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Útdráttur 

 

Ritgerðin fjallar um mansal barna í Afríku, fósturbörn á Íslandi og dvöl íslenskra barna sem 

send voru í sveit um miðja síðustu öld og hverjar voru oft á tíðum ástæður þess að þau voru 

send í sveit. Einnig er fjallað um aðkomu vestrænna hjálparsamtaka að málefnum barna í 

Afríku og þann ágreining sem skapast hefur milli foreldra þeirra og hjálparsamtaka sem 

komið hafa að málum og sem telja að flutningur barnanna á milli landamæra vegna 

skólagöngu og hvernig þau vinni fyrir sér með betli sé flokkað sem mansal. Við gerð þessarar 

ritgerðar var unnið með rannsókn Jónínu Einarsdóttur ásamt öðrum sem gerð var í Afríku á 

árunum 2009 og 2010. Einnig studdist ég við gögn frá Þjóðháttadeild, þjóðminjasafns Íslands 

varðandi sumardvöl íslenskra barna. 

 

Lykilhugtök: Mannfræði – barndómur – mansal – sveitadvöl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Abstract 

The thesis is about trafficking of children in Africa, foster children in Iceland and the stay of 

children who were sent to the countryside in the last century and also what the reasons for 

their stay were.  Also, the thesis concerns the part Western charity organisations play in the 

matters of child trafficking and conflicts between the children´s parents and the charity 

organisations that consider the movement of children across state borders to be trafficking. By 

writing on this thesis I worked with the research of Dr. Jónína Einarsdóttir et. al., done in 

Africa during the years 2009 and 2010. Also, I used data from Þjóðháttadeild at the National 

Museum in Iceland concerning the summers stay of Icelandic children. 
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Inngangur 

 

Mansal barna er þungt orð og hefur verið áberandi í umræðunni um árabil bæði hérlendis og 

erlendis. Þó hefur mansal barna ekki verið staðfest hér á landi eins og víða annarsstaðar í 

heiminum. Mikil umræða er um mansal í ríkjum Afríku og heimamenn ekki á eitt sáttir 

hvernig mansalsumræðan hefur farið þar fram. Umræðan hefur meðal annars snúist um að 

alda gamlar uppeldishefðir í Afríku eru flokkaðar sem slæm meðferð á börnum og jafnvel sem 

mansal. Í Afríku starfa mörg hjálparsamtök í anda Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem staðfestir að börn eru sjálfstæðir einstaklingar með 

eigin réttindi óháð réttindum hinna fullorðnu. Eitt helsta markmið margra hjálparstofnanna er 

að afnema alla nauðungar- og barnavinnu og aðrar athafnir sem brjóta á réttindum barna. Í 

ritgerðinni er fjallað um ágreining foreldra múslímskra barna í Afríku og hjálparstofnana sem 

berjast fyrir auknum réttindum barna í Afríku samkvæmt Barnasáttmálanum. Umræðu mína í 

ritgerðinni byggi ég á rannsóknum fræðimannanna Jónínu Einarsdóttur, Hamado Boiro, 

Gunnlaugs Geirssonar og Geirs Gunnlaugssonar sem gerð var fyrir UNICEF á Íslandi og 

Gíneu-Bissá á árunum 2009 og 2010. Rannsóknin fjallar m.a. um börn frá Gíneu-Bissá sem 

sækja sér menntun í Kóranskólum í Senegal og þurfa jafnframt að betla fyrir viðurværi sínu 

meðan á skóladvöl stendur. Alþjóðlegar hjálparstofnanir hafa lagt sig eftir að koma þessum 

börnum til bjargar og snúið þeim heim í mikilli óþökk foreldra þeirra. Þessi átök 

hjálparstofnana og foreldra endurspegla hversu flókin mansalsumræðan getur verið. 

Palermóbókunin við Mannréttindasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og Barnasáttmáli Sameinuðu 

Þjóðanna eru kynnt ásamt umræðu um Mannfræði barna. Ég skoða einnig þá siði hér á landi 

sem tíðkuðust um miðja síðustu öld að senda börn í sveit á sumrin út frá mansalumræðunni í 

Afríku. Algengt var að börn allt niður í 5 til 6 ára dveldu sumarlangt frá foreldrum sínum á 

íslenskum sveitaheimilum og ynnu þar ýmis störf sem ekki þættu bjóðandi börnum í dag út 

frá hinum alþjóðlegu sáttmálum. Samkvæmt nútíma sjónarmiðum okkar Vesturlandabúa 

teldist slík hefð barnaþrælkun eða mansal í dag. Það að taka barn i fóstur á Íslandi á nitjándu 

og byrjun tuttugustu aldar var algengt vegna fátæktar og fjölda barna á mörgum heimilum og 

algengt var að börnum var komið fyrir til lengri eða skemmri dvalar hjá skyldmennum eða 

vandalausum. Í mörgum tilvikum var svo litið á að börn hefðu meiri möguleika til menntunar 

ef þeim var komið fyrir hjá fólki í efri stigum þjóðfélagsins. Þetta er því ekki svo ólíkt því 

sem við sjáum í Afríku í dag. Þessi umræða stendur mér svolítið nær þótt ekki sé fjallað um 

persónulega upplifun mína í þessum skrifum en ég dvaldist sjö sumur sem barn á sama 
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sveitaheimilinu frá sex ára aldri til þrettán ára aldurs og eru ýmis málefni barna sem eru til 

umfjöllunar í Afríku mér ljóslifandi vegna þeirrar vinnuhefðar sem tíðkaðist hjá okkur um 

miðja síðustu öld. Í umræðunni velti ég fyrir mér viðhorfum foreldra og kennara og hversu 

ósátt þau eru vegna ásakana hjálparsamtakanna um að farið sé illa með börnin meðan á 

náminu stendur í Kóranskólunum. Það er margt hliðstætt með siðum múslima að senda börn í 

Kóranskóla þar sem þau þurfa að vinna fyrir veru sinni með betli eða á ökrum kennara sinna 

og þeim íslenska sið að senda börn í sveit hér áður fyrr. Velti ég fyrir mér fortíð okkar 

Íslendinga varðandi venjur að senda börn í sveit og ýmissa venja í Afríku í dag varðandi börn 

þar þó vinna væri með öðrum hætti. 

Ritgerðinni er skipt upp í þrjá kafla. Fyrsti kaflinn fjallar um þróun mannfræði barna og 

nálgun fræðanna á rannsóknum á börnum. Í öðrum kafla kynni ég alþjóðlega samninga sem 

gerðir hafa verið til verndunar börnum og hvernig þeim hefur verið framfylgt af 

alþjóðastofnunum í umræðunni um mansal og skilgreiningar á mansali. Í þriðja kafla fjalla ég 

um fyrrnefnda mansalsrannsókn Jónínu Einarsdóttur og fleiri og ber það saman við þá gömlu 

íslensku siði að senda börn í sveit eða fóstur.  
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1. kafli: Börn og mannfræði 

 

Raddir barna voru lengi ekki til staðar í rannsóknum innan félagsvísinda. Þegar leið á 

tuttugustu öldina óx áhugi almennings á málefnum tengdum börnum og börn urðu mun 

sýnilegri í fræðunum. Sænski rithöfundurinn og kvennabaráttukonan Ellen Key hélt því fram í 

byrjun tuttugustu aldarinnar að tuttugasta öldin yrði öld barnsins. Þá var byrjað að leggja 

grunn að ýmsum velferðarmálum fyrir konur og börn og ekki síst umbótum í skóla- og 

velferðarmálum. Ellen Key var mikil baráttukona fyrir bættum kjörum kvenna og barna og 

taldi tíma barna einnig vera kominn líkt og kvenna. Börn og konur höfðu fram að þessu verið 

hinn þögli jaðarhópur í hinni fræðilegu akademiu (Montgomery, 2007:1-2).  

Lýsingar á börnum má einna helst fyrst finna í skrifum trúboða sem fjölluðu um börn í 

tengslum við óvestræna menningarsiði á ferðum sínum um framandi slóðir. Þessi skrif studdu 

hugmyndir um að börn og barnæskan væru menningarlega bundnar. Upp úr þriðja áratug 

síðustu aldar fór að bera á umfjöllun um börn í skrifum mannfræðinga, ekki síst í 

vettvangslýsingum þeirra af fjarlægðum svæðum. Mannfræðingarnir Margaret Mead og 

Bronislaw Malinowski voru meðal þeirra fyrstu sem veittu börnum og barndóminum gaum í 

rannsóknum sínum. Mead fjallaði t.d. um muninn á vestrænum börnum og þá sérstaklega í 

Bandaríkjunum og börnum á Samóa eyjum (LeVine 2007). Samkvæmt Mead höfðu Samóa 

börnin meira sjálfræði. Þau gátu skipt um nafn og kosið sér aðra uppalendur ef svo bar við. 

Snemma hafi þau byrjað að taka þátt í lífi fullorðinna og ala upp yngri systkini sín. Mead 

hafði því með rannsókn sinni mótandi áhrif á barnafræðin með að halda því fram að 

uppeldisaðferðir væru menningarbundnar og ólíkar milli samfélaga (LeVine 2007; Barnard 

2000). 

 Í verkum sínum um félagslíf og menningu íbúa Trobriand eyja lýsti Malinowski 

sambandi foreldra og barna. Í því sambandi kemur Malinowski með sterk rök gegn kenningu 

Sigmund Freuds sem hélt því fram að drengir kepptu við feður sína um hylli mæðra sinna og 

var kenningin nefnd Ödepusarduldin. Malinowski hélt því fram að í samfélögum þar sem 

ættrakning er í kvenlegg sé samband milli föður og sonar ekki eins og Freud hélt fram. 

Faðirinn sé ekki eins áhrifamikill heldur er samband sonar og móðurbróður mikilvægara og 

því stæðist kenning Freuds ekki. Einnig er vert að geta Franz Boasar frumkvöðuls 

bandarískrar mannfræði. Boas hélt því fram að menningu þyrfti að skilgreina út frá eigin 

forsendum. Hann hélt einnig fram að ekki væri greindarmunur á milli kynþátta eins og haldið 

var fram og var Boas mikil baráttumaður gegn fordómum (LeVine, 2007; Barnard, 2000).  
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Á sjöunda áratugnum vakti sagnfræðingurinn Philippe Ariés athygli með bók sinni 

Centuries of Childhood þar sem hann hélt því fram að barnæska væri nýtt hugtak sem orðið 

hefði til á Vesturlöndum á milli fimmtándu og átjándu aldar í kjölfar þeirra 

samfélagsbreytinga sem urðu við myndun þéttbýliskjarna og borga í kjölfar iðnvæðingarinnar. 

Ariés hélt því fram að fyrir þann tíma hefði verið litið á börn sem litla fullorðna einstaklinga 

sem klæddust á sama hátt og fullorðnir. Niðurstöðu sína byggði hann á málverkum af börnum 

frá þessum tíma. Upp úr 15. öld hafi síðan verið byrjað að líta á börn sem einstaklinga sem 

ætti að greina frá heimi hinna fullorðnu, vernda þau og hlúa sérstaklega að. Upphaf 

skólagöngu mótaði jafnframt þessa aðgreiningu, sem og aðrar stofnanir sem voru settar á fót 

svo sem heilsugæslustofnanir og aðrar lögmætar stofnanir sem tengdust börnum. Í fyrstu var 

skólaganga einungis fyrir börn efri stétta en varð síðan útbreiddari og náði til allra barna með 

lögum um skólaskyldu barna. Að hans sögn nutu börn fyrstu ára sinna í umsjón hinna 

fullorðnu, elskuð og vernduð. Um 8 ára aldur var síðan álitið að þau væru matvinnungar og 

hefðu burði til að gegna störfum fullorðinna. Burt séð frá því hvort fræðimenn voru sammála 

greiningu Ariés þá hafði rannsókn hans mikil áhrif á hugmyndir barnafræðimanna. Hin 

vestræna sýn sem hefur verið ráðandi lengi um börn og barndóminn var dregin í efa. Áhersla 

hefur aukist að líta svo á að barnæskan sé ekki talin algild hugmynd heldur félagsleg smíð og 

um leið breytingum undirorpin. Fræðimenn barnafræða benda á að mikilvægt sé að forðast 

algildar hugmyndir um börn og barnæskuna og að stilla þeim sem heild gagnvart fullorðnum. 

Með því sé farið á mis við hinn fjölbreytilega menningarheim barna. Barnafræðin hafa því 

þann tilgang að sýna fram á fjölbreytileikann í samfélagi barna (Margrét Einarsdóttir, 2004; 

Stephens, 1995:3-5).  

 Kenningar um félagsmótun hafa verið miðlægar í nálgun fræðimanna á börn og 

barndóminn. Þær ganga út frá því að fjölskyldan hafi þýðingarmikið hlutverk í mótun 

eiginleika barna. Félagsmótunarkenningar sem hluti af virknihyggju gefa sér að samfélagið 

lifi eigin lífi óháð þeim einstaklingum sem það mynda. Vandamálið við nálganir sem eru 

grundvallaðar af félagsmótunarkenningum er að þær spyrja ekki hvað er að vera barn heldur 

hvað börnin þurfi til að verða fullorðnir einstaklingar. Hliðstætt þroskasálfræðinni gera 

kenningar um félagsmótun ráð fyrir að barn sé ófullvaxinn einstaklingur þar til hann nær 

ákveðnum aldri og sé þá talinn fullorðinn einstaklingur. Félagsmótun mótar og aðlagar börn 

þannig að þau tileinki sér reglur og gildi þess þjóðfélags sem þau búa í. Á þeirri leið til 

fullorðinsáranna þroskist börnin frá því að vera einföld og röklaus í flókna og skynsama veru 

sem þarf til að teljast fullorðinn samanber þróunarkenningin sem líkti frumstæðum 

samfélögum sem barnslegum áður fyrr (Margrét Einarsdóttur, 2004).  
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 Barnafræðin gagnrýna nálgun þroskasálfræðinnar sem og kenningum um félagsmótun 

að fara á mis við að rannsaka börn út frá þeirra eigin forsendum og hvaða merkingu börn sjálf 

leggja í athafnir sínar og umhverfi. Eins og James og Prout (1990) benda á er barndómurinn 

ekki algilt náttúrulegt ástand, né eitthvað sem eingöngu er hægt að afmarka út frá 

líffræðilegum forsendum. Barndómurinn er ekki síst félagsleg smíð sem nauðsynlegt er að líta 

á út frá víðara menningarlegu og félagslegu samhengi og ekki síst út frá sjónarhorni barnanna 

sjálfra (James og Prout, 1990). Undir þetta tekur Sharon Stephens (1995) sem lagt hefur 

áherslu á barndóminn sem menningarlega skapaðan og því mismunandi eftir stað og stund.  

 Charlotte Hardman (1973) er einn af helstu frumkvöðlum barnafræðanna. Innlegg 

hennar hafði mikil áhrif á framþróun þeirra. Hardman setti fram þá hugmynd að börn hefðu 

ekki síðra menningarstig en hinir fullorðnu. Þar af leiðandi væri vert að rannsaka börn út frá 

þeirra eigin menningu en ekki út frá heimi fullorðinna. Samkvæmt Prout og James (1990) 

hafði Hardman mikil áhrif á hvernig rannsóknir á börnum þróuðust. Ekki var litið á börn hér 

áður sem félagslega gerendur, heldur álitið að börn hafi þróast vegna áhrifa frá hinum 

fullorðnu. Í dag leggja barnafræðingar áherslu á að nálgast börn sem einstaklinga með 

gerendahæfni sem áhrifavalda í sínu eigin lífi.  

 Það má segja að börn, réttindi þeirra og veruleiki hafi komist á dagskrá á 20. öldinni. 

Árið 1959 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar einróma yfirlýsingu um réttindi barnsins sem var 

að hluta til byggð á Genfarlýsingunni og að hluta til á Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna frá árinu 1948. Tildrög þess að Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var stofnaður má 

rekja til frumkvæðis Pólverja en pólsk börn höfðu verið notuð við ýmsar rannsóknir þýska 

hersins í seinni heimstyrjöldinni. Þar sem yfirlýsingin var ekki bindandi þjóðarrétti var hafist 

handa að færa efni fyrri samninga í búning milliríkjasamnings sem myndi skuldbinda 

aðildarþjóðirnar að fara eftir. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna varð síðan að veruleika árið 

1989 (Þórhildur Lindal, 2007). Þar er gengið út því að öllum börnum eru tryggð mannréttindi. 

Í sáttmálanum er krafist mannréttinda barna sem grundvallast á frelsi, réttlæti og friði í 

heiminum. Í honum felst að grundvallarmannréttindi barna séu virt og bera eigi virðingu fyrir 

manngildum. Börn eigi rétt á viðeigandi lögvernd og aðstoð. Markmið Barnasáttmálans er því 

að vernda og undirbúa barnið undir að lifa sjálfstæðu lífi í anda virðingar, umburðarlyndis, 

frelsis, jafnréttis og samstöðu. Þar með er viðurkennt að börn séu sjálfstæðir einstaklingar 

með eigin réttindi. Samkvæmt Umboðsmanni barna á Íslandi  ber að undirstrika að um rétt 

barna sé að ræða en ekki skyldu. Hinum fullorðnu ber skylda að tryggja börnum raunveruleg 

tækifæri til að taka þátt í ákvarðanatöku á þeirra eigin forsendum. Með þátttöku barnanna 

sjálfra á málefnum sínum má ætla að skilningur fullorðinna á lífi þeirra og reynslu verði 
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tryggður (Umboðsmaður barna, 2011). Mestu breytingar sem hafa átt sér stað til hagsbóta 

fyrir börn urðu þegar Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eða Barnasáttmálinn eins og hann er 

almennt nefndur var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989. 

Samningurinn öðlaðist gildi á Íslandi árið 1992. Samningurinn hefur verið samþykktur af 

flestum þjóðum heims utan Bandaríkjanna og Sómalíu. Með samningnum fengu börn það 

staðfest að þau eru sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi óháð réttindum hinna fullorðnu. 

Almennt er litið jákvæðum augum í samningnum að börn eigi rétt á að vera meiri 

þátttakendur í því sem þau varðar og tekið sé tillit til þarfa þeirra á eigin forsendum. Réttindi 

Barnasáttmálans gilda fyrir öll börn, sama hvaða trú þau aðhyllast, hvaða kynþætti þau eru 

komin af, hvaða fjölskyldumynstri þau tilheyra eða öðrum aðstæðum þeirra. Sáttmálinn er 

afgerandi liður í því að tryggja félagslega samheldni og mannréttindi í heiminum. Samkvæmt 

skilgreiningu Barnasáttmálans er hver sá einstaklingur innan átján ára aldurs því barn að því 

undanskildu að einstaklingur nái þeim aldri sem lögræðisaldur hvers heimalands segir til um 

(Barnasáttmálinn1989). 

 Með lögræðislögum nr. 71/1997 var sjálfræðisaldur barna á Íslandi hækkaður úr 16 

árum í 18 ár. Eftir þá lagabreytingu er sú skilgreining lögfest að allir einstaklingar undir 18 

ára aldri séu börn. Það er í samræmi við samning Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins 

og við samninga sem í gildi eru í nágrannalöndum okkar. Þótt Barnasáttmálanum sé ætlað 

göfugt markmið að vernda barnið og því sé gefið vernd og umönnun á meðan það er barn þá 

eru skilyrði barna mismunandi og því ekki svo einfalt að fylgja honum eftir. Þá hafa þjóðir 

þriðja heimsins deilt á það að sáttmálinn sé þjóðhverfur og sýn Vesturlanda á börn ráði þar 

ferðinni. Gagnrýnendur benda einnig á menningarmun sem einkenni þjóðir heimsins og ekki 

sé tekið tillit til þess. Stephens bendir á í gagnrýni sinni á Barnasáttmálann að ekki sé 

nægilegt tillit tekið til hnattvæðingar nú til dags né menningarlegs munar þjóða á milli. Það sé 

mjög mikilvægt að alþjóðlegir samningar vegna barna séu aðlagaðir að hverju landi fyrir sig 

(Stephens 1995, Barnasáttmálinn 1989).  

 Eftir að Barnasáttmálinn og fleiri alþjóða sáttmálar komu til sögunnar hafa flokkanir 

haft mikil áhrif á stöðu barna. Á Vesturlöndum eru til dæmis allir einstaklingar innan 18 ára 

aldurs flokkaðir sem börn óháð aðstæðum þeirra og menningu sem þó getur verið 

margbreytileg. Þar af leiðandi skerast þær ýmsu uppeldishefðir í Afríku svo sem barnavinna 

ýmisleg og betl á við vestrænar hefðir Barnasáttmálans og við það skapast ágreiningur um sýn 

á málefnið. 

 Félagsleg flokkun hefur verið algild í mannlegum samfélögum um langan tíma. Eitt 

aðal markmið flokkunar er að afla þekkingar og öðlast skilning á ákvörðunum sem taka þarf. 
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Flokkun hefur þess vegna mikil áhrif á líf einstaklinga í öllum daglegum athöfnum og á þar 

ekki síst við um börn. Börnin kynnast því flokkun mjög snemma á ævi sinni. Jónína 

Einarsdóttir (2005) nefnir í rannsókn sinni á fyrirburum að flokkun barna í lífvænleg og 

ólífvænleg börn byggðist á viðmiðun á fæðingarþyngd þeirra. Flokkun er því tæki sem notað 

hefur verið til ákvarðanatöku sem varða framtíð barna. Algeng flokkun barna er til dæmis; 

fyrirburar, ungabörn, leikskólabörn, fósturbörn, ættleidd börn og grunnskólabörn. Þá má ekki 

gleyma flokkun götubarna, fátækra barna eða barna sem lent hafa í mansali. Innan skóla eru 

börnin flokkuð eftir einkunnum. Eins hafa börn verið flokkuð í skilgetin börn og óskilgetin 

börn. Í gamla daga var flokkað til dæmis í ómaga/niðursetninga, drengir nefndir smaladrengir 

en það voru yfirleitt ungir drengir sem hafði verið komið fyrir í fóstur til vinnu, samkvæmt 

Moniku Magnúsdóttur (1998). Flokkanirnar segja líka gjarnan til um stöðu barna innan 

þjóðfélaga. 

  Barnasáttmálinn hefur af þessum sökum verið gagnrýndur fyrir hina vestrænu 

slagsíðu að setja öll börn, óháð aðstæðum, menningu og hefðum í heiminum í einn flokk. Þar 

má meðal annars líta til hvernig litið er á börn í fátækum ríkjum og stöðu barna þar. Með 

umfjöllun minni um mansal barna í Afríku og sveitadvöl íslenskra barna á síðustu öld velti ég 

fyrir mér líkindum milli Íslands og Afríku í tengslum við börn og vinnu. Flokkun er mjög 

áberandi í mansalsumræðunni í Afríku í dag vegna þess að aðstæður barna þar flokkast ekki 

innan þess vestræna ramma sem skilgreinir barnæskuna. Við mættum alveg líta okkur nær í 

allri þessari barnaumræðu því það er langt í frá að öll börn hér á Vesturlöndum hafi það gott 

þrátt fyrir að við skilgreinum barnæskuna samkvæmt Barnasáttmálanum. Stephens bendir til 

dæmis á að barnaþrælkun og kynferðisleg misnotkun á Vesturlöndum hafi raskað ímyndinni 

um hina vernduðu, hamingjusömu og saklausu barnæsku (Stephens, 1995:8). Í 

Barnasáttmálanum er flokkun og barndómur mjög nátengt eins og komið er að hér að framan 

með upptalningu á þeim flokkum sem börn eru skilgreind í þótt búið sé að koma á ýmsum 

alþjóðlegum skilgreiningum varðandi barnæskuna þá velta fræðimenn enn fyrir sér 

spurningunni hvað er barndómur eða öðru nafni bernska.  

 Tobias Hecht (1998) veltir fyrir sér mismunandi barndómi. Algildum barndómi og 

afstæðum barndómi. Með algildum barndómi er átt við að öll börn hvar sem þau eru stödd í 

heiminum eigi rétt á að upplifa að það sé ekki aldur sem skilgreini barndóminn heldur sú 

reynsla og eiginleikar sem börn mega ekki vera án. Því er vestrænu fólki svo brýnt að hafa 

myndir af fátæklegum, hungruðum og annarri sýnilegri eymd barna úr suðrinu til að 

fullkomna vestræna barndóminn. Á fyrrgreindum myndum er hinn fullkomni vestræni 
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barndómur ófullgerður. Hecht heldur því fram að vansælu börnin í suðri og hinn vestræni 

saklausi og áhyggjulausi barndómur séu tvær hliðar á sama peningnum (Hecht, 1998).  

 Afstæður barndómur gengur út frá því að barndómurinn sé afstætt fyrirbrigði. Því sé 

hann háður stund og stað, þar sem hann er félagsleg smíð. Hecht (1998) lýtur á börn sem 

félagslega gerendur sem með atferli sínu geta haft áhrif á fullorðna eins og þeir geta haft áhrif 

á sitt eigið líf. Bendir Hecht (1998) máli sínu til stuðnings að í Brasilíu ráði tvær hugmyndir 

um barndóminn ríkjum. Hugmynd um barnið sem alin er önn fyrir eða hið þiggjandi barn. 

Síðari hugmyndin er barnið sem elur önn fyrir öðrum og færir björg í bú, eða hið gefandi 

barn. Líkt og fátæk börn þurfa oft á tíðum að gera í Brasilíu. Að barndómurinn sé afstæður 

segir Hecht að þetta sé sýn margra sagnfræðinga og mannfræðinga (Hecht, 1998). Hect 

(1998) vitnar meðal annars í Prout og James (1990) sem benda á að börn ættu að vera skoðuð 

út frá þeim sjálfum, menningu þeirra og því félagslega umhverfi sem þau alast upp við. 

Vestræna sýnin hefur ávallt verið sú að börn lifi í fullkomnum og saklausum heimi á 

Vesturlöndum en því sé öfugt farið með börn í þróunarríkjunum (Hardman, 1973).  

 Mannfræðin hefur í auknum mæli beint sjónum sínum að rannsóknum á börnum út frá 

þeirra eigin forsendum. Áður höfðu rannsóknir verið gerðar út frá sjónarhóli fullorðinna. 

Hardman (1973) tekur fram að til að afla frekari vitneskju um börn beri að rannsaka þau út frá 

þeirra eigin upplifun til að fá sem besta mynd á hvernig börnin sjá fyrir sér veröldina. Heimur 

barna sé óháður heimi hinna fullorðnu og menning barna þyrfti ekki að vera síðri 

fullorðinsmenningu. Börn hafi verið hluti af samfélaginu en verið áður fyrr líkt og konur hinn 

þögli minnihluti á jaðrinum. Hér á eftir geri ég grein fyrir helstu nálgunum og sjónarhornum 

sem notast er við í rannsóknum á börnum. 

 Rannsóknir á börnum eru orðnar fjölbreytilegri í dag en þær voru áður fyrr. 

Margvíslegar leiðir eru farnar sem greina má annars vegar sem rannsóknir á börnum og 

hinsvegar rannsóknir með börnum. Margrét Einarsdóttir (2004) bendir á að eigindlegar 

rannsóknir henti vel í rannsóknum á börnum sem byggja á grunni fyrirbærafræðinnar. 

Fyrirbærafræðin gengur út á að gera grein fyrir einhverskonar fyrirbærum sem við þekkjum úr 

umhverfi okkar eða reynslu sem við verðum fyrir. Upplifanir snúast um þau fyrirbæri eða 

reynslu sem hver mannleg verður fyrir. 

 Í dag er lögð áhersla á að barnarannsóknir séu fremur rannsóknir með börnum en á 

börnum. Þeirri aðferð beitti Anne Lærke (1998) með mjög óvenjulegri nálgun á rannsókn 

sinni á 5 til 6 ára börnum í Englandi. Með því að klæðast og hegða sér eins og börnin 

nálgaðist hún þau á annan hátt en almennt í rannsóknum. Er aðferð Lærke harla óvenjuleg en 

að öllum líkindum mjög árangursrík þar sem hún reyndi að falla inn í barnahópinn. Margrét 
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Einarsdóttir (2004) skoðaði unglinga á jafningja grundvelli og notaði þau sjónarmið að börn 

væru hæfir þátttakendur í heimi hinna fullorðnu. Hecht (1998) beitti einnig mjög óvenjulegum 

aðferðum í rannsókn sinni á götubörnum í Brasilíu. Hann lét börnin sjálf annast  rannsóknina 

með hans hjálp. Þessar rannsóknir endurspegla þá áherslu í dag að gefa börnum atbeina. Þessi 

áhersla innan fræðanna helst í hendur við ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að börn 

eigi rétt á að vera meiri þátttakendur í því sem þau varðar og tekið sé tillit til þarfa þeirra á 

eigin forsendum. Christensen og Prout (2002) benda á að með því að börnin séu orðin virkir 

þátttakendur þá þurfi rannsakendur að vera meðvitaðir um ábyrgð sína gagnvart börnunum og 

rannsóknum á þeim. Jafnvægi verði að finna svo ekki halli á börnin og rannsakendur verða að 

geta leyst þau  siðferðislegu vandamál sem upp geta komið í rannsóknunum. Þótt algengast sé 

í dag að gera rannsóknir með börnum þá eru notuð fleiri sjónarhorn. Margrét Einarsdóttir 

(2004:26-28) nefnir fjögur sjónarhorn í mastersritgerð sinni sem algengust eru í 

barnarannsóknum í dag. Í umræðu sinni dregur Margrét fram að barnafræðin takist á við sömu 

andstæður og félagsvísindin í heild. Andstæðurnar eru annars vegar formgerð samfélagsins og 

atbeini einstaklingsins og hins vegar það staðbundna, afstæða og hnattræna. Greiningarrammi 

hefur verið smíðaður utan um þessa greiningu til að aðgreina fjögur ólík sjónarhorn innan 

barnafræðanna. Fyrst er til að nefna ættbálkabarnið þá næst minnihlutabarnið síðan 

félagsgerðabarnið og að síðustu félagsbundna barnið (Margrét Einarsdóttir, 2004:26). 

 Ættbálkabarnið byggir annars vegar á hinu staðbundna og afstæða og hins vegar á 

atbeina einstaklingsins. Nafngiftin vísar til þess að sjónarhornið lítur á börnin líkt og hinn 

hefðbundni mannfræðingur leit á ættbálk sinn á vettvangi. Gert er ráð fyrir því að til sé 

sérstakur heimur barna sem búi yfir eigin menningu, lúti eigin rökum og að börn í þessum 

heimi séu félagslegir gerendur. Fræðimenn sem vinna með þessi sjónarhorn leggja mikið upp 

úr þeim mun sem er á milli fullorðinna og barna og beina því augum af því sem sérstakt er hjá 

börnum. 

 Minnihlutabarnið er annað sjónarhorn sem vísað er til. Það sjónarhorn lítur líkt og 

ættbálkasjónarhornið á barnið sem hæfan félagslegan geranda í samhengi við samfélag 

fullorðinna. Sjónarhornið leggur áherslu á það sem sameinar börn og greinir þau frá 

fullorðnum og sýni því til viðbótar hversu valdalaus þau eru. 

 Félagsgerða barnið er þriðja sjónarhornið og sýnir hvernig barndómurinn hefur 

markað börnum ákveðinn bás innan félagsgerðarinnar. Áhersla er lögð á að barndómurinn sé 

háður stund og stað. Með því er sagt að ekki sé hægt að líta á barndóminn sem endanlegan 

heldur verður ætið að horfa á hann í sögulegu, félagslegu og pólitísku samhengi. 

Barndómurinn er því félagsleg smíð út frá þessu sjónarhorni. 
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 Félagsbundna barnið er fjórða sjónarhornið og vísar til þess rýmis sem barndómnum er 

markað innan félagsgerðarinnar. Félagsbundna barninu er ætlað ólíkt sjónarhorni 

félagsgerðabarnsins að barndómurinn sé algildur. Með því sýnir sjónarhornið að börn séu til í 

öllum samfélögum og hvað sé þeim sameiginlegt. Sjónarhornið felur því í sér þann möguleika 

að öll börn séu samfélagslegir þegnar og eigi því rétt á að öðlast sömu réttindi og aðrir 

samfélagsþegnar og eigi rétt að vera meðhöndluð sem fullorðið fólk. (Margrét Einarsdóttir, 

2004:26-28).  
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2. kafli: Mansal - Alþjóðlegir samningar 

  

Í þessum kafla mun ég fjalla um skilgreiningar á mansali. Mansal barna er alvarlegt, erfitt og 

margþætt vandamál. Sem aðili að Alþjóðavinnumálastofnuninni skuldbinda íslensk stjórnvöld 

sig til að fara eftir samningum er banna þrælahald, nauðungarvinnu, barnaþrælkun og 

viðbótarbókunum um afnám þrælahalds og þrælasölu. Að auki eru viðmiðunarreglur, sem 

eiga í raun að hafa mikið vægi fyrir aðildarríkin en eru ekki bindandi fyrir þau, svo sem 

leiðbeiningar flóttamannafulltrúa Sameinuðu þjóðanna (UNHCR) um hvernig beita megi 

ákvæðum Flóttamannasamningsins svo þau nái til fórnarlamba mansals. Einnig má nefna 

leiðbeiningar Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) um vernd fórnarlamba mansals á 

barnsaldri í Suðaustur-Evrópu og tillögur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), um 

siðferðis- og öryggisreglur varðandi viðtöl við kvenkyns fórnarlömb mansals (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009). 

 Palermóbókun sem gerð var árið 2000 við mannréttindasamning Sameinuðu Þjóðanna 

og samning Evrópuráðsins um aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi er stærsti 

alþjóðasamningur sem lýtur að baráttunni gegn mansali. Í honum felst róttækari og 

beinskeittari skilgreining en áður hefur tíðkast við glæpum gegn fólki. Í bókuninni er 

sönnunarbyrði ekki fórnarlambsins ef verið er að notfæra sér bágar aðstæður þess. Samkvæmt 

bókuninni kemur skortur á samþykki því ekki í veg fyrir að misnotkun teljist mansal. Mansals 

er getið í lögum nr. 19/1940 grein 227 og segir eftirfarandi:  

Hverjum þeim sem gerist sekur um eftirfarandi verknað í þeim tilgangi að 

notfæra sér mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott 

líffæri hans skal refsa fyrir mansal með allt að 8 ára fangelsi: 

1. Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einhverjum sem beittur er eða hefur 

verið beittur ólögmætri nauðung, frelsissviptingu eða hótun eða ólögmætum 

blekkingum með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu viðkomandi um 

aðstæður eða annarri ótilhlýðilegri aðferð. 

2. Að útvega, flytja, hýsa eða taka við einstaklingi yngri en 18 ára eða láta af 

hendi greiðslu eða annan ávinning til að afla samþykkis frá þeim sem hefur 

umsjón með barni. Sömu refsingu skal sá sæta sem tekur við greiðslu eða 

öðrum ávinningi (Fríða Rósa Valdimarsdóttir, 2009:14).  

Samkvæmt samningnum er um mansal barna að ræða þegar einstaklingur yngri en 18 ára er 

fluttur á milli staða, afhentur, hýstur eða tekið á móti í þeim í tilgangi að hafa not af honum, 
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þó engin merki séu um þvingun, blekkingar, valdbeitingu eða annars konar ofbeldi 

(Umboðsmaður Barna, 2011).  

 Sameinuðu þjóðirnar og aðrar stofnanir og félagasamtök sem hafa komið að mansali 

hafa til viðbótar útbúið lista yfir þau atriði sem geta gefið vísbendingar hvort um mansal sé að 

ræða. Það er gert svo auðveldara sé að greina mansal en eins og ég hef komið að áður þá er 

skilgreiningin nokkuð víð. Á gátlistanum eru tilgreind fimm atriði sem hafa ber í huga þegar 

staða einstaklings er greind út frá skilgreiningu Evrópusamningsins. Í fyrsta lagi skiptir ekki 

máli hvort tiltekinn einstaklingur hafi farið yfir landamæri. Í öðru lagi þarf einstaklingur ekki 

að tengjast skipulagðri starfsemi. Í þriðja lagi skiptir ekki máli hvort viðkomandi sé 

samþykkur þeim aðstæðum sem hún/hann er í og í fjórða lagi skiptir ekki máli hversu mikla 

misnotkun viðkomandi hefur orðið fyrir til að hægt sé að flokka hann sem fórnarlamb 

mansals. Í fimmta og síðasta lagi ber að veita manneskju viðeigandi þjónustu þrátt fyrir að 

viðkomandi vilji ekki benda á brotamennina eða vinna með lögreglu og öðrum yfirvöldum að 

upplýsingaöflun (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). 

Þrátt fyrir skilgreiningar Palermósáttmálans er ákaflega erfitt að staðsetja mansal. Það fellur 

gjarnan á milli skilgreininga sem geta átt við um ólöglega innflytjendur. Í sambandi við 

mansal hefur verið talað um reglulega og óreglulega fólksflutninga. Reglulegir flutningar eru 

flutningar fólks milli staða eða landa af eðlilegum ástæðum. Óreglulegir flutningar eru aftur á 

móti flutningar fólks milli staða eða landa og grunur eða vissa er um að stangist á við lög. 

Óreglulegum flutningum fólks er aftur á móti skipt í tvo flokka. Fyrst er að telja þegar fólki er 

smyglað á milli landa og hins vegar þegar fólk er selt mansali milli og innan landa (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009). 

 Mansalsumræða hefur verið mjög mikið í sviðsljósinu síðustu árin og hefur athyglin 

einkum beinst að konum og börnum. En þótt vandamálið sé talið útbreitt er erfitt að greina 

mansal vegna þess að glæpurinn er svo vel falinn. Jónína Einarsdóttir og fl. (2010b) segir í 

rannsókn sinni að þar sem svo miklir fjármunir tengist mansali sé auðvelt að fela slóð þess. Þá 

er það að verða stórt vandamál í dag hvað ríkisstjórnir margra landa reyna að stemma stigu 

gegn fólksflutningum vegna mansalsumræðu og þar af leiðandi heftir það för ungs fólks og 

kvenna á milli svæða eða landa. Ferðalög ungs fólks á milli landa í von um að geta búið sér 

betri afkomu er löngu þekkt. Það hefur þótt sjálfsagt að ungt fólk færi út fyrir landssteina til 

að afla sé reynslu og þekkingar áður en út í lífið kemur. Það þekkjum við hér á Íslandi að áður 

fyrr var algengt að fólki færi til Norðurlandanna í vinnu eða skóla og  það talinn góður 

undirbúningur fyrir fullorðinsárin. Erfitt getur því reynst að finna út hve mansal er útbreitt þar 
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sem hugtakið um þrælahald og mansal renna saman við mansalsbókunina árið 2000 (Jónína 

Einarsdóttir o.fl., 2010).  

Vegna þess hve hugtakið mansal er víðfemt hefur komið upp ágreiningur um hvað eigi að 

flokka sem mansal og hvað eigi að flokka sem þrælahald. Jónína Einarsdóttir og fl. (2010b) 

benda á að eins og fram hefur komið þá er það ákveðin röð atvika sem segir til um hvort  

viðkomandi hefur orðið fyrir mansali. Mansal kvenna hefur verið meira áberandi í vestrænni 

umræðu. Í Afríku hafa börn verið áberandi í mansalsumræðu síðustu árin og greinir 

heimamönnum og vestrænum hjálparstofnunum á um það hversu vandamálið er mikið eins og 

fram hefur komið. Vegna mismunandi menningar, siða og venja getur umræðan því verið 

flókin og erfitt að henda reiður á hinu raunverulega mansali. Barnasáttmálinn hefur verið 

gagnrýndur af ríkjum Afríku um það að vera aðlagaður að vestrænum sjónarhornum en ekki 

taka mið af menningu og atvinnuháttum viðkomandi heimshluta. Má þar tilnefna oft á tíðum 

tímabundna atvinnuþátttöku ungs fólks, kvenna og karla á uppskerutímum víðs vegar um 

Afríku og af þeim sökum flutning fólks á milli svæða. Því getur verið erfitt að átta sig á því 

hvað er raunverulegt mansal eða aðeins tímabundin flutningur fólks vegna vinna til að bjarga 

uppskeru. (Jónína Einarsdóttir o.fl. 2010b). Hjálparstofnanir hafa legið undir þeim ásökunum 

að nota bágindi barna sér til framdráttar til öflunar fjár á rekstri sínum. Hafa Sameinuðu 

Þjóðirnar legið undir ámælum að taka gagnrýnislaust við upplýsingum varðandi fjölda barna 

hvort sem það eru götubörn eða börn í mansali. Hecht (1998) bendir á í rannsókn sinni sem 

hann gerði um götubörn í Brasilíu að fjöldi þeirra væri áætlaður meiri en raun væri á og 

vandamálið því ýkt í þeim tilgangi að afla meiri fjármuna. Hecht taldi að starfsmenn 

hjálparstofnanna í Brasilíu væru fleiri en götubörnin sem sagt er að verið væri að bjarga og 

gefa aftur barnæsku þeirra (Hecht, 1998).  

2.1. Afhverju tengist mansal börnum og námi? 

Umfjöllun um mansal á Íslandi er ný af nálinni. Fyrir um það bil 10 árum var fyrst byrjað að 

fjalla um mansal og einungis örfá ár frá því að fyrsta mansalsmálið kom upp. Ekkert 

mansalsmál varðandi börn hefur komið upp á Íslandi þótt talið sé af yfirvöldum í Evrópu að 

hundruð barna verði þar fórnarlömb mansals á hverju ári. Af þessu má ætla að mansal sé 

gríðarlega falið vandamál og samkvæmt Jónínu Einarsdóttur og fl. (2010b) er mikil óvissa um 

það hvaða tilfelli skuli flokka sem mansal og eða önnur vandamál sem varða börn. Því sé 

hætta á að hópur sem er í hörðu mansali verði útundan og fái því ekki þá athygli sem hann 

þarf vegna þess hversu mansals hugtakið er vítt. Á það líka við þegar mansalsumræðan er 

komin inn í barnaverndarmálin, en þá er útilokað að vekja athygli á vandamálinu vegna þess 
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að mörgu er blandað saman í umræðunni. Telur Jónína Einarsdóttir og fl. (2010b) að mansals 

umræðan í Vestur Afríku sé komin í ógöngur vegna þess að það er skilgreint of vítt og því 

erfitt að greina það út frá sem eðlilegt má teljast. Í Afríku ríkja þær hefðir að múslímskir 

foreldrar senda börn sín í skóla á milli landa. Mansalslöggjöfin og inngrip hjálparstofnanna 

gerir þeim erfitt fyrir í þeim flutningum sem þó hafa tíðkast lengi í þeim tilgangi að tryggja 

þeim menntun og betri afkomu til framtíðar (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010a). 

 Vegna þess hversu vandamálið um verndun brotaþola í mansalsmálum virðist vera 

stórt felur það í sér mjög aukna samvinnu milli þjóða. Að málinu koma frjáls félagasamtök og 

opinberar stofnanir sem með aðkomu sinni reyna að tryggja þolendum mansals lögmæta 

réttarstöðu sína og greina þar út börn sem ætla má að séu þolendur mansals. Með þessu 

inngripi sínu í alda gamlar hefðir múslímskrar menningar hafa félagasamtök og stofnanir reitt 

foreldra í Afríku til reiði og telja þeir að gengið sé erinda kristinna trúarhópa til að koma í veg 

fyrir að börn þeirra nemi Kóraninn. Foreldrarnir átelja hjálparsamtökin fyrir þessa 

afskiptasemi og eru algjörlega ósammála þeim um það hvað börnum þeirra sé fyrir bestu 

(Jónína Einarsdóttir o.fl, 2010:163b). 

2.2. Mansal og öryggisleysi borgara 

Aðrir þættir koma til sem leitt geta til mansals. Þar á meðal er öryggisleysi borgara. Áður fyrr 

var megináhersla lögð á ríki og stofnanir í umfjöllun um öryggi. Nú er æ oftar rætt um 

mannöryggi (e. human security) sem miðast við einstaklinga og samfélög en ekki ríki og 

ríkisstjórnir. Sjö þættir hafa verið lagðir til grundvallar öryggi einstaklinga. Þættirnir eru 

efnahagslegt öryggi, matvæla öryggi, heilsufarslegt öryggi, umhverfis öryggi, persónulegt 

öryggi, samfélags öryggi og stjórnmálalegt öryggi (Kaldor, 2007). Mansal hefur verið skoðað 

út frá samfélagslegu og persónulegu öryggi og eru tengslin þar á milli margvísleg (O´Connel 

og Davidson, 2008). Í fyrsta lagi ógnar mansal öryggi einstaklings sem fyrir því verður. Fólk 

flytur m.a. búferlum til að flýja bágar aðstæður. Það sækist eftir öryggi þegar tilveru þess er á 

einhvern hátt ógnað í upprunalandi. Í mansalstilvikum verður öryggi einstaklings hins vegar 

minna þegar á áfangastað er komið (Alpes, 2008). Ferðin snýst upp í andhverfu sína og í stað 

þess að verða öruggari rata fórnarlömbin oft í aðstæður sem geta verið hættulegar. Í öðru lagi 

hefur ástand mála í heimalandi áhrif á möguleika einstaklings til að ferðast á öruggan hátt. 

Einstaklingum frá ríkjum þar sem öryggi þeirra er lítið er hættara við illri meðferð þegar þeir 

flytja sig milli landa, ekki síst vegna þess að þeim reynist oftast erfitt að nota hefðbundnar 

leiðir við flutninga sína. Sem dæmi má nefna fólk frá ríkjum eins og Afganistan, Írak eða 
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Sómalíu þar sem pólitísk átök geisa; einræðisríkjum svo sem Norður-Kóreu og Myanmar eða 

ríkjum þar sem fátækt er mikil eins og í Eþíópíu og Haítí (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009;  

Neumayer, 2006). 

2.3. Nauðungarvinna 

 Annað hugtak sem stendur nærri skilgreiningu á mansali er nauðungarvinna (e. forced 

labour). Nauðungarvinnu hefur verið lýst sem broti á grunnmannréttindum samkvæmt 

alþjóðlegum samþykktum og lögum sem gilda í dvalarlandi. Alþjóðlegar samþykktir veita 

launþegum, sama hver staða þeirra er gagnvart innflytjendalögum í viðkomandi landi, 

almenna vernd á sviði launa, öryggis á vinnustað og heilbrigðisþjónustu. Landslög taka mið af 

menningu og samfélagsgerð í hverju landi fyrir sig. Lögin eru því ekki alltaf í fullu samræmi 

við alþjóðlegar samþykktir. Fórnarlamb mansals getur verið í nauðungarvinnu sem felur í sér 

að brotið er á einstaklingi út frá lögum sem eiga að vernda hann sem launþega. Mansal á við 

þegar einstaklingur gegnir starfi sem fellur ekki undir lög um launþega.  

Á hinn bóginn getur réttur almenns launþega verið brotinn á marga vegu svo sem með 

misnotkun og þvingunum sem fela í nauðungarvinnu og flokkast geta sem mansal. Það má því 

halda fram með rökum að einstaklingur sem beittur er slíkum þvingunum á fullan rétt á því að 

njóta verndar og aðstoðar sem fórnarlamb mansals. Ekki er með einföldum hætti hægt að 

skilja á milli hugtakanna nauðungarvinna og mansal heldur þarf hvert samfélag að setja sér 

viðmið, út frá alþjóðlegum tilmælum, til að geta metið hvort og hvenær brotið er gegn rétti 

launþega á þann hátt að hann teljist fórnarlamb mansals (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009).  

2.4. Mansal flókin og erfið umræða 

Mansalumræðan er ákaflega erfið og flókin umræða. Gjarnan er það svo að hjálparstofnanir 

virðast nota sér það til framdráttar ef upp kemur umræða um mansal. Hungur og fátækt barna 

í heiminum er hætt að vekja athygli eins og áður var. Mansalsumræðan er komin inn í 

barnaverndarmálin sem eru nógu flókin fyrir. Því er erfiðara að sjá hið raunverulega mansal 

frá öðrum erfiðum málum sem tengjast börnum. Að sögn Jónínu Einarsdóttur og fl. (2010a) er 

mansalsumræða í Vestur-Afríku komin í ógöngur vegna hinna vestrænu sjónarmiða um að öll 

börn hvar sem er í heiminum eigi að vera eins. Inn í mansalumræðuna spinnst síðan 

valdabarátta frjálsra kristilegra hjálparsamtaka og hinna ríkjandi hefða í Afríku á uppeldi 

barna. Ásakanir ganga á báða bóga og því var áríðandi að ráðast í rannsókn sem Jónína 

Einarsdóttir og fl. (2010a) tóku að sér fyrir UNICEF til að fá sýn á hvað þetta er mikið 

vandamál. Hefur mansalsumræðan því þrengt mjög að því unga fólki sem hefur viljað skapa 

sér ný tækifæri til vinnu og náms. Orðræða hinna vestrænu hjálparsamtaka hefur verið að þau 
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séu að bjarga  börnunum í Afríku frá mansali og ömurlegu lífi en margir líta svo á að 

hjálparsamtökin séu að nýta sér neyð fátæks fólk og börn þeirra í áróðri sínum um að þau séu 

að bjarga börnunum úr klóm kennaranna (Perry, 2004; Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010a). 
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3. kafli: Afríka og Ísland   

 

Hér á eftir fjalla ég um rannsókn sem Jónína Einarsdóttir, ásamt Geir Gunnlaugssyni, 

Gunnlaugi Geirssyni og Hamadou Boiro gerðu að beiðni UNICEF í Gíneu-Bissá og á Íslandi 

á árunum 2009 og 2010 á mansali barna í Gíneu-Bissá. Um hefðbundna vettvangsrannsókn 

var að ræða þar sem safnað var gögnum hjá yfirvöldum, svo sem lögreglu, dómsvaldi, 

heilbrigðisstéttum, fulltrúum frjálsra félagasamtaka, kennurum, foreldrum og fleirum. Gínea-

Bissá er eitt af fátækustu löndum Afríku og á við að stríða óstöðugleika í fjármálum og 

stjórnmálum. Ágreiningur hefur verið meðal ýmissa hjálparstofnana og heimamanna um hvort 

hefðir sem hafa verið lengi við lýði teljast mansal. Einkum á það við þegar drengir sem 

nefnast talibé hafa verið sendir tímabundið yfir landamærin til Senegal til náms í 

Kóranskólum. Fyrrnefndir drengir betla sér til framfæris á götum Dakar og annarra borga í 

Senegal. Að mati frjálsra hjálparsamtaka flokkast þessi hefð undir mansal og var það í því 

ljósi sem Jónína Einarsdóttir og meðrannsakendur tóku þessa rannsókn að sér. Einnig er stuðst 

við rannsókn Donnu L. Perry (2004) um málefni barna í Afríku og inngrip hjálparstofnana þar 

í málefni barna. Eins og Perry (2004) og Jónína Einarsdóttir og fl. (2010a) halda fram hefur sá 

siður að senda börn og þá aðallega drengi í Kóranskóla verið við lýði í margar aldir í Vestur – 

Afríku. Skólum hafi fjölgað mikið á seinni hluta nítjándu aldar og fyrri hluta tuttugustu aldar 

eftir að nýlendutímanum lauk. Á nýlendutímanum tóku kennarar sig til og kölluðu sig 

marabout. Hver marabout sóttist eftir að laða að sér talibés (unga drengi) sem dveldu hjá 

honum við nám og vinnu í mörg ár. Eftir afnám þrælahalds og í lok stríðsátaka skapaðist 

möguleiki á því að nýta land fyrir innfædda. Með því að taka að sér unga drengi til náms og 

vinnu til margra ára gátu þessir marabouts endurskipulagt sína þjóðfélagslegu stöðu. Þeir 

stóðu að framleiðslu á landbúnaðarvörum sem yfirvöld og almenningur keypti af þeim (Perry, 

2004). Síðar hættu stjórnvöld að kaupa af þeim framleiðsluna og lagðist hún því af og þá 

ætlast til að börnin betluðu fyrir fæði. Eldri lærisveinar fengu að borða án þess að þurfa að 

betla fyrir matnum en þeir yngri frá fimm ára aldri til fimmtán ára urðu að betla sér til 

viðurværis í nágrenni skólanna. Talibés eru á öllum aldri og kom fram hjá þeim eldri að þeir 

hafi upplifað barnæsku sína skítugir og með kláða (Perry, 2004). Þá var þeim oft refsað þegar 

þeir gerðu mistök og báru margir merki þess á líkama sínum. Miðað við fyrri lýsingu þá er 

ekki að furða að margir talibés hafi kosið að strjúka. Einn viðmælanda Perrys (2004) sagði að 

hann hefði gengið berfættur margar mílur á leið sinni heim, sofið undir berum himni og betlað 
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sér fyrir mat. Þegar heim var komið hafði faðir hans gripið til byssu og skipað drengnum að 

fara til baka annars myndi hann skjóta hann (Perry, 2004:58).  

Aðrar kenningar varðandi hugmyndafræði foreldra eru að það sé gagnlegt fyrir börnin að lifa 

með marabouts. Það sé þeirra hagur að koma á sambandi milli valdamikilla múslima og 

aðstandenda barnanna í Gíneu-Bissá. Takmark feðra þegar þeir senda syni sína til náms í 

Kóranskólum er að þeir verði síðar marabouts sem þykir mikill heiður í þeirra landi. 

Hugmyndafræði foreldra talibé er að með því að hafa fyrir því að afla sér menntunar, þótt það 

kosti harðræði, sé það þeim til góðs. Það að betla er ekki litið neikvæðum augum því í 

hugmyndfræði um betl er falin auðmýkt. Betl geri börnin auðmjúk og því ekki slæmt fyrir 

börnin að upplifa betl. Með því að þurfa að leita á náðir annarra læra börnin þá auðmýkt sem 

nauðsynleg er hverjum einstaklingi. Talibé eru því aðal ágreiningsefni í mansalsumræðunni í 

Afríku og flokkast ekki undir hina vestrænu sýn barndómsins.  

3.1. Rannsókn á mansali í Gíneu-Bissá 

Skiptar skoðanir eru á milli almennings í þessum heimshluta og vestrænna hjálparsamtaka um 

umfang mansals í Gíneu-Bissá. Eins og sést á Palermóbókuninni er víðfeðmur alþjóðlegur 

lagarammi um mansal sem ávallt er vísað til á alþjóða grundvelli. Konur og börn eru yfirleitt 

sett í sama pakkann varðandi skilgreiningu á mansali. Einnig skiptir aðferðafræði máli og því 

hvernig viðkomandi persóna er skilgreind og flokkuð í því ferli sem telst mansal. Markmið 

rannsóknarinnar var að meta umfang mansals barna á svæðinu en ekki fjölda og koma með 

tillögur til úrbóta. Ákveðnu verklagi hefur verið hrint í framkvæmd af hjálparstofnunum þegar 

um grun á mansali barna er að ræða. Felst það í því að betlandi nemendur Kóranskóla eru 

teknir af götum Senegals og sendir heim til Gíneu-Bissá með flugi í óþökk foreldra þeirra. 

Rannsóknin var hefðbundin vettvangsrannsókn. Rætt var við foreldra barnanna og alla 

opinbera aðila í stjórnsýslu landanna sem koma að málum sem tengd eru börnum. 

Viðmælendur voru ávallt spurðir sömu spurninga um það hvort einhverjar aðstæður væru fyrir 

hendi sem íþyngdu börnum. Margir þjóðernishópar í Gíneu-Bissá komu við sögu 

rannsóknarinnar vegna ýmissa hefða sem hjá þeim ríkja. Aðal tilefni og umræða í 

rannsókninni eru talibé drengirnir sem og skólaganga þeirra í Senegal. Foreldrar drengjanna 

telja fráleitar ásakanir hjálparsamtaka í þeirra garð að það að senda drengina í Kóranskóla í 

Senegal flokkaðist sem mansal og af og frá af hálfu hjálparsamtaka að reyna að koma í veg 

fyrir slíkt.  

 Samkvæmt Kóraninum er skylda foreldra að sjá til þess að börn þeirra njóti 

menntunar. Þeir vísa til þess að almættið ætlist til að foreldrar sendi börn sín til að læra 
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Kóraninn. Guð muni verðlauna þau ef þau geri það. Samkvæmt gamalli trú á menntun 

barnanna að sjá til þess að þeim séu fyrirgefnar syndir þeirra þegar þau fara í annan heim. 

(Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010:32a). Á meðan á viðtölum stóð voru rannsakendur ávallt 

minntir á að foreldrarnir væru skyldugir að sjá til þess að börn þeirra fetuðu ekki í fótspor 

foreldranna sem margir hverjir voru ómenntaðir. Foreldrarnir komu inn á að þeim þætti vænt 

um börnin sín og ef þau yrðu að senda þau frá sér væri það vegna þess að þau hefðu ekki 

annarra kosta völ. Ef svo vildi til að barn þeirra myndi deyja á meðan á dvöl þess stæði í 

skólanum þá voru þeir fullvissir um að börnin færu til himna. Þeir lögðu áherslu á að ef 

börnin kæmu heim heil heilsu og hefðu klárað námið yrðu þau mjög stolt af því og haldin þá 

hátíð. Foreldrarnir telja sér stórlega misboðið með ásökunum hjálparsamtakanna og ýja að því 

að þessar aðgerðir séu hluti af öðrum ástæðum en að bjarga börnunum. Til dæmis að koma í 

veg fyrir að börnin sæki menntun í múslímskum fræðum. (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010a). Í 

samtali Jónínu Einarsdóttur og fl. (2010a) við kennara bentu þeir gjarnan á að áður fyrr hafi 

verið borin meiri virðing fyrir þeim og Kóranskólunum en nú er. Fjölmörgum skólum hefur 

verið lokað á seinni árum í Gíneu-Bissá og landbúnaður og ýmis iðnaður lagst af vegna þess 

að stjórnvöld kaupa ekki af þeim afurðir. Meðan þeir gátu selt afurðir sínar heima fyrir og 

börnin unnu á ökrunum á móti því sem þau stunduðu skóla þá gekk þetta en þeir hafa ekki 

lengur ráð á að fæða börnin þegar ekki er hægt að selja afurðirnar. Þess vegna fara þeir yfir til 

Senegals til að halda skóla þar og er börnum þar heimilt að betla fyrir fæði því þeim er tekið 

vel af heimamönnum sem þykir sjálfsagt að hjálpa börnunum. Aðstæður sem þessar eru því 

samspil ýmissa þátta svo sem því að börn fátækra foreldra sem send hafa verið í Kóranskóla 

greiða sjálf fyrir menntun sína með betli og vinnu á ökrum kennaranna. Þetta er aðal ástæða 

þess að börnin voru send frá Gíneu-Bissá til náms í  Senegal þar sem þeim leyfðist að belta 

sér fyrir mat og námskostnaði. Þetta telja hjálparsamtök óviðunandi ástand og hafa skorist í 

leikinn (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010:36-37a). 

 Fram kemur í rannsókn Jónínu Einarsdóttur og fl. (2010a) að með því að setja mansal 

inn í víðari ramma varðandi börn vinni það gegn hagsmunum þeirra sem raunverulega eru 

fórnarlömb mansals. Mansalshugtakið sé farið að vinna gegn hagsmunum þeirra barna sem 

eru að reyna að gera sér lífið bærilegra með því að sækja skóla eða vinnu. Vandamálið sé að 

það er mikill forsendubrestur á milli foreldra og hjálparsamtaka sem vinna að mansalsmálum í 

Afríku. Frjálsu hjálparsamtökin telja að með aðgerðum sínum séu þau að bjarga börnunum frá 

mansali. Aftur á móti eru foreldrar barnanna á svæðinu stoltir af því sem þeir telja að sé 

börnum þeirra fyrir bestu. Markmið rannsóknarinnar var að endurskoða forvarnarstarf 
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UNICEF í Gíneu-Bissá með það í huga að taka tillit til ýmissa uppeldishefða sem ríkja í 

viðkomandi löndum (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010a). 

3.2. Umfjöllun á fóstri á Íslandi og í Afríku 

Það eru vafalaust ýmsar ástæður fyrir því að foreldrar sendi börn sín í fóstur, til náms eða í 

vinnu í Afríku. Jónína Einarsdóttir og fl. (2010:162-163b) bendir á að fóstur er mjög algengt 

form í Afríku. Mest eru börn fóstruð hjá skyldmennum sínum. Stúlkur eru gjarnan fóstraðar af 

frænkum sínum í Balanta þjóðernishópnum. Taka þær gjarnan dætur bræðra sinna til sín sem 

síðar eru giftar eiginmönnum þeirra. Þetta fyrirkomulag er gert til að styrkja betur ættarbönd. 

Þó eru stúkur farnar að mótmæla þessu fyrirkomulagi. Algengt er líka að börnum er komið í 

fóstur til fólks sem getur ekki átt börn og þykir sjálfsagt í Afríku að hjálpa til í þannig 

tilfellum. Það er talið sjálfsagt að koma börnum fyrir ef það getur orðið til þess að þeim 

auðnist betra líf. Foreldrar eru meðvitaðir um að fósturbörn geti þurft að alast upp við mikinn 

aga og vinnu og telja að þau hafi ekki slæmt af því. Þessu til samanburðar fjalla ég hér á eftir 

um fósturbörn á Íslandi fyrr á öldum og ýmsar ástæður þess að börn voru send oft á tíðum til 

mislangrar dvalar hjá ættingjum eða vandalausum. 

 Fram kemur hjá Gísla Ágústi Gunnlaugssyni (1997:245-250) að það hafi verið svipað 

hér á Íslandi fyrr á öldum og annarsstaðar í Evrópu að fátækt og óskilgetni hafi verið helstu 

orsakir þess að íslensk börn voru send í fóstur hjá öðrum. Það var erfitt fyrir einstæðar mæður 

hvort sem það var hér á Íslandi eða annarsstaðar í Evrópu að sjá fyrir börnum sínum og halda 

vinnu. Því voru börnin oft á tíðum fóstruð upp af ættingjum, vinum eða vandalausum. 

Skilgetin börn voru oft á tíðum einnig fóstruð upp hjá öðrum en foreldrum sínum. Ástæður 

þess voru gjarnan ótímabær dauði  foreldris eða erfiðleikar með framfærslu vegna fátæktar 

sem var mikið vandamál á Íslandi fyrr á tímum. Það var ekki síður vegna þess að börn áttu oft 

meiri möguleika á menntun ef þeim var komið fyrir hjá efnuðu barnlausu fólki. Var mikilvægi 

ættartengsla á Íslandi stór liður í því að leysa þessi félagslegu vandamál. Gagnkvæm hjálp í 

fjárhagslegum og félagslegum erfiðleikum einskorðaðist því ekki við nána ættingja Var hjálp 

veitt einnig af vinum og nágrönnum sem er í dag hægt að líta á sem félagslegt net um 

fjölskyldur (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1997). Við þurfum ekki að fara langt aftur til að finna 

heimildir fyrir því að fólki var haldið í ánauð í vinnumennsku vegna vinnusstéttarlöggjafar 

(Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1997:135). Fólk mátti ekki stofna til hjúskapar ef um fátækt var 

að ræða og fólk því dæmt í vinnumennsku allt sitt líf. Var staða margra á Íslandi 

niðurlægjandi og misstu oftast fátækir ráðstöfunarrétt yfir sjálfum sér ef sótt var um 

sveitastyrk. Einnig kemur Gísli Ágúst Gunnlaugsson (1997:240-242) inn á að þekkt var í 
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Evrópu á 18. og 19. öld að börn væru yfirgefin og líklegasta skýringin væri fátækt. Á sama 

tíma voru engar formlegar stofnanir til á Íslandi sem sinntu þörfum yfirgefinna barna. Fyrir 

1880 var Ísland eingöngu landbúnaðarsamfélag upp úr því fóru fiskveiðar vaxandi. 

Fjölskyldur sem þurftu á fátækrahjálp að halda voru leystar upp og komið fyrir á heimilum 

sem fátækraómagar. Félagsleg staða ómaga og fósturbarna var misjöfn. Félagsleg staða 

fósturbarna sem ólust upp á heimilum ættingja var í flestum tilvikum betri en hjá 

fósturbörnum og ómögum sem ólust upp hjá vandalausum. Ættartengslin hafa gegnt 

mikilvægu félagslegu hlutverki þegar almenningur átti við fátækt að stríða á Íslandi hér áður 

fyrr. 

 Á miðöldum voru íslensk lög þannig að það var ákveðin skylda einstaklinga gagnvart 

nánustu ættingjum sínum. Skyldleikabandið var því einn af undirstöðuþáttum samfélagsins. 

Til viðbótar má bæta við að mikilvægur þáttur í íslensku mannlífi á söguöld var vináttan. Því 

hefur verið haldið fram að vináttuböndin hafi verið ein af mikilvægustu tengslum einstaklinga 

(Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1997:241). Einnig vísar Gísli Ágúst Gunnlaugsson til þess að 

ekki hafi verið síður á tuttugustu öldinni sem ættingjar, vinir og nágrannar hafi myndað 

mikilvægan hjálparhóp fyrir fólk hér á landi. Hafa ástæður þess að börn voru í svo miklum 

mæli send í sveit ef til vegna gamallar hefðar fyrri tíma. 

3.3.  Ísland og sveitadvöl barna um miðja síðustu öld 

Hér verður fjallað um hverjar geta verið ástæður þess að íslensk börn voru almennt send í 

sveit um miðbik síðustu aldar. Það þótti á þeim tíma eðlilegt að börn færu í sveit frekar en að 

vera heima hjá sér yfir sumarið. Í þeim gögnum Þjóðháttardeildar Þjóðminjasafnsins sem 

skoðuð voru kemur fram að aldur barna var allt niður í þriggja ára gömul þegar þau voru send 

í sveit. Algengasti aldurinn þegar fyrst var farið í sveit var sex til sjö ára aldur. Þó var nokkuð 

um að börnin væru nokkru eldri þegar þau fóru fyrst í sveitina. Í mörgum tilfellum voru þau 

send til sumardvalar hjá afa og ömmu eða öðrum ættingjum. Algengt var einnig að börnin 

væru send til ókunnugra. Ástæður þess að börnin dvöldu í sveit voru af ýmsum toga. Algeng 

svör voru vegna þess að foreldrar töldu að börnin hefðu gott að því að kynnast sveitalífi og 

þeirri vinnu sem þar þyrfti að inna að hendi. Á þessum tíma var mikil tenging við sveitina og 

foreldrar margra barna voru ættaðir úr sveit eða áttu foreldra og aðra ættingja sem enn bjuggu 

í sveit. Sveitadvöl var hluti af uppeldisaðferð þess tíma. Jónína Einarsdóttir og fl. (2004:18) 

vitnar til Guðmundar Hálfdánarsonar sem telur barnavinnu á Íslandi ekki hafa verið 

misnotkun á börnum heldur hafi verið um ákveðið uppeldislegt gildi eins og verk- og 

siðferðisnám að ræða og þess vegna talinn góður undirbúningur fyrir alvöru lífsins. Þá hefur 
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verið eftirspurn á þessum tíma eftir börnum vegna þess að sveitaheimili voru orðin fámennari, 

íslensk samfélagsgerð breytt og samkeppni um vinnuafl var á milli þéttbýlis og dreifbýlis 

(Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1997). Sveitastörfin voru því árstíðabundin vinna fyrir börnin. 

Vegna þess hversu sumrin eru stutt á Íslandi þá þurfti fleiri hendur við bústörfin og heyslátt. 

(Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004). 

 Í allflestum tilvikum voru ástæður foreldra tryggð við uppruna sinn og því haft 

tilhneigingu að senda börn sín til sumardvalar í sveitina. Þeim fannst eðlilegt að þau kynntust 

sömu aðstæðum og þau hefðu sjálf búið við þegar þau voru að alast upp. Fannst foreldrum að 

börnunum væri best borgið í sveitinni í stað þess að þau þvældust um á götum kauptúna og 

þorpa yfir sumarið. Ástæða var líka sú að margir bændur sóttust eftir því að fá börn til 

sumardvalar til að létta undir við ýmis störf í sveitinni. Greindu mörg þeirra frá því að talið 

hafi verið að sumardvöl væri skynsamleg uppeldislega séð. Flest voru börnin send með rútu 

eða mjólkurbíl í sveitina og oftast með ókunnugum. Þó var eitthvað um að þau sem lengst 

komu að færu með flugvél og væru síðan sótt á flugvöllinn. 

 Vinnudagur var yfirleitt langur hjá börnunum. Sum töluðu um að hafa verið látin vinna 

meira en um var talað. Vinnan í sveitinni var mismunandi eftir hvaða tími sumars var. Á vorin 

var unnið við sauðburð og síðan byrjaði undirbúningur fyrir sláttinn. Tún voru borin áburði, 

annað hvort tilbúnum eða lífrænum og girðingar yfirfarnar. Seinna hófst vinna við heyskap 

sem bæði kynin unnu við. Þó mismunandi eftir aldri og kyni. Eldri börnin voru oft á tíðum 

látin stjórna traktorum sem voru smærri í sniðum á þeim tíma en eru í dag. Aðallega voru það 

strákar en þau yngri voru látin vinna við heyskapinn, garða hey, snúa við og raka saman. 

Heyannirnar voru einskonar akkorðsvinna því veður stjórnaði oft hversu langur 

vinnudagurinn var. Börnin voru oft vakin snemma á morgnanna til að sækja kýrnar þar sem 

þær voru geymdar og þurftu oft að fara langar leiðir eftir þeim. Á fyrri hluta aldarinnar þurftu 

þau oft að líta eftir ám. Algengt var að krakkar gengu eftir vatni í nálæga brunna eða læki.  

 Mátti sjá nokkra kynjaskiptingu á störfum barnanna. Stúlkur hjálpuðu til innan húss 

meira en strákar. Unnu ýmis heimilisstörf, hjálpuðu til við uppvaskið og þvoðu gólf og sáu 

um önnur hreinlætisstörf. Sumar eldri stúlkna hjálpuðu við matseld og vinnslu á mjólk eins og 

skilja mjólkina eftir mjaltir og strokka hana. Drengir unnu meira við útivinnuna og fylgdu 

karlmönnunum eftir. Unnu meira á vélum eins og fyrr sagði og tóku þátt í girðingarvinnu. 

Algengt var að bæði kynin sáu um kýrnar. 

 Alltaf var nóg að borða í sveitinni og enginn skortur. Sögðust allir viðmælendur aldrei 

hafa verið svangir á meðan á dvöl þeirra stóð. Hefur verið á þessum tíma nóg að borða þótt 

það hafi ekki alltaf verið nýmeti. Var séð til þess að nóg væri að býta og brenna. Ekki voru 
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börnin þó alltaf hrifin af því sem þau fengu. Hafragrautur var alltaf á boðstólnum á 

morgnanna. Síðar var honum oft blandað við skyr og nefnist þá skyrhræringur eða þá bara 

hræringur. Þá var oft nefnt súrt slátur og súr hvalur. Var þó eilítið misjafnt hversu maturinn 

var fjölbreyttur. Mikið bakkelsi var algent á boðstólnum og líkaði þeim það vel. Þó að 

sveitadvölin þroskaði börnin og þau kynntust öðrum lífsgildum en voru í þorpum og bæjum á 

þessum tíma þá færðu börnin líka ýmsan fróðleik í sveitina. Nefnt var í svörum að þau hafi 

jafnvel kennt heimilisfólki að dansa twist og rokk sem þá hafi verið mikið í tísku. Stúlkurnar 

hafi kennt kvenkyninu í sveitinni að túbera sig og mála sem tíðkaðist í þéttbýlinu. Ekki var 

mikið samband heim á meðan á dvöl stóð. Þó var nokkuð algengt að börnin fengju einu sinni 

pakka sendan að heiman yfir sumarið. Frístundir voru ekki miklar en sunnudagar voru heilagir 

hvíldardagar nema ef viðraði vel til heystarfa. Dýrmætt var að ná heyi í hús í þurrki. Notuðu 

krakkarnir umhverfi og það sem þau náðu í, til dæmis horn og fleira af kindum og notað var 

sem leikföng. Einstaka höfðu aðgang að hestum og fóru í útreiðartúra. Börn léku sér við dýrin 

á bænum eins og hundinn og fóru í boltaleiki. Flest nefndu mikinn bóklestur á meðan á dvöl 

þeirra stóð. Sum söknuðu þess mikið að hafa ekki verið heima yfir sumarið og verið 

þátttakendur í því sem heima gerðist. Síðar töldu þau sig þó ekki hafa misst af svo miklu 

miðað við það sem sveitin gaf þeim. Flest þeirra sluppu við líkamlegar refsingar en þó kom 

fyrir að sum hver voru ávítuð fyrir ólæti eða prakkarastrik sem þau töldu ekki hafa verið 

ósanngjarnt. En auðvitað var ekki sama atlætið hjá mörgum þeirra og var heima fyrir. Mörg 

hver töluðu um að þau hafi ekki fundið fyrir öfund eða baktali í sveitinni. Aðbúnaður og 

hreinlæti var þó mjög misjafnt og sumstaðar bágborið. Baðað var einu sinni í viku ef hægt var 

að koma því við. Annars var þvegið sér um andlit og hendur með klút og farið í fótabað. 

Algengt var að þau þyrftu að fara annað hvort í fjós eða á útikamar. En á sumum bæjum var 

þó komin góð hreinlætisaðstaða og snyrting eins og við þekkjum í dag. Greiðslur í peningum 

þekktust þó varla fyrir vinnu þeirra. Í flestum tilvikum var lagt andvirði sláturlambs inn á 

reikning viðkomandi að hausti. Þó kom fyrir að börnin væru send heim með rófur og kartöflur 

og annað sem búið gaf af sér. Reynsla eftir á að hyggja er yfirleitt jákvæð. Sum sögðu að 

sveitadvöl væri lífreynsla sem erfitt væri að skýra en ef viðkomandi er við góða heilsu væri 

það jákvætt. Margir töldu þetta góða lífsreynslu og hafi haft góð áhrif á þau. Mörg hafa haldið 

tryggð við sveitina og segjast hafa kynnst mörgu áhugaverðu og góðu fólki. Telja flest þeirra 

að þau hafi lært að vinna á meðan á dvöl þeirra stóð, en önnur litu á dvölina sem hreinræktaða 

skemmtun. Almennt var álitið af kynslóðum Íslands á þessum tíma að börn hefðu gott af aga 

og vinnu og þyrftu að læra að vinna svo þau geti séð fyrir sér í framtíðinni. Mörg barna voru 
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ár eftir ár á sama sveitaheimilinu og eftir að fullorðinsárum var náð haldið tryggð við 

heimilisfólkið. 

3.4. Samanburður á ýmsum hefðum í Afrík og á Íslandi 

Margt má segja að sé líkt með lífi barna í Gínea-Bissá í dag og lífi barna á Íslandi um miðja 

síðustu öld. Íslenskt þjóðfélag var þá almennt fátækt. Iðnvæðing í sveitum ekki almennt 

komin á og þurfti aukið vinnuafl barna yfir sumarmánuðina í sveitina til að hjálpa til. Var 

þögult samkomulag foreldra og sveitafólksins að börn ynnu fyrir sér yfir sumarmánuðina. 

Algengt var að börn allt niður í sex til sjö ára væru send eins síns liðs í sveitina og ynnu létt 

sveitastörf. Samkvæmt Gísla Ágústi Gunnlaugssyni (1997) þá myndi þetta jaðra við 

barnaþrælkun í dag samkvæmt ýmsum alþjóðlegum skýringum. En á þeim tíma var talið að 

dvöl barna í sveitinni væri hollur og góður undirbúningur fyrir fullorðinsárin. Í vestan verðri 

Afríku og þá sérstaklega í Gínea-Bissá hafa sprottið upp deilur milli alþjóðlegra 

hjálparsamtaka og foreldra vegna þeirrar hefðar múslímskra íbúa af þjóðernishópi sem nefnast 

Fula (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010a) að senda börn sín í trúarskóla í Senegal. Ekki eru öll 

þjóðabrot sem byggja Gínea-Bissá sem senda börnin frá sér yfir landamæri til Senegal. 

Samkvæmt múslímskri trú er það skylda foreldra að sjá til þess að börnin fái kennslu í 

Kóraninum eins og komið hefur fram. Foreldrar vilja ekki að börnin verði af því að fá fræðslu 

eins og þau e.t.v. áttu ekki kost á vegna fátæktar. Ef þau þurfi að senda börnin burt til að þau 

öðlist þessa fræðslu þá sé það val foreldranna sjálfra. Einnig telja foreldrar að börnin hafi gott 

af því að fara að heiman líkt og tíðkaðist hjá okkur Íslendingum. Þau læri betur ef þau eru 

ekki í sínu umhverfi þar sem ýmislegt getur truflað. Nauðsynlegt sé líka fyrir börnin að læra 

meðan persónuleiki þeirra er að mótast og að þau tileinki sér auðmýkt og mannleg samskipti.  

 Oft á tíðum eru börnin í Gíneu-Bissá mjög ung þegar þau fara yfir landamærin og 

dvelja allt að nokkrum árum þar hjá læriföður sínum. Fram kemur í rannsókn Jónínu og fl. 

(2010a) að þau sem eru best gefin og dugleg að læra séu send í Kóranskólann. En þar er barist 

um hvert sæti sem losnar í skólunum og það séu ekki endilega þeir allra fátækustu sem senda 

börn sín þótt fátækt eigi mikinn hlut að máli. Margir sem hafi sent börn sín í Kóranskóla eigi 

marga nautgripi sem telst til ríkidæmis. Frjáls félagasamtök gagnrýna dvöl barnanna og segja 

að verið sé að senda umframmagn barna sem foreldrar sjá sér ekki fært um að sjá fyrir yfir 

landamærin til Senegals. Gæti það ekki einnig hafa átt við þegar mörg hver íslensku barnanna 

voru send í sveit á sínum tíma? Á þeim tíma voru íslenskar fjölskyldur í flestum tilvikum 

barnmargar. Því hafi tilgangur með sveitadvöl verið að einhverju leiti til að létta undir með 

fjölskyldum. Fram hefur komið að íslensku börnin þurftu mörg hver að vinna langan 
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vinnudag sex daga vikunnar. Var vinnuframlag þeirra eftir því sem aldur og þroski gáfu tilefni 

til. Á þeim tíma var sunnudagur hafður sem hvíldardagur nema brýna nauðsyn bæri til vegna 

heyskapar. Þá var það mjög kynskipt hverskonar verkum börnin sinntu eins og ég hef greint 

frá. Einnig kom fram að drengir fengu fyrr hvíldartíma en stúlkur þar sem þær hjálpuðu líka 

við inniverkin sem á þeim tíma voru talin kvennastörf. Ekki voru íslensku börnin spurð hvort 

þau vildu fara í sveitina frekar en börn í Afríku sem heldur voru ekki spurð hvort þau vildu 

fara í Kóranskólann. Í báðum tilvikum virðist hafa verið litið svo á að foreldrar hefðu fullt 

vald til þess að senda börn sín til dvalar hvort heldur sem var í sveitum Íslands eða sveitum 

Afríku. Þótt í mörgum tilfellum dveldust börnin hjá ættingjum þá voru mörg þeirra send til 

ókunnugra. Flestir þeirra sem ég skoðaði voru tiltölulega ánægð með sveitadvölina og töldu 

sig hafa gott af þeirri reynslu sem dvölin gaf þeim. Sömuleiðis kom fram rík áhersla hjá 

afrísku foreldrunum að börnin hefðu gott af því að fara til Senegal í Kóranskóla og þurfa að 

betla fyrir mat á götum úti. Það væri góður undirbúningur fyrir lífið. Nám í Kóranskólnunum 

fylgdi mikil upphefð síðar meir. Að lokinni skólagöngu er þekking barnsins prófuð og efnt til 

útskriftarveislu til að halda upp á áfangann. Með því að svipta börnin þessu þá væru 

hjálparsamtökin í rauninni að svipta þau markmiði sínu og eyðileggja þeirra líf. Ekki held ég 

að íslenskum foreldrum hefði fundist það eðlilegt ef erlend hjálparsamtök hefðu gripið inn í 

þeirra ákvarðanir að senda börn þeirra í sveit. Það hefði líklega aukið vanda margra efnalítilla 

íslenskra fjölskyldna á þeim tíma og svipt börnin þeim þroska sem þau öðluðust með dvöl 

sinni í sveitinni (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010a).  

 Að lenda hjá góðu fólki var oft talað um í viðtölum þeirra sem ég skoðaði og það á 

ekki síður við um Talibé drengina. Lærimeistarar geta verið eins misjafnir og þeir eru margir 

líkt og íslensk alþýða var. Því var oft vitnað í að það hafi verið heppið að lenda í sveit hjá 

góðu fólki (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010a).  

 Það má finna áþekk einkenni varðandi vinnu barna hér áður fyrr á Íslandi og vinnu 

afrískra barna í dag. Fátækt var mikil Íslandi áður fyrr. Börn fóru snemma að hjálpa til og 

mikil atvinnuþátttaka barna hefur alltaf viðgengist hér á landi. Eins og komið hefur fram þá 

var algengt að börn dveldu í sveit yfir sumarmánuðina og ætlast til að þau ynnu þau störf sem 

þeim hentaði. Það átti ekki síður við um börn sem bjuggu við sjávarsíðuna en í grein í 

Morgunblaðinu frá 2004 sagði Sigurður Arnþórsson frá því að 1965 þegar síldin stóð sem 

hæst hafi ung börn verið sett í tunnur við hliðina á mæðrum sínum og verið gætt þar. Eldri 

systkini hafi síðan aðstoðað við að leggja síldina í tunnur með mæðrum sínum og hafi munað 

miklu um aðstoðina þar sem unnið var í akkorði í síldarsöltun (Sigurður Arnþórsson, 2004). Í 
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greininni kemur fram að börn í sjávarbyggðum landsins þar sem síld var söltuð unnu ekki 

síður mikið en börn til sveita.  

 Miklar breytingar urðu á þjóðfélagháttum þegar Ísland breyttist úr bændasamfélagi í 

borgarsamfélag. Efnahagur fólks var erfiður fyrri hluta tuttugustu aldar og algengt að 

fyrirvinnur þyrftu að sækja vinnu um langan veg svo sem á vertíðir í öðrum landsfjórðungum. 

Margt má sjá sambærilegt með því sem viðgegst hjá fólki hér snemma á síðustu öld og í 

Afríku í dag. Betl á götum er eitthvað sem við höfum þó aldrei þekkt hér á Íslandi. Á það 

einnig um trúarskóla eins og þeir sem eru þekktir í Afríku í dag. Við höfum búið við 

skólaskyldu frá byrjun síðustu aldar og teljumst því í góðum málum. Almennt í gögnum 

Þjóðháttadeildar var litið á framlag barna á vinnu sem gott innlegg í þeirra félagslega þroska 

eins og kemur fram hjá foreldrunum í Gíneu-Bissá. Þrátt fyrir að íslensku börnin hafi unnið 

langan vinnudag oft á tíðum og einungis haft einn frídag í viku töluðu þau um að þetta hafi 

ekki gert þeim neitt illt. Líklegt er að sambærileg barnavinna og tíðkaðist á síðustu öld sé ekki 

til staðar í dag en reikna má með börn sem alast upp á sveitaheimilum í dag hjálpi foreldrum 

sínum við bústörfin. Því þarf að skoða barnavinnu íslenskra barna út frá þeim siðum og 

hefðum sem ríktu hér á Íslandi. Til þess er mannfræðin vel til fallin til rannsókna þar sem hún 

skoðar hlutina út frá stað og stund og því hvernig þjóðfélagið er á hverjum tíma og forðast 

þjóðhverfu. Út frá þessu sjónarhorni er lögð áhersla á það í dag að skoða málefni Afríku. 

Vestrænar hugmyndir um börn og barndóm er ekki hægt að yfirfæra á afrísk samfélög eftir 

hentisemi líkt og hjálparsamtökin hafa gert (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2010; Prout og James, 

1990). 

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson (1997:153-154) kemur inn á að þorri kynslóða sem óx úr 

grasi milli heimastjórnar og fullveldis fæddist í sveit en átti fyrir höndum að flytjast í þéttbýli. 

Þrátt fyrir þéttbýlisbúsetu var kynslóðin mjög mótuð af viðhorfum landbúnaðarsamfélagsins. 

Einskonar kynslóð sveitamanna á mölinni. Það er því ekki fjarri lagi að tengja dvöl barna í 

sveit sumrin til þessarar kynslóðar vegna þeirra áhrifa. Tímabilið þar sem algengt var að 

senda íslensk börn í sveit var tímabil mikilla þjóðfélagsbreytinga á Íslandi eftir stríð. 

Félagsgerð gamla bændasamfélagsins var að breytast með nútíma atvinnu- og búsetuháttum 

og sífellt færri byggðu afkomu sína á landbúnaði meðan fiskvinnsla, iðnaður og þjónusta 

jukust að mikilvægi fyrir þjóðarbúið. 

 Hliðstæðu má finna í aldri barna sem send voru í sveit á Íslandi og þeirra barna sem 

send voru frá heimilum sínum í Gíneu-Bissá. Í Afríku eru börn ung þegar þau þurfa að fara að 

leggja sitt að mörkum til hjálpar fjölskyldum sínum. Ekki var aldurinn hár hér heima þegar 

þau voru fyrst send í sveit í fyrsta skipti og höfðu þar hlutverki að sinna. Vatnsburður var 
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algengur hjá íslensku börnunum í sveitinni en algengt var að ekki var rennandi vatn í húsum á 

íslenskum sveitaheimilum. Í dag er það algengt að börn komast ekki í skóla í Afríku vegna 

þess að þau þurfa að fara langan veg að sækja vatn daglega. Vegna loftlagsbreytinga eru 

aðstæður barna að verða sífellt erfiðari.  

 Raddir foreldranna í Gíneu-Bissá komu sterkt fram í rannsókn Jónínu Einarsdóttur og 

fl., (2010a) eins og fram hefur komið og voru foreldrarnir allt annað en ánægðir með 

framgöngu vestrænna hjálparstofnana. Raddir barnanna sjálfra í Afríku komu ekki svo sterkt 

fram í rannsókninni þótt einnig hafi verið talað við þau. Talað var við fyrrverandi talibés sem 

voru orðnir fullorðnir en þeir sögðu frá því að þeir hafi í einhverjum tilvikum flúið úr 

Kóranskólunum en margir þeirra snéru aftur í námið. Umsögn íslenskra foreldra er ekki rakin 

hér þar sem þeirra hlið kom ekki fram í gögnunum. Einungis raddir þeirra sem voru börn á 

sínum tíma koma fram í ritgerðinni en viðtölin voru tekin eftir að þau voru orðin fullorðin. 

 Margvíslegar skýringar á ástæðum þess að börn voru send til dvalar í sveit og ætla ég 

að nefna nokkrar hér. Fyrst er hér að nefna að í sumum tilvikum voru mæður einstæðar eða 

um veikindi var að ræða á heimilum. Frændsemi var mjög algeng, afi og amma eða aðrir 

nákomnir ættingjar en eins og komið hefur fram þá áttu flestir einhver ættartengsl í sveitir 

landsins. Þá hefur efnahagur fólks skipt miklu máli til að létta á heimilum yfir 

sumarmánuðina. Til samanburðar er það ekki einnig ólíkleg skýring fátækra foreldra í Gíneu-

Bissá þar sem fjölskyldur eru yfirleitt barnmargar þar. Íslensku börnin báðu sum hver sjálf um 

það að fara í sveit bæði vegna þess að vinir þeirra fóru í sveit og því ekki um mikinn 

félagsskap að ræða heima yfir sumarið eða þeim einfaldlega langaði að prófa þetta. Stór 

munur er á atlæti barna hér á síðustu öld og barna í Gíneu-Bissá í dag. Íslensku börnin fengu 

alltaf nóg að borða á íslenskum sveitaheimilum en þau afrísku í dag þurfa að betla á götum 

stórborga til að hafa í sig og á meðan á skólagöngu stendur. Það er alveg hægt að gera sér í 

hugarlund að þetta fyrirkomulag í Afríku veki óhug hjá vestrænum hjálparsamtökum sem líta 

ekki á þetta sem sjálfsagðan hlut. 

  Mansalsumræðan er erfið og skiljanlegt að foreldrarnir í Gíneu-Bissá hafi brugðist 

hart við því að vera sökuð um að ætla börnum sínum í mansal. Mansalið er í hugum fólks 

glæpur og er erfitt að ætla foreldrum að vilja börnum sínum svo illt. Foreldrar hér á Íslandi 

vildu ekki börnum sínum illt að mínu mati heldur var tíðarandinn á þeim tíma þannig að 

börnum var ætluð meiri þáttaka en nú er talin hæfa. Það á einnig við um fósturbörn á Íslandi í 

gamla daga, foreldrar hugsuðu frekar um velferð barnanna og að þeim byðust betri tækifæri 

fyrir  meiri menntun en þau hefðu átt kost á í foreldrahúsum. Öll þessi flokkun sem við notum 

í dag kemur til með að gera alla umræðu um hvað sé börnum fyrir bestu erfiða, því það er 
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ekki gert ráð fyrir því hér á að aðstæður  barna geti verið mismunandi eftir svæðum og 

menningu. Það er ef til vill spurning hvort við séum með allri þessari umræðu að gera börnum 

greiða með því að setja þau öll undir sama hattinn burtséð frá menningu þeirra. Við erum þá 

ef til vill að fara í sömu spor og kvenréttindahreyfingar hafa verið sakaðar um að vestræna 

aðstæður afrískra kvenna. Það er að færa yfir á vanþróuðulöndin siðmenningu Vesturlanda en 

skeyta ekkert um þeirra menningu. Það er spurning hvort Vesturlönd ættu ekki að staldra við 

og bjóða þess í staðinn aðstoð til að efla fólk í því að hjálpa sér sjálft burt séð frá því hvernig 

við hefðum viljað sjá hlutina. Treysta á sjálfsbjargarviðleitni fólksins sjálfs. 
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 Lokaorð 

 

Í ritgerðinni hefur verið farið yfir upphaf barnafræðanna og kynnt til sögunnar nokkrar 

algengar rannsóknaraðferðir sem tengjast börnum. Helstu alþjóðasamningar hafa verið kynntir 

varðandi rétt barna og verndun þeirra. Það hefur verið fjallað um mansal og þá mansals 

umræðu sem er í Afríku í dag varðandi börn í Gíneu-Bissá og betl þeirra á götum borga í 

Senegal. Umræðan varðandi mansalið litast mjög af hinni vestrænu sýn á barnæskuna sem 

byggð er á Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna. Vegna þess hefur orðið töluvert um árekstra 

milli heimamanna og vestrænna hjálparsamtaka vegna inngripa þeirra í málefni barna. 

Vegna þessa var rannsókn sem Jónína Einarsdóttir og fleiri gerðu að beiðni UNICEF til að 

skoða þetta ágreiningsefni út frá afrískum siðum og hefðum. Gögn nokkurra íslenskra 

einstaklinga hafa verið greind frá Þjóðháttadeild, Þjóðminjasafns Íslands varðandi sumardvöl 

íslenskra barna í sveit um miðbik síðustu aldar sem samanburður við mansalsumræðuna í 

Afríku. Þráður ritgerðarinnar er hvort sé að finna hliðstæður í þeirri gömlu hefð okkar á sínum 

tíma að senda börn í sveit og því sem gerist og gengur í Afríku í dag í málefnum barna. Hin 

vestræna sýn á að börn eigi að eiga áhyggjulausa æsku í faðmi fjölskyldu sinnar ruglar málið 

og gerir það flókið vegna mismunandi menningar og aðstæðna. Umræða um mansal hefur að 

mestu leiti verið tengd konum en ekki börnum þótt ætlað sé að fjöldi barna í mansali á 

Vesturlöndum sé mikill. Því þótti mér rannsókn Jónínu Einarsdóttur og fleiri mjög áhugaverð 

og skoða hana til samanburðar við sveitadvöl barna á Íslandi um miðja síðustu öld. Hægt er 

að setja sig bæði í spor foreldranna og hjálparsamtakanna. Vitað er að börn í Afríku eiga mörg 

hver erfitt en oft er það vegna afskipta vestrænna stofnanna og fyrirtækja og hinnar vestrænu 

siðvæðingar sem þrengt hefur verið upp á Afríkubúa. Alþjóðavæðingin á mikinn hlut að máli 

í því hvernig staða barna er í heiminum og til viðbótar munu áframhaldandi loftlagsbreytingar 

auka á vandamálið. Í samanburðinum horfði ég mest til þeirrar vinnu sem íslensk börn inntu 

að hendi og þætti ekki boðlegt í dag. Með því að skoða hefðir okkar varðandi börn á síðustu 

öld langaði mig að skoða hvort eitthvað sameiginlegt væri með framlagi barna til vinnu og 

hvort það geti að einhverju leiti flokkast undir mansal. Ég velti því fyrir mér hvort sú vinna 

sem börn voru látin leysa af hendi í sveitum landsins í gamla daga þætti ekki með öllu ólögleg 

í dag. Börn á Íslandi eru mjög vel meðvituð um stöðu sína og  myndu ekki láta bjóða sér hvað 

sem er í dag.  
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 Margt er það í þessari umræðu sem skoða mætti nánar og betur í rannsókn Jónínu 

Einarsdóttur og fleiri og eins í svörum íslensku svarendanna en  það verður að bíða seinni 

tíma. Málefni barna verða örugglega áfram í umræðunni og fréttum eins og þau hafa verið 

síðustu árin og sitt mun hverjum sýnast um málefnið en skiptar skoðanir eru einungis af hinu 

góða og tilefni til fjölþættari umræðu sem svo aftur eykur líkurnar á skynsamlegri niðurstöðu. 

Spurningin sem alltaf hefur verið ofarlega í huga mínum í þessum skrifum er hvort sjá megi 

svipaðar ástæður fyrir því að börn voru send í sveit á Íslandi og vinnu þeirra þar áður fyrr og 

þeim ástæðum sem lágu að baki því að foreldrar í Afríku sendu börn sín um langan veg til 

náms þar sem þau þurftu að vinna fyrir sér með betli. Það er ljóst að í mörgum tilvikum mun 

vera erfitt um vik varðandi breytingar þar sem siðir og fastmótaðar hefðir stangast jafnvel á 

við lög og reglur sem svo aftur gerir það að verkum að skapa ágreining sem erfitt getur reynst 

að leysa. Það er eins og alltaf þegar deilur skapast að það sem einum finnst eðlilegt finnst 

öðrum útilokað en það er samt niðurstaða mín eftir þessa yfirferð að áfram skuli haldið í 

umræðu og aðgerðum í því að byggja upp heilbrigðar og réttlátar aðstæður, sem allir geta sætt 

sig við, til bjargar börnum í heiminum 
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