess að hagsmunum barna sé gætt, 

svo börnin geti notið réttinda sinna, 3) að gæta réttinda barna er varðar lífheldni og 

þróun, þar sem börn hafa bæði efnahagsleg- og félagsleg réttindi og 4) að virða 

skoðanir barna og taka tillit til þeirra (Ivan-Smith, 1998). 

 Þátttaka barna virðist vera mjög miðlæg innan Barnasáttmálans (Valentine 

og Meinert, 2009) þar sem lögð er áhersla á ákvörðunartöku barna og það að þau 

séu ríkisborgarar (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Þátttaka barna getur verið 

þrennskonar: 1) Pólitísk þátttaka, þar sem þátttaka barna bætir jarðargæði, styrkir 

lýðræðið, fræðir og býður upp á betri tækifæri fyrir börnin. 2) Lögskipuð þátttaka, 

þar sem ríkisaðilar ábyrgjast lögskipaðar skyldur til að lögleiða þátttöku barna innan 

sáttmálans. 3) Félagsleg þátttaka, þar sem börn eru meðlimir innan samfélagsins og 

því hafa þau grundvallarrétt til þátttöku innan þess (Veerman og Levine, 2000). Það 

skiptir því máli að tekið sé tilllit til þarfa þeirra, hvaða hagsmuna þau hafa að gæta 

og hver hæfni þeirra er (Lamptey, 1998) þar sem markmiðið með rétti barna til 

þátttöku miðast að því að gera samfélagið meðvitaðra um að börnin séu virkir 

þátttakendur í samfélaginu (McNeill, 1998). Flestar umfjallanir um þátttöku barna 

virðast þó leggja áherslu á ferli sem aðeins snerta börn, en í málefnum er snerta 

börn getur verið kostur að líta á börn sem jafningja fullorðinna (Inglis, 1998). Börn 

eru þó háð því hvað fullorðnir leyfa þeim að gera, þannig að þrátt fyrir að þau reyni 
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að hafa viss áhrif á aðstæður sínar, þá þurfa þau að sætta sig (Mayall, 1998) við þau 

skilyrði sem fullorðnir búa þeim (Jóhanna Einarsdóttir, 2006).  

 Þar sem barndómurinn er menningalega skapaður og því breytilegur eftir 

mismunandi samfélögum, þá eru hugmyndir Barnasáttmálans að vissu leyti 

varhugaverðar þar sem þær steypa öll börn í sama mót burtséð frá uppruna þeirra og 

menningu. En þar sem Barnasáttmálinn berst fyrir réttindum barna þá þarf að búa til 

visst líkan sem á að ná yfir öll börn og því er léttara fyrir hann að líta svo á að börn 

séu í grunninn eins. Barnasáttmálinn virðist einnig fylgja eftir hugmyndinni um 

félagsmótun, þar sem helsta hlutverk hans er fremur að vernda varnalaus börn, 

heldur en að efla réttindi barna til sjálfstæðis. Með þessu hefur enn og aftur skapast 

viss valdatengsl á milli barna og fullorðinna einstaklinga og viss grunnur á því 

hvernig koma eigi fram við börn (Theis, 2001). 

  Ekki hafa allir verið á sama máli um lögmæti hugmyndarinnar um 

mannréttindi og réttindi barna þar sem deilur hafa orðið á milli málsvara þeirra og 

mótherja. Málsvararnir telja að sáttmálar er koma að alþjóðlegum mannréttindum 

líkt og Barnasáttmálinn, séu öflugt verkfæri til að véfengja núverandi valdatengsl, 

en til að mynda álítur Micheal Freeman að hægt sé að nota þessa sáttmála til að 

jafna réttindi einstaklinga og efla stöðu barna innan samfélaga. Mótherjar 

hugmyndarinnar um mannréttindi og réttindi barna efast þó um áhrif þeirra og telja 

að þau séu aðeins nytsamleg fyrir sérstaka hagsmunahópa sem nú þegar hafa völd. 

Þeir telja því að þessi hugmynd geri lítið annað en að endurskapa gildandi ójöfnuð 

og jafnvel enn róttækari gagnrýnendur vilja meina að þessar hugmyndir þjóni 

forystu norðursins (Reynold, Niewenhuys o.fl., 2006). Einnig hafa margir 

mannfræðingar íhugað hugmyndina um almenn mannréttindi þar sem þeir hafa velt 

fyrir sér hvenær viss skörun eigi sér stað á milli menningarlegra og félagslegara 

iðkana hópa og á mannréttinda (Valentin og Meinert, 2009). 

 Pólitíska og viðskipa elítan getur haft áhrif á frjáls félagasamtök sem koma 

að réttindum barna og einnig á það hvernig staðbundin stjórnvöld nýta sér réttindi 

barna þar sem Barnasáttmálinn er sköpunarverk norðursins (Reynolds, 

Nieuwenhuys o.fl., 2006). Oft hafa því vaknað upp vissar spurningar um hverjir það 

séu sem sjái um fjármögnun fyrir frjálsu félagasamtökin í suðrinu sem koma að 

málefnum barna. Í flestum tilfellum virðast fjármunirnir koma frá norðrinu og því 



  

19 

hafa orðið uppi vissar vangaveltur um þau áhrif sem norðrið geti haft á stefnumál í 

þeim löndum sem taka við fjárhagsstuðning þeirra. Til að mynda geta þeir í 

norðrinu sem sjá um fjárhagsstuðninginn í suðrinu notað Barnasáttmálann sem 

pólitískt vopn til að fá sínu fram, þar sem þeir geta hótað því að stöðva greiðslurnar 

ef þeir telja sig sjá brot á réttindum barna innan samfélaganna, líkt og ef börn taka 

þátt í stríðum eða vændi. Því hefur norðrið mikið um það að segja hvað fer fram í 

suðrinu. Svipuð brot geta þó átt sér stað í norðrinu, en þar sem flest ríki norðursins 

eru ekki háð fjárhagslegum styrk frá alheimssamfélaginu þá virðast þau geta komist 

upp með þau (Valentin og Meinert, 2009). Þetta sýnir það efnahagsvald sem ríku 

þjóðirnar hafa og einnig það vald sem margar alþjóðlegar stofnanir líkt og 

Sameinuðu þjóðirnar hafa þar sem þær geta beytt refsiaðgerðum ef þjóðir brjóta 

alþjóðasamþykktir (Garðar Gíslason, 1998). Það má því segja að sá sem hefur 

valdið getur betur náð fram markmiðum sínum með því að nota þvingunaraðferðir 

eða með því að hóta því að nota þær (Kuper og Kuper, 1985). 

Staða barna innan samfélagsins 

Samkvæmt Valentin og Meinert (2009) hafa mörg frjáls félagasamtök valið að taka 

að sér verkefni á meðal menningahópa sem hafa öðruvísi hugmyndir um barnæsku 

en tíðkast í norðrinu. Þessi frjálsu félagasamtök hafa verið að kynna fyrir þeim 

hugmyndina um hina “góðu barnæsku” sem tíðkast í norðrinu, það er að barnæskan 

eigi að vera sá tími sem börn leiki sér og æfi sig fyrir fullorðinsárin. Því telja margir 

að það eigi að vernda þau frá vinnu og öðrum iðkunum sem teljast til iðkana 

fullorðinna, en þetta er gert til að reyna að bæta lífsskilyrði barna í suðrinu. 

Siðmenntun barna í suðrinu hefur tíðkast í langan tíma, eða allt frá 

nýlendutímanum, en þar voru börn send í skóla til að læra orð guðs og lesa Biblíuna 

og einnig var lögð áhersla á að breyta lífstíl þeirra og kenna þeim um hreinlæti. 

Rökin fyrir því að börnin voru valin, voru þau að það var talið vera auðveldara að 

hafa áhrif á þau og einnig þar sem þau gátu verið hjálpleg við að dreifa þekkingu 

sinni og því hafa áhrif á siðmenntun þeirra fullorðnu í leiðinni (Valentin og Meinert, 

2009). 

 Viss siðmenntun barna í suðrinu á sér stað enn þann daginn í dag, þar sem 

aukning hefur verið á þróun skólakerfa og ýmissa barnmiðaðra þróunarverkefna 
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sem eru á ýmsan hátt háð fjárhagsstuðningi erlendra gjafa. En frjáls félagasamtök 

hafa verið að einbeita sér að þessari siðmenntun barna, verndun þeirra og þátttöku í 

þróunarverkefnum. Með þessu hafa samtökin á vissan hátt tekið að sér hlutverk 

verndara barna þar sem þau reyna að byggja upp samband foreldra og barna þannig 

að það líkji eftir þeim hugmyndum sem Barnasáttmálinn setur fram, það er, að 

foreldrar verndi börn sín og sjái til þess að þau fái menntun og fullnægjandi 

næringu. Margir telja þó að hugmyndir frjálsu félagasamtakanna byggist á mikilli 

mismunun þar sem staða barna er mun lakari en staða fullorðinna þar sem 

hugmyndir norðursins virðast ríkja yfir suðrinu (Valentin og Meinert, 2009). 

 Börn og fullorðnir deila bæði fyrirframgefnum hugmyndum um tilvist sína 

og hafa sína eigin hugmyndafræði um hvernig þau eigi að haga sér, en þetta getur 

gefið vísbendingar um hvernig samfélagi þau búa í (Poluha, 2004). Mayall (2000) 

telur það algengt að fullorðnir einstaklingar líti á börn sem óæðri sér og telji sig vita 

best hvað sé í hag barnanna og einnig líti þeir svo á að hlutverk sitt sé að vernda og 

sjá um börnin. Þetta veldur því að fullorðnu einstaklingarnir neiti börnunum um að 

skipuleggja sína eigin barnæsku og þar með er þeim neitað um þátttöku, sem er í 

raun brot á réttindum barna. Þetta hefur haft í för með sér að börnin líti svo á að þeir 

fullorðnu og börn séu tveir ólíkir samfélagshópar.  

 Þrátt fyrir þetta þá virðast börn, líkt og fullorðnir gerendur, endurskapa mörg 

af þeim hugmyndafræðum, gildum og orðræðum sem eiga sér stað í samfélaginu 

sem þau búa í, en á sama tíma efast þau um þau eða jafnvel breyta þeim (Poluha, 

2004). Börnin eru þó þvinguð til að fara eftir gildandi félagsgerð og því eru börnin 

undir áhrifum þess samfélags og menningu sem þau tilheyra (Cosaro, 2005). Það er 

því jafn mikilvægt að rannsaka börn líkt og fullorðna einstaklinga ef maður vill 

skilja hugmyndafræðina og pólitíkina innan þess samfélags sem þau búa í og 

komast að því hver séu þau viðmið og gildi sem hafa áhrif á einstaklinga þess 

(Poluha, 2004). 

  Hvorki börn né fullorðnir eru þó algjörlega frjálsir gerendur í eigin lífi þrátt 

fyrir að þau hafi viss áhrif á eigið samfélag, þar sem að mismunandi þættir líkt og 

kyn og stétt geta haft áhrif á gerendahæfni þeirra (Poluha, 2004). Samkvæmt 

Bourdillon (2004) þá virðast konur og börn innan flestra þróunarlanda vera meira á 

jaðrinum en karlar og hafa því minni áhrif innan samfélagsins en þeir. Áhrif barna 
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virðist einnig vera minni en áhrif kvenna í þróunarverkefnum þar sem það eru 

vanalega fullorðnir einstaklingar sem stjórna þeim. Bourdillon telur því nauðsynlegt 

að sníða þróunarverkefnin sem koma að börnum, að þörfum þeirra. 

  Hagsmunum barna er þó ekki alltaf gætt við gerð löggjafa og börn eru 

sjaldan hvött til að taka fullan þátt í uppákomum og ákvörðunartökum innan þess 

samfélags sem þau búa í (Percy-Smith, 1998). Börnum hefur því oft verið neitað um 

pólitíska þátttöku sem er partur af borgararéttindum þeirra, sem hefur valdið því að 

þeim hefur verið neitað um réttindi sín til að vera ríkisborgar, en Franklin (1986) 

telur helstu ástæðu þessarar vanrækslu á réttindum barna vera sú að þeim er ekki 

tekið alvarlega.  

 Til að börnin fái fullan ríkisborgararétt þurfa þau að hafa náð vissum aldri til 

að fá kostningarétt, en sá aldur hefur verið breytilegur í gegnum tímann. Á tímum 

forn Grikkja urðu einstaklingar til að mynda ekki ríkisborgarar fyrr en þeir urðu 

þrítugir og höfðu mætt vissum kröfum samfélagsins á meðan í mörgum vestrænum 

nútíma samfélögum þurfa einstaklingar að ná allt frá 18-21. árs aldurs til að öðlast 

fullan ríkisborgararétt (Franklin, 1986). Það hefur því verið algeng stefna að vernda 

börn fyrir pólitík (Mayall, 2000), en þátttaka barna í staðbundinni pólitík getur þó 

verið árangursrík þar sem þau geta frætt yfirvöld um þarfir barna og þar með tekið 

þátt í útfærslu þeirra á Barnasáttmálanum (Veerman og Levine, 2000). 

 Ríkisstjórnir þeirra landa sem hafa samþykkt Barnasáttmálann eru  

skuldbundnar til að byggja tilskildar formgerðir sem mæta þörfum barnanna. Einnig 

ber þeim að hvetja börnin til þátttöku innan samfélagsins (Percy-Smith, 1998) þar 

sem börn búa yfir dýrmætri þekkingu sem hægt er að nota til að þróa og meta þær 

stefnur og þjónustur sem hafa áhrif á þau og því ber að huga að því hvernig börn eru 

hæf til að taka þátt í ákvörðunartökum er snerta málefni sem varðar þau (Nichols, 

2007). Börn hafa til að mynda vissar skoðanir á réttindum sínum og eru mörg þeirra 

ekki sátt við þá hugmynd að þau þurfi á vernd annara að halda þar sem þeim finnst 

það vera niðurlægjandi. Því fellur hugmynd Barnasáttmálans um að foreldrar 

barnanna og ríkið séu þeir hæfustu til að vernda börnin, ekki öllum í geð. Til að 

mynda eiga mörg börn það til að taka meðvitaðar ákvarðanir um að taka þátt í stríði, 

stunda vændi eða gerast götubörn, en líta má á þessar ákvarðanir sem svörun þeirra 

við þeim erfiðu aðstæðum sem þau búa við. Því eru mörg þessara barna á móti því 
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að sérfræðingar séu með afskipti af þeim og að þeir séu að ráðleggja þeim um hvað 

þau eigi að gera, þar sem þau hafa á virkan hátt sýnt fram á að þau séu hæf til að 

byggja betri framtíð fyrir sig og sína (Reynolds, Nieuwenhuys o.fl., 2006). 

 Theis (2001) er þó á því máli að stofnanir sem berjast fyrir réttindum barna 

spila stóra rullu í því að innleiða nýjar hugmyndir um börn og kynna nýjar leiðir til 

að vinna með börnum. Þær eru sérstaklega duglegar að kynna alþjóðasamfélaginu 

fyrir réttindum barna og að sýna þeim hvernig börn geta verið virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Hann telur þó að helsti ókosturinn við margar þessar stofnanir sé sá að 

þær eiga það til að fylgja eftir vestrænum hugmyndum um barnæsku og því 

vanrækja margbreytileika barna og barnæsku í heiminum. Mannfræðingar, 

aðgerðarsinnar og sérfræðingar sem vinna að réttindum barna er þó að reyna að 

vinna í því að leiðrétta þessa vanrækslu á margbreytileika barna innan 

Barnasáttmálans.  
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Þróunarsamvinna barna og frjálsra félagasamtaka 

Margir telja að fræðsla um réttindi barna skipti máli bæði fyrir þá sem koma að 

málefnum barna og einnig fyrir börnin sjálf, þar sem það er mikilvægt fyrir þau að 

þekkja réttindi sín (Valentin og Meinert, 2009). Með þessu hafa viðhorf í 

þróunarverkefnum breyst þar sem í dag er lögð meiri áhersla á að vinna með 

börnum í réttindabaráttu sinni, á meðan fyrri hugmyndir fólust í því að flestar 

stofnanir sem komu þróunarmálum væru að vinna fyrir réttindum barna. Því hefur 

verið reynt að gera börnin miðlægari í þróunamálum í staðinn fyrir að þau séu á 

jaðrinum (White og Choudhury, 2007). Til að mynda er þátttaka barna talin vera 

nauðsynleg í þróunarmálum í Afríku þar sem 52% íbúa álfunnar eru börn og vegna 

þess að flest þróunarverkefni sem hafa verið gangsett í Afríku hafa skort bæði þann 

frumleika og orku sem börn hafa (Terenzio, 2007). Því þarf á virkan hátt að efla 

stöðu barna innan samfélagsins til að auðvelda börnum þátttöku innan þess og 

sannfæra foreldra þeirra að börnin séu fær um að taka þátt í þróunarmálum 

(Pridmore, 1998). Með virkri þátttöku í innleiðingu þróunarverkefna er þeim því 

sýnd viss ábyrgð sem getur hjálpað þeim við að byggja sig upp og afla sér reynslu. 

Þessi þróun hefur jafnvel leitt til þess að börn og ungmenni hafi seinna meir farið í 

stjórnunarstöðu innan þróunarsamtaka (Working group report, 1998 -a). 

 Margir telja að börn og ungmenni séu sérstaklega tilvaldir einstaklingar til 

að taka virkan þátt í samfélagslegum breytingum (Working group report, 1998 -a) 

og að þau séu mikilvægir aðilar innan þróunarferlisins. Því hafa mörg frjáls 

félagasamtök hjálpað til við að stofna vissar barnahreyfingar sem leggja áherslu á 

hagsmuni barna í samræmi við Barnasáttmálann. Þessar barnahreyfingar leggja 

einnig áherslu á skilning barnanna og athafnir þeirra og kjölfarið hvetja þau börnin 

til að líta á sig sjálf sem ríkisborgara sem hefur gerendahæfni. Til að þetta sé hægt 

þurfa frjálsu félagasamtökin að taka börnin alvarlega og hvetja þau til að taka sig 

sjálf alvarlega (Bourdillon, 2004). 

 Grasrótasamtök hafa verið að hjálpa börnum við að gerast pólitískir 

þátttakendur með því að aðstoða börnin við að taka þátt í atburðum sem eiga sér 

stað í samfélaginum sem þau búa í (Veerman og Levine, 2000). Til að mynda hafa 
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fjöldi þróunarverkefna tekið tillit til þátttöku barna innan samfélagsins og þar af 

leiðandi miðað verkefni sín að þeim. Börn hafa til dæmis verið fengin til að taka 

þátt í því að vernda umhverfi sitt, þar sem fyrsta skrefið er að fræða þau um 

umhverfisvernd og hvernig hún getur haft áhrif á ferðaþjónustuna. Börnin eru því 

fengin til að safna saman upplýsingum um umhverfi sitt og þar af leiðandi fá þau að 

vera þátttakendur í rannsóknarvinnunni. Bourdillon (2004) talar um að í kjölfarið 

hafi áhugi barnanna á umhverfismálum oft aukist og fengið þau til að vilja breyta 

viðhorfi foreldra sinna til umhverfisins þar sem foreldrarnir hafa átt það til að 

ofnýta náttúruauðlindir. Því vilja börnin vera frædd um það hvernig þau geti haldið 

umhverfinu við svo hægt sé að nýta sér það til lengri tíma.  

 Í öðrum samfélögum hefur fræðsla barna um hvernig hægt sé að hreinsa 

vatnið skilað meiri árangri en fræðsla fullorðinna, þar sem börnin sjá um að sækja 

vatn og gæta hjarðarinnar. Fræðslan hefur síðar leitt til þess að börnin hafi þrýst á 

foreldra sína að byggja kamra. Bourdillon (2004) telur að bæði þessi verkefni hafi 

því aukið skilning einstaklinga samfélagsins á umhverfismálum og einnig aukið 

sjálfstraust barnanna, þar sem bæði verkefnin sýndu börnunum og fullorðnu 

einstaklingunum hvað börn eru í raun og veru fær um að gera ef þau fá viðeigandi 

stuðning. Hann telur því að það geti haft mikil áhrif á þróunuarmál að afla börnum 

nægrar þekkingar og fagkunnáttu svo þau geti verið þátttakendur í skipulagningu og 

útfærslu þróunarverkefna. Þar með telur hann börn vera fær um að vera gerendur í 

því að breyta félagslegu umhverfi sínu í stað þess að vera aðeins þolendur 

félagsmótunar.  

 Bourdillon (2004) telur að það gleymist þó oft að taka tillit til stöðu barna 

innan samfélaga, en það átti sér til að mynda stað í einu verkefni sem Save the 

Children Alliance í Bretlandi hleypti af stað í Zimbabwe. Markmið þeirra var að 

bæta heilsu og hreinlæti barna í Zambezi dalnum með því að endurbæta aðgang að 

hreinu vatni. Þetta var gert með því að byggja nokkra brunna sem síðar voru færðir í 

hendur samfélagsins. Verkefnið skilaði vissum árangri en þó var fjórðungur íbúa 

svæðisins enn að sækja óhreint vatn í ár eða gamla brunna. Ástæðan fyrir þessu var 

sú að stjórnendur verkefnisins leyfðu börnunum ekki að vera þátttakendur í 

skipulagningu brunnanna og því vissu þeir ekki að það væri í verkahring barna að 

sækja vatn í brunnana. Mörgum börnunum fannst brunnarnir vera of langt frá 
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heimili þeirra og því var það of tímafrekt fyrir þau að sækja vatnið í þá, þar sem þau 

höfðu mörg önnur verk að vinna á heimili sínu. Öðrum börnum fannst eins og þeir 

fullorðnu ættu brunnana þar sem börnunum var oft bannað að nota þá. Með þessu 

má sjá að það gleymist oft að taka tillit til stöðu barna innan samfélaga og þar með 

ekki litið á þau sem gerendur í staðbundunum þróunarverkefnum (Bourdillon, 

2004). Mörg börn hafa jafnvel orðið fyrir vissum hömlum innan sumra frjálsra 

félagasamtaka er snúa að þróun, þar sem viðhorf margra umboðsmanna 

stofnannanna hafa verið mjög neikvæð í garð þeirra, en þeir hafa verið að gera lítið 

úr þátttöku barna og ungmenna í þróunarmálum (Working group report, 1998 –b).  

 Eins og hefur verið minnst á þá hafa frjáls félagasamtök hjálpað börnum og 

ungmennum við að stofna hinar ýmsu barnahreyfingar, en þær geta tekið á sig 

mismunandi myndir þar sem tengsl barna og fullorðinna geta verið breytileg eftir 

hreyfingunum. Í sumum hreyfingunum er áhersla lögð á skemmtanagildi og 

samfélagsfræðslu á meðan í öðrum hreyfingum er lögð áhersla á að vernda réttindi 

barna og fræða þau um réttindi sín. Þetta hefur í sumum tilfellum leitt til þess að 

börnin hafi stofnað hreyfingar og óháð samtök sem berjast fyrir réttindum barna 

(Bourdillon, 2004). 

 Dæmi um þetta eru Bhima Sanga hreyfingin sem stofnuð var í kringum 1990 

í Karnataka fylkinu á Indlandi. Hreyfingin var stofnuð vegna áhuga barna á að 

fræðast um réttindi sín, en fullorðnir aðgerðasinnar ákváðu að stofna frjáls 

félagasamtök sem kallast Concerned for Working Children (CWC) til að aðstoða 

börnin við að stofna sína eigin óháðu hreyfingu. Mikið samstarf er á milli þessara 

tveggja samtaka, þar sem CWC sér um að veita Bhima Sanga stuðning og gagnlegar 

upplýsingar þegar börnin innan hreyfingarinnar biðja um þær, en CWC er þó ekki 

með yfirráð yfir barnahreyfingunni. Áherslur Bhima Sanga hafa beinst að 

misnotkun á vinnuafli barna og að berjast fyrir ýmsum réttindum þeirra. Þeim tókst 

til dæmis að öðlast ókeypis aðgangs að læknisaðstoð fyrir meðlimi hreyfingarinnar 

(Bourdilon, 2004). 

 Hreyfingin átti þó lengi vel erfitt uppdráttar á pólitíska sviðinu þar sem hún 

var ekki tekin alvarlega af mörgum stjórnmálamönnum. Börnin innan 

hreyfingarinnar fóru því að skipta sér meira að staðbundinni pólitík þar sem þau 

töldu að þau vandamál sem höfðu hrjáð börnin væru ekki aðskilin vandamálum 
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samfélagsins. Með þessu fengu þau staðbundna stjórnmálamenn til að hlusta á 

málstað sinn. Seinna meir stofnuðu þau barnaþing, en á hverju þingi er skipaður 

einn fullorðinn einstaklingur til að sjá um samskipti við pólitískar stofnanir sem 

skipaðar eru af fullorðnum einstaklingum. Þessi barnahreyfing hefur í kjölfarið 

tekið þátt í mörgum sjálfstæðum verkefnum þar sem hún hefur komið á fót 

brunnum í mismunandi samfélögum, skógræktarsvæðum svo að nægur eldiviður sé 

til og öðrum þróunarverkefnum. Þessi barnahreyfing hefur því byggt sér pólitískan 

grunndvöll innan þróunargeirans, en það hefði þó ekki verið hægt nema með 

stuðningi og skilningi fullorðinna aðgerðasinna. Með þessu má því sjá að börn þurfa 

á aðstoð að halda til að hlustað sé á þau, en það er þó ekki alltaf augljóst hver 

ástæðan er á bakvið það að þeim sé aðstoðað (Bourdillon, 2004). Sumir vilja meina 

að pólitíska ástæðan fyrir því að leyfa börnum að taka þátt í þróunarmálum sé til að 

efla frjálslynt lýðræði og til að undirbúa börnin fyrir þau hlutverk sem taka við þeim 

þegar þau verða eldri, frekar en til að leita eftir róttækum breytingum (White og 

Choudhury, 2007).  

 Það eru ekki allir sammála þessari áherslu á fræðslu barna um réttindi sín, til 

að mynda margir foreldrar barna, þar sem hugmyndirnar um réttindi barna eiga það 

til að skarast á við þær hugmyndir sem ríkja í mismunandi samfélögum og því búi 

þau til fleiri vandamál en þau leysa. Til dæmis hafa margir foreldrar í Úganda verið 

mjög ósáttir við þá fræðslu sem börn þeirra hafa fengið um Barnasáttmálann þar 

sem börnin byrjuðu að krefjast þess að þau fengju frítíma til að leika sér. 

Foreldrarnir vildu meina að þau gætu ekki svarað þessum kröfum þar sem aðstoð 

barnanna væri svo mikilvæg til að tryggja lífsafkomu fjölskyldunnar. Þrátt fyrir að 

foreldrarnir voru sammála meginreglum Barnasáttmálans, þá gagnrýndu þeir þá 

aðila frjálsu félagasamtakanna sem voru að fræða börnin um réttindi sín. Þeir töldu 

að þessir aðilar væru að skipta sér að fjölskyldulífi þeirra og menningu á mjög 

óviðeigandi hátt, þar sem þeir voru á vissan hátt að taka fram yfir hendur 

foreldranna. Á sama tíma gagnrýndu frjálsu félagasamtökin foreldrana fyrir að vera 

ekki nógu ábyrgir í uppeldi barna sinna (Valentin og Meinert, 2009).  

 Með þessu má sjá að merking barnaréttindanna getur verið breytilegt eftir 

tíma og rúmi og því eiga þau það til að falla ekki alltaf saman við þau markmið sem 

voru upprunalega sett fram (Reynolds, Nieuwenhuys o.fl., 2006). Einnig má sjá að 
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hugmyndafræðin á bakvið Barnasáttmálann er mjög einstaklingshyggjusinnuð og 

jafnréttissinnuð sem á það til að stangast á við hina raunverulegu stöðu barna innan 

mismunandi samfélaga, þar sem í sumum samfélögum er staða barna samkvæmt 

menningunni lakari en staða fullorðinna (Valentin og Meinert, 2009). 

 Í sumum samfélögum er staða barna þó sterkari en staða fullorðinna hvað 

varðar vernd frjálsra félagasamtaka. Í Úganda hefur til að mynda ríkt 

borgarastyrjöld á milli andspyrnuhersins og ríkisstjórnar landsins síðustu 22. árin og 

því hafa margir íbúar landsins þurft að lifa í flóttamannabúðum. Frjáls félagasamtök 

hafa þó gagnrýnt andspyrnuherinn fyrir að nema á brott saklaus börn og gera þau að 

hermönnum og kynlífsþrælum, en einnig hafa þau gagnrýnt ríkisstjórn landsins fyrir 

að vernda börn landsins ekki nógu vel. Í kjölfar þessarar gagnrýni hvöttu frjálsu 

félagasamtökin úgönsku ríkistjórnina til að fara til Alþjóðlega sakamáladómstólsins 

og leggja fram kæru gegn andspyrnuhernum, þar sem þeir væru að brjóta á 

réttindum barna. Þrátt fyrir að fullorðnir einstaklingar hafi einnig verið numnir á 

brott, nauðgaðir og pyntaðir, þá virtist sem frjálsu félagasamtökin væri umhugaðra 

um börnin en þá fullorðnu og einnig virtist misnotkun barna vera talin algengari en 

misnotkun fullorðinna, en það er líklegast vegna hugmyndarinnar að börnin þurfi á 

vernd að halda (Valentin og Meinert, 2009). 

 Barnasáttmálinn hefur þó einnig verið notaður á neikvæðan hátt gagnvart 

börnum, til að mynda hefur millistéttin í Abidjan á Fílabeinsströndinni talað gegn 

launaðri vinnu barna þar sem hún vill meina að það brjóti gegn Barnasáttmálanum á 

meðan millistéttin styður ólaunaða heimilisþjónustu stúlkna. Millistéttin vill meina 

að það sé gömul hefð fyrir því að systradætur og bræðradætur einstaklinga fari í 

fóstur til þeirra, en þetta sé gert til að styrkja samstöðu innan fjölskyldunnar. Annað 

virðist þó koma upp á teninginn þegar þessi hefð er skoðuð þar sem þessir 

millistéttaraðilar eru aðeins að notfæra sér stúlkurnar til að reka fyrirtæki sín 

launalaust og því eru þeir aðeins að huga að sínum eigin hagsmunum. Í svona 

aðstæðum er því gott fyrir börnin að þekkja réttindi sín svo þau geti talað við 

valdameiri einstaklinga um þau brot er varða réttindi þeirra (Reynold, Nieuwenhuys 

o.fl., 2006). Sumar barnahreyfingar hafa þó barist fyrir réttindum vinnanandi barna, 

þar sem þær hafa reynt að koma í veg fyrir misnotkun á vinnuafli þeirra og einnig 

reynt að berjast fyrir rétti barna til að stunda launaða vinnu (Bourdillon, 2004).  
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 Eins og hefur komið fram þá líta mörg frjáls félagasamtök á verkefni sitt að 

siðmennta börnin í suðrinu, en einnig hafa þau spilað stórt hlutverk í félagsmótun 

og kennslu þeirra. Til að mynda hafa frjáls félagasamtök í Nepal átt það til að bjóða 

fátækum börnum í borgum og bæjum í leskennslu og einnig hafa þau átt það til að 

kenna þeim vissa fagkunnáttu sem gæti gagnast þeim síðar.  Ástæðan fyrir þessu er 

að frjálsu félagasamtökin eru að reyna að koma í veg fyrir að börnin gerist 

götubörn, sem er ekki svo óalgengt í Nepal og þar sem þeim finnst viss skortur á 

áhuga foreldra barnanna fyrir skólagöngu þeirra. Þetta hefur orðið til þess að frjálsu 

félagasamtökin hafi átt það til að setja sig á háan hest gagnvart foreldrum barnanna 

og leggja þeim lífsreglurnar (Valentin og Meinert, 2009).  

 Keren Valentin tók til að mynda eftir því í rannsókn sinni í Nepal að margir 

starfsmenn frjálsra félagasamtaka fordæmdu karlana í samfélaginu þar sem þeir áttu 

það til að vera drykkfelldir og eyddu tíma sínum í að spila fjárháttuspil. Einnig 

ámældu þeir foreldrum barnanna fyrir að senda börnin sín ekki í skólann og fyrir að 

hafa eignast of mörg börn. Starfsmenn frjálsu félagasamtakanna áttu það einnig til 

að gera lítið úr þeim einstaklingum sem leituðu til hefðbundinna andalækna þar sem 

þeir litu á þetta sem einhvers konar hjátrú. Þetta varð til þess að ungir einstaklingar 

sem höfðu stungið af til að gifta sig, sem tíðkast í samfélagi þeirra, voru hræddir um 

að starfsmenn frjálsu félagasamtakanna mundu neita að aðstoða sig ef þau þyrftu á 

hjálp að halda. Þau vissu að starfsmennirnir fordæmdu þessa iðkun þeirra þar sem 

þau voru meðvituð um að starfsmönnunum finndist þau vera of ung til að gifta sig. 

Þetta sýnir í raun það vald sem starfsmenn frjálsu félagasamtakanna hafa (Valentin 

og Meinert, 2009). 

 Eins og hefur verið minnst á áður í umfjölluninni þá virðast mörg frjáls 

félagasamtök einbeita sér að þátttöku barna í þróunarverkefnum sem snúa að þeim 

þar sem þátttaka barna getur verið gagnleg fyrir báða aðila (Bourdillon, 2004). En 

þar með hafa frjálsu félagasamtökin sýnt fram á að börn eru ekki aðeins óvirkir 

þiggjendur aðstoðar frá norðrinu (Reynolds, Nieuwenhuys o.fl., 2006). Nicholas 

(2007) telur þó að helsta hindrun barna í ákvörðunartökum innan samfélagsins og í 

þróunarverkefnum sé sú að fullorðnir einstaklingar hafa oft litla trú á félagslega 

gerendahæfni barna. Því er mikilvægt að gerendahæfni barna sé viðurkennd til þess 

að endurbæta lífsviðurværi þeirra (Bourdillon, 2004).  
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Lokaorð 

Vald virðist vera allsráðandi innan samfélaga og hafa áhrif á flesta einstaklinga á 

einhvern hátt, til að mynda hefur norðrið visst vald yfir suðrinu, þeir fullorðnu hafa 

vald yfir börnum og frjálsu félagasamtökin hafa ákveðið vald yfir þeim sem þau eru 

að aðstoða. Hugmyndin um gerendahæfni er nátengd hugmyndinni um vald, þar 

sem hún ræðst af valdi einstaklinga og vitneskju þeirra á því valdi sem þeir hafa. 

Hún mótast einnig af því samfélagi sem einstaklingurinn býr í, þar sem samfélagið 

byggir vissan ramma fyrir einstaklinginn til að aðhafast í (Durrenberger og Erem, 

2007). Með félagsmótun er verið að móta einstaklinga að því samfélagi sem þeir 

búa í, með því er verið að aðlaga þá að reglum samfélagsins (Garðar Gíslason, 

1998). Samfélagið hefur því mikið um það að segja hvernig einstaklingar eru 

mótaðir þar sem samfélagið setur þau viðmið og gildi sem einstaklingar eiga að fara 

eftir. Því hefur bæði félagsmótun barna og samfélagið mikið að segja um 

gerendahæfni barna og það vald sem þau hafa innan samfélagsins, en samfélagið 

býr til þann ramma sem börnin geta aðhafst innan. Með þessu má sjá að með því að 

viðurkenna að börn eru með gerendahæfni er verið að auka vald þeirra til að 

aðhafast innan samfélagsins, þar sem vitneskja þeirra um vald sitt og réttindi eykur 

gerendahæfni þeirra. Börn virðast þó yfirleitt hafa minni gerendahæfni en þeir 

fullorðnu þar sem samfélög bjóða vanalega upp á meiri valdaramma fyrir þá 

fullorðnu. Þeir fullorðnu eru einnig með meiri pólitísk réttindi en börn þar sem þeir 

eru yfirleitt með kostningarétt, þar sem börn fá ekki almennan ríkisborgararétt fyrr 

en þau verða stálpuð (Franklin, 1986). Það má því segja að vald hafi mikið að segja 

um gerendahæfni einstaklinga. 

 Talað er um að mannréttindi eigi að ná yfir alla, en svo er ekki. Börn hafa 

ekki samskonar réttindi og þeir fullorðnu og því hefur verið sköpuð ný hugmynd 

um réttindi barna. Barnasáttmálinn tekur á þessum réttindum. Hugmyndin um 

mannréttindi og réttindi barna eru þó mjög flókin þar sem þau geta aldrei gagnast 

öllum. Til að mynda henta hugmyndir Barnasáttmálans ekki öllum, því er erfitt að 

búa til einn skilmála sem á að ná yfir alla þar sem einstaklingar ólíkra samfélaga og 

menninga eru með mismunandi þarfir. Barnasáttmálinn hefur verið gagnrýndur fyrir 

að steypa öll börn í sama mót burt séð frá uppruna þeirra og menningu, en þessar 
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hugmyndir eru vanalega út frá vestrænum stuðli þar sem litið er svo á að börn þurfi 

á vernd að halda og því er gert lítið úr gerendahæfni þeirra (Theis, 2001).  

 Einnig virðist hugmyndin um að virða skoðanir þeirra og að tekið sé tillit til 

þeirra ekki stemma þar sem börnin þurfa að sætta sig við þau skilyrði sem fullorðnir 

búa þeim, en hugmyndin um börn og barnæsku var sköpuð af þeim fullorðnu. Þetta 

sýnir það vald sem þeir fullorðnu hafa yfir börnunum og einnig skapar þetta 

valdatengsl á milli barna og fullorðinna, þar sem þessi hugmynd leggur grunninn að 

því hvernig koma eigi fram við börn. Börn eru þó ekki alltaf sammála hugmyndum 

Barnasáttmálans, til að mynda að þau þurfi á vernd að halda (Reynolds, 

Nieuwenhuys o.fl., 2006) þar sem viss gerendahæfni er tekin af þeim við það. 

Aukin umræða um réttindi barna hefur þó orðið til þess að meiri áhersla er lögð á 

gerendahæfni þeirra þar sem reynt er að gera mikið úr þátttöku barna, því er 

mikilvægt að fræða börnin um réttindi sín.  

 Hugmyndin um þróun og ,,vanþróun” skapar viss valdatengsl þar sem þessi 

orðræða er sköpuð af norðrinu, því er norðrið að sýna visst vald með því að gefa í 

skyn að suðrið sé ekki jafn þróað og norðrið. Eins og áður hefur verið minnst á þá 

þarf þróunin að vera í samhengi við það samfélag sem hún á að eiga sér stað í og 

einnig þarf hún að vera í samhengi við íbúa samfélagsins (Slim, 1995), þess vegna 

þarf að taka mark á börnunum þar sem þau eru partur af samfélaginu. Slim (1995) 

vill meina  þar sem þróun er markmið allra en ekki aðeins vandamál ,,þriðja 

heimsins” þá sé þróunin háð sanngjörnum víxlverkunum á milli mismunandi hópa 

og samfélaga, því þurfa norðrið og suðrið að vinna saman að því að ná markmiðum 

þróunar. Einnig þurfa frjálsu félagasamtökin og þeir sem þau eru að aðstoða að 

hjálpast að við að ná settu markmiði, sem og þeir fullorðnu og börnin.  

 Frjáls félagasamtök hafa verið talin hinir kjörnu umboðsmenn þróunar 

(Anheier, 2005), en þau hafa helgað sig ýmiss konar verkefnum. Þau hafa átt það til 

að vera margbreytileg í sniðum. Flest þeirra eru óháð styrkjum frá ríkisstjórnum, en 

flest þeirra eru þó háð einhvers konar fjárhagsstuðningi (Fisher, 1997), til að mynda 

frá Evrópusambandinu (Edelman og Haugerud, 2005), margir myndu þá spyrja sig 

hversu frjáls þau er í raun og veru. Þetta sýnir það vald sem ríkisstjórnir og 

Evrópusambandið geta haft á frjálsu félagasamtökin, sem á það til að skila sér í 

verkefnum frjálsu félagasamtakanna sem hafa oft mikil áhrif innan þeirra samfélaga 
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sem þau starfa í en með efnahagsvaldi sínu geta ríku þjóðirnar sett fátæku 

þjóðunum skilmála sem þær þurfa að fara eftir (Garðar Gíslason, 1998), en dæmi 

um það er Barnasáttmálinn. Þar sem hann er sköpunarverk norðursins, getur 

pólitíska- og viðskipta elítan haft áhrif á það hvernig staðbundin stjórnvöld nýta sér 

réttindi barna (Reynolds, Nieuwenhuys o.fl., 2006 ). Með þessu má sjá það vald 

sem norðrið hefur í stefnumörknum í samfélögum í suðrinu og innan frjálsra 

félagasamtaka sem starfa þar, en þau geta beitt pólitískum þvingunum á suðrið eða 

jafnvel refsiaðgerðum ef ekki er farið eftir skilmálunum.  

 Erfitt að setja öll frjáls félagasamtök undur sama hatt þar sem þau eru 

misjöfn eins og þau eru mörg, en mörg þeirra hafa til að mynda tekið mark af 

þörfum barna og stutt þau við að stofna sínar eigin barnahreyfingar. Í sumum 

tilfellum virðist það jafnvel áhrifaríkara að beina þróunarverkefnunum að börnum, 

þar sem þau eru fær um að breyta félagslegu umhverfi sínu. Börn virðast þó háð 

stuðningi fullorðinna aðgerðasinna þar sem þau þurfa á aðstoð að halda til að 

hlustað sé á þau (Bourdillon, 2004).  

 Hugmynd Barnasáttmálans um að börn þurfi á vernd að halda hefur þó 

styrkt stöðu sumra barna, til að mynda þeirra sem búa í stríðshrjáðum löndum, þar 

sem það er talið brjóta á rétti barna. Í þeirri aðstöðu á staða barna það til að verða 

sterkari en staða fullorðinna, líkt og sjá má í umræðunni um verndun barna í 

Úganda, þar sem mörg frjáls félagasamtök reyna að fylgja eftir hugmynd 

Barnasáttmálans um verndun barna. Viss togstreita á þó til að myndast á milli 

starfsmanna frjálsu félagasamtakanna og þeirra einstaklinga sem þeir eru að aðstoða 

þar sem þeir eru oft ekki sammála foreldrum barnanna og eiga það til að leggja 

þeim lífsreglurnar. Foreldrar barnanna eru því ekki alltaf á sama máli og starfsmenn 

frjálsu félagasamtakanna, en þar sem þeir eru með völdin þá eru foreldrarnir 

hræddir við að sýna þeim andstöðu (Valentin og Meinert, 2009). 

 Áherslurnar í dag beinast því að því að hlusta á raddir barna þar sem þau 

hafa ólík viðhorf líkt og fullorðnir einstaklingar (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Þess 

vegna þarf að líta á börnin út frá þeirra eigin forsendum (Christensen og Prout, 2002 

). Börnin geta því stuðlað að menningarlegum breytingum þar sem þau eru 

þátttakendur í samfélaginu, en þau eru þó þvinguð til að fara eftir gildandi 

félagsgerð. Þau eru því undir áhrifum þess samfélags og menningu sem þau tilheyra 
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(Corsaro, 2005). Þó hefur það sýnt sig að þáttaka barna geti verið nauðsynleg í 

sumum samfélögum þegar það kemur að þróunarverkefnum þar sem börn eiga það 

til að vera mjög mikilvæg innan margra samfélaga innan þróunarríkja. Því er ég 

sammála Bourdillon (2004) um að það skipti máli að hunsa ekki gerendahæfni 

barna heldur þurfi að hvetja þau áfram til að nýta sér hana til að bygga sig upp og 

samfélagið sem þau búa í, þar sem það eru þau sem munu erfa landið. 
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