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Útdráttur 

Mótmælin sem áttu sér stað á Íslandi í janúar 2009 eru fólki án efa enn fersk í minni. 

Mótmælin stóðu yfir í nokkra daga og voru að mestu fyrir framan Alþingishúsið í 

Reykjavík. Þessi ritgerð mun fjalla um þau og hvernig rannsóknir á mótmælum almennt 

varpa ljósi á þessi ákveðnu mótmæli. Ég skoða valdbeitingu í nútímanum og hvernig 

fjölmiðlar hafa áhrif á umræðuna sem er í samfélaginu. Ég greini í  stuttu máli nokkrar 

greinar sem birtust á mbl.is á þeim tíma er mótmælin stóðu sem hæðst. Ég nota bæði 

fræðilegar heimildir og greinar af vef Morgunblaðsins við gerð ritgerðarinnar.  

 Niðurstaða mín er sú að vald og yfirráð hafa sett okkur í stöðu sem við ráðum 

ekki við. Við mótmæltum ríkisstjórn okkar vegna þess að heimur okkar breyttist 

skyndilega án fyrirvara, fyrirvarinn var til staðar en almenningur fékk ekki að heyra 

hann. Stofnanir landsins hættu að vinna saman sem varð til þess að samfélagið brást og í 

framhaldinu kom kreppa. 
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Inngangur 

Í byrjun síðasta árs stóð ég eins og margur annar við Alþingishúsið og hrópaði „vanhæf 

ríkisstjórn“. Ég mótmælti, eins og flestir aðrir Íslendingar á þessum tíma, hruni 

bankanna og ríkisstjórninni sem leiddi þá í hrunið. Síðan þá hafa mótmæli verið mér 

ofarlega í huga. Ég fylgdist með framgangi mála og mætti flesta daganna sem staðið var 

við Alþingishúsið. Lögreglan átti samúð mína en einnig bölvaði ég henni fyrir, að mér 

fannst, harkaleg viðbrögð. Engin getur ímyndað sér hvernig það er að vera 

lögreglumaður eða kona og þurfa að standa á móti æstum lýðnum til þess að vinna 

vinnuna sína.  

Mótmæli eiga sér stað á hverjum einasta degi  hvar sem er í veröldinni, þetta 

getur fólk séð ef það aðeins les dagblöð eða fylgist með heimsfréttum á internetinu. Á 

Íslandi hafa verið mótmæli, við höfum mótmælt virkjunum, hernum, NATO og 

ríkisstjórninni svo eitthvað sé nefnt. Nýlegustu mótmæli okkar Íslendinga eru mótmæli 

gegn ríkisstjórninni og eru það einu mótmælin sem ég hef verið þátttakandi í. Mótmæli 

og þátttakendur mótmæla eru að mínu mati áhugavert umræðuefni sérstaklega vegna 

þess að mótmælendur eru hópur fólks sem oft fær á sig slæma mynd í fjölmiðlum þó 

svo þeir séu flestir friðsamir og mótmæla oftast einhverju sem þeim finnst að betur megi 

fara. Þegar  mótmælin áttu sér stað fyrir utan Alþingishúsið og Stjórnarráðið í janúar 

2009 voru mótmælendur mikið í fjölmiðlum. Á hverjum einasta degi sá ég nýja frétt 

birtast frá mótmælunum og oftar en ekki voru þátttakendur þeirra gagnrýndir fyrir 

harkaleg viðbrögð og ofbeldi, stjórnleysi og skemmdir. Að mínu mati, verandi 

áhorfandi mótmælanna, fengu bæði lögreglan og mótmælendurnir á sig ranga mynd í 

fjölmiðlum.   

Markmið mitt með ritgerðinni er að skoða mótmælin í janúar 2009 og skoða 

hvernig rannsóknir á mótmælum almennt varpa ljósi á þessi ákveðnu mótmæli. Ég ætla 

að skoða hvernig valdi er beitt í nútíma samfélagi í gegnum ríkisstjórnina, lögregluna og 

fjölmiðla. Einnig ætla ég að skoða hvernig fjölmiðlar fjölluðu um mótmælin í janúar 

2009 og nota við það fréttamiðilinn mbl.is.   

Samkvæmt Karl-Dieter Opp hefjast flest mótmæli með einhverjum einum 

ákveðnum atburði sem verður til þess að  einstaklingar finna hjá sér hvatningu til þess 

að fara út í mótmæli. Atburðurinn hefur þau áhrif á einstaklinginn að hann grípur til 

aðgerða. Atburðir eins og breytingar á fóstureyðingalögum, innflytjendalögum eða 

ákvarðanir ríkisstjórnar geta haft þær afleiðingar að fólk vill gera eitthvað róttækt til 

þess að koma skoðunum sínum á framfæri. Óánægja fólks verður mikil og krafa um 
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breytingu eða leiðréttingu  leiðir til mótmæla (Opp, 2009: 119). Mótmæli eru mjög 

áhugaverð fyrirbæri, það að fólk taki afstöðu og mótmæli sýnir okkur að fólk situr ekki 

á skoðunum sínum heldur vill láta heyra í sér til þess að fá hlutum breytt til hins betra.   

Michel Foucault segir að það séu yfirvöld sem agi og stjórni samfélögum og 

þegnum þeirra. Aginn er innbyggður í líkama okkar og við hegðum okkur og hugsum á 

þann hátt sem yfirvöld samþykkja og telja vera rétt (Dreyfus og Rabinow, 1982: 134-5). 

Það er því í raun hægt að segja að þegar fólk mótmælir sé það að fara á skjön við það 

sem samfélagið vill að fólk geri, það er að haga sér á ákveðin hátt, á agaðan hátt. 

Kenningar Foucault um vald ætla ég að tengja við valdbeitingu í nútíma ríki. 

Efnahagskreppan árið 2008 breytti lífi fólks hér á landi, peningar hurfu út af 

bankareikningum og lán hækkuðu til muna. Fólki var brugðið, því fannst brotið á því og 

það brást við með mótmælum gegn ríkisstjórninni. 

Hugtak Pierre Bourdieu um habitus er áhugavert að skoða í tengslum við 

mótmæli. Af hverju einstaklingar finna sig knúna til þess að standa upp á móti valdinu 

og mótmæla er áhugavert sjónarhorn þegar kemur að hugtakinu. Í hugtakinu habitus er 

falin formgerð sem mótar eðli fólks, lætur það haga sér á ákveðinn hátt og lætur það 

samþykkja yfirráð annara til dæmis kerfisins án þess að vera látin gera það (Ortner, 

2006: 5). Habitus er einskonar lífsregla sem einkennist af stjórnuðum spuna, við 

framkvæmum athafnir daglegs lífs að mestu óafvitandi (Bourdieu, 1992: 78). 

Efnhagskreppan breytti habitus margra, samfélagið örvænti og fólk fór að haga sér á 

áður óþekktan hátt, það fór að mótmæla. Í mótmælunum fann fólk samstöðu, það kom 

úr ólíkum áttum, en standandi og hrópandi við Alþingishúsið fann það að annað fólk var 

á sama máli. Michel Jackson segir að þegar fólk finnur sig í áður óþekktum aðstæðum 

sækir það í eitthvað sem það getur treyst á eða ræður við, það finnur samstöðu með öðru 

fólki sem er í sömu aðstæðum (Jackson, 2005, 18).  

Í fyrsta kaflanum ætla ég að fjalla um þær kenningar sem ég ætla að nota og 

hvernig þær tengjast umræðuefninu. Ég nota kenningar Michel Foucault um vald 

(power) og ríkið (state) og kenningu Pierre Bourdieu um habitus. Einnig fjalla ég um 

mótmæli og þátttakendur þeirra og félagshreyfingar. Í öðrum kafla verður fjallað um 

valdbeitingu í nútímanum í tengslum við lögregluna og fjölmmiðla og hvernig þetta 

tvennt hefur áhrif á daglegt líf okkar. Í þriðja kaflanum verður gerð lítil orðræðugreining 

á atburði sem átti sér stað í mótmælunum í janúar 2009. Atburðinn sem um ræðir átti sér 

stað fimmtudaginn 22. janúar. Lögreglan beitti þá táragasi á mótmælendur í fyrsta 

skiptið eftir að mótmælin hófust, þriðjudaginn 20. Janúar, fjölmiðlaumfjöllun á 
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atburðinum á mbl.is verður notuð í greiningunni. Undanfari bankahrunsins og 

mótmælanna verður skoðaður og hvernig valdatengsl í samfélaginu höfðu þar mikil 

áhirf. 

 

 

1. Mótmælendur og ríkið 

 

Michel Foucault um ríkið og vald  

Heimspekingurinn Michel Foucault segir að vald sé notað til þess að ná fram 

markmiðum, það er notað viljandi og óhlutlægt. Samfélag sem er vel agað er betra fyrir 

yfirvöld. Yfirvöld sjá um að aga fólk, fólk á að haga sér á ákveðinn hátt, samfélagslega 

viðurkenndan hátt hvort sem það er heima hjá sér eða í vinnunni. Agi helst í hendur við 

framleiðslu þægra og nytsamlegra einstaklinga þannig að úr verður samfélag sem 

virkar, þar sem ríkir stjórn, hagkvæmni og engin vandamál eru til staðar (Dreyfus og 

Rabinow, 1982: 187, 193).  

Á 20. öldinni fór nútíma vestrænt samfélag að myndast, ný pólitísk uppbygging 

einkenndi það í formi ríkis (state). Samkvæmt Foucault er nútíma ríkið og valdið sem 

inn í það er falið það sem samfélagið snýst um. Ný pólitísk hugsun fór að þróast, lög 

fóru að hafa aðra virkni og yfirráð og hagnýting urðu að aðal umhugsunarefni ríkisins. 

Ríkisvaldið hafði áður snúist um manninn sem einstakling sem hafði réttindi að vernda 

og skyldum að gegna. Nú fór allt að snúast um það hvernig einstaklingar höguðu sér í 

samfélaginu, hversdagslegar athafnir urðu að aðal umhugsunarefni lögreglunnar þar sem 

einstaklingar eru hluti af styrk og virkni ríkisins. Velferð og þarfir einstaklinga sem áður 

fyrr hafði verið á efnisskrá ríkisins var nú ýtt í burtu og ný hugmynd velferðar tekin upp 

á borðið. Velferð var nú aðeins líffræðilegs efnis í formi fjölgunar, sjúkdóma og erfiðis. 

Valdið sem var að nást yfir líkamanum og einstaklingnum var sameinað og markmið 

ríkisvaldsins náðist, það að hafa yfirráð yfir öllum sem ríkinu tilheyra (Dreyfus og 

Rabinow, 1982: 137, 139-40, 213).  

Michel Foucault segir að með tímanum fór ríkið að þarfnast frekari þekkingar, 

þekkingar sem var sönn, nákvæm og mælanleg. Þessi þekking átti að gera það að 

verkum að ríkið vissi nákvæmlega hversu mikið vald það réði yfir. Í framhaldinu þurfti 

ríkið að vita hvernig önnur ríki virkuðu svo hægt væri að bera þau saman og virkni 

þeirra og völd mæld (Barry, Bennett, Coles, Stigler, Stegner og Foucault, 1990: 76-77). 

Pólitík varð með þessu móti að líf-pólitík (bio-politics) sem Foucault útskýrir á þann 
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hátt að pólitík fór að umvefja allt í lífi fólks og þar á meðal fólkið sjálft. Líkami fólks 

fór að snúast um pólitískt val og samfélagslega viðurkennda hegðun. Valdið yfirtók 

líkamann og mótaði hann á þann hátt sem samfélaginu þótti viðeigandi (Dreyfus og 

Rabinow, 1982: 138). Samkvæmt Foucault fór nútíma ríkisstjórnin að móta 

almenninginn, hegðun hans og hugsun án þess að almenningur hefði eitthvað um það að 

segja, en í raun tekur hann ekki einu sinni eftir því (Hindess, 1996: 131). Hann segir að 

hægt sé að sjá afskipti ríkisins í lífi einstaklinga, pólitísk tækni er þar notuð á afar 

fágaðan hátt til þess að gera einstaklinga að einskonar húsdýrum ríkisvaldsins (Dreyfus 

og Rabinow, 1982: 138).  

 

Habitus hugtak Pierre Bourdieu 

Habitus samanstendur af þremur aðalþáttum, þeir eru hegðun, skynjun og hugsun. 

Pierre Bourdieu segir að við notum þessa þætti ómeðvitað, án þess að hugsa okkur um. 

Habitus fólks er félagslegur, þar sem hegðun okkar er mótuð af því umhverfi sem við 

búum í og þeim félagslega hóp sem við umgöngumst. Bourdieu segir að hægt sé að sjá 

hvaðan einstaklingur er, úr hvaða habitus hann er eftir því hvernig hann hagar sér og 

hvernig hann ber sig, hvernig hann beitir líkama sínum. Göngulag, talsmáti og fataval 

geta sagt til um stöðu fólks í samfélaginu að mati Bourdieu (Bourdieu, 1992: 80-81). 

Hugmyndin um habitus samkvæmt Bourdieu er nokkuð svipuð hugmyndinni um 

menningu, bæði eru þetta innri skynjanir á heiminum sem stöðugt eru endurnýjaðar í 

gegnum aðgerðir einstaklinga sem í honum búa (Ortner, 2006:  78).  

Bourdieu segir að habitus sé algild málamiðlun sem orsakar framkvæmdir 

einstaklinga. Framkvæmdirnar eru án sérstakrar ástæðu eða ásetnings og eru taldar 

eðlilegar. Einstaklingar aðlaga sig að umhverfi sínu, að annarra háttarlagi og að því sem 

samfélagið vill. Habitusinn er afurð sögunnar sem skapar hegðun einstaklinga og þá 

hegðun sem heildin er sátt með. Enginn einstaklingur upplifir það sama og annar 

einstaklingur, þeir geta þó átt svipaðar upplifanir. Það er mjög líklegt að einstaklingar 

sem tilheyra sama hópi upplifi aðstæður á svipaðan hátt. Habitus fólks er ekki eins en 

fólk sem lifir í svipuðum aðstæðum, er til dæmis fátækt, hefur svipaðan habitus vegna 

þess að það er að ganga í gegnum svipaða hluti. Skynjanir, hugmyndir og aðgerðir 

einstaklinga innan hóps eru sameiginlegar. Huglæg samstilling hópsins og sameiginleg 

heimssýn er það sem einkennir habitus þess (Bourdieu, 1992: 79, 82, 85-6). 

Bourdieu segir að áhrif umhverfisins sé hægt að finna í öllum líkamanum, 

líkaminn hagar sér ómeðvitað eftir því í hvernig umhverfi hann er. Habitus fólks er jafnt 



8 

 

einstaklingsbundinn og hann er félagsbundinn. Habitus manna er aldrei eins en 

einstaklingar innan sama hóps eða stéttar í samfélaginu hafa svipaðann habitus. Innan 

hvers samfélags viðhaldast ákveðnar venjur, siðir og athafnir sem fólk hugsar ekki 

mikið út í, er fólkinu eðlislægt. Fólk innan sömu samfélaga hefur svipaðan 

samfélagslegan habitus, athafnir þeirra er hægt að útskýra út frá samfélagslegum 

venjum (Gestur Guðmundsson, 2008: 80-2). Mannfræðingurinn Michael Jackson segir 

að þegar venjum okkar eða rútínu er raskað eða þegar við getum ekki lengur treyst eða 

ráðið við stóra heiminn (macrocosm) sem við lifum í vitum við sjaldnast hvað við 

eigum að gera og oftast hörfum við í smáa heiminn (microcosm) sem við getum treyst 

og stjórnað, þar sem fleiri eru í sömu stöðu. Jackson er að segja að þegar við ráðum ekki 

við atburði sem gerast eigum við það til að mynda hópa (Jackson, 2005: 18). 

Jackson kemur með hugtak sem er svipað habitus hugtaki Pierre Boudieu, bæði 

hugtökin snúast um tilveru mannsins og hvernig hann hagar sér í samfélaginu og í 

ákveðnum aðstæðum. Jackson kallar hugtak sitt heima í veröldinni (at home in the 

world). Hugtakið lýsir hvernig það er að vera settur í aðstæður sem erfitt er að takast á 

við  og hvernig manneskja reynir að takast á við óþekkta hluti án þess að hún missi 

tilfinninguna fyrir því hver hún er í raun og veru. Einstaklingar sækja helst ekki í hluti 

sem eru þeim ókunnugir, hluti sem gætu látið þá missa sjónar á öryggi sínu, tilvist og 

fótfestu. Fólk er hrætt við óþekktar aðstæður vegna þess að það veit ekki hversu vel það 

á eftir að geta tekist á við þær, fólk er hrætt við að það missi tilfininguna að vera heima í 

veröldinni (at home in the world) (Jackson, 2005: xx, 23). 

Samkvæmt Sherry B. Ortner skiptir atbeini (agencie) miklu máli þegar kemur að 

lífi fólks og stjórn fólks yfir eigin lífi. Atbeini er tengt valdi, það er til dæmis vald sem 

fók hefur umráð yfir, eiginleiki fólks til að haga sér eins og það vill, vald til að hafa 

áhrif á annað fólk og atburði og vald til að viðhalda stjórn á eigin lífi. Atbeini er allltaf 

menningarlega og sögulega mótað. Atbeini skiptir máli fyrir bæði mótstöðu og yfirráð, 

þeir sem hafa mikið vald hafa mikið atbeini og mótstaðan hefur misjafnt atbeini, getur 

verið með mikið, lítið eða ekki neitt (Ortner, 2006: 136, 143-144).  

 

Mótmæli 

Það er mjög margt sem flokkast sem mótmæli (protest), fræðimenn eru hins vegar ekki 

alveg sammála um hvað er hægt að flokka sem mótmæli og hvað ekki. Hugtakið 

mótmæli er mjög flókið þar sem mótmæli og þátttakendur þeirra hafa í gegnum tíðina 

ekki verið mikið rannsóknarefni. Spurningar eins og hvers vegna taka svona fáir þátt í 
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mótmælum þó svo málefni þeirra snerti marga sem taka þá ákvörðun að vera hljóðir? 

hvað er það sem ýtir fólki út í mótmæli? og hvers vegna þarf stundum að vera ofbeldi í 

mótmælum?. Þessum spurningum er ekki auðsvarað enda eru mótmælendur eins 

misjafnir og þeir eru margir þó þeir hafi kannski að einhverju leyti sömu markmið og 

það sama má segja um mótmælaaðgerðir (Opp, 2009: xiii). Michael Lipsky skrifaði 

þekkta grein árið 1968 sem heitir Protest and Political Resource, í greininni segir 

Lipsky að mótmæli þjóni þeim tilgangi að ná innri samstöðu og að gagnrýnar 

félagshreyfingar (social movements) sem þrýsta á breytingar fái meiri virkni (Smith, 

McCarthy, McPhail og Augustyn, 2001: 1398).    

Karl-Dieter Opp segir að til þess að mótmæli geti flokkast sem slík þurfi hópur 

fólks að taka þátt í mótmælaaðgerðinni. Ef einstaklingur skirfar bréf til 

ríkisstjórnarinnar og lýsir óánægju sinni telst það ekki vera mótmæli, en ef hann fær 

fjölda fólks til að skrifa undir bréfið telst það, samkvæmt flestum fræðimönnum sem 

rannsakað hafa mótmælaaðgerðir, vera mótmæli. Mótmæli eru framkvæmd þar sem 

mótmælendur vilja ná fram réttlæti, þeir velja sér skotmark og þrýsta á það til þess að ná 

fram sínum markmiðum. Það sem einkennir rannsóknir á mótmælum er að engin 

nákvæm skýring á því hvað mótmæli eru í raun og veru hefur verið sett fram (Opp, 

2009: 34). Mótmæli urðu nokkuð algeng í vestrænum lýðræðisríkjum með tilkomu 

evrópsku verkalýðshreyfingarinnar og um miðja 21. öldina urðu mótmæli lögmætari en 

áður (McCarthy, McPhail og Smith, 1996: 478). Á þessum tíma urðu pólitískar 

umræður um mótmæli raunsærri og réttur fólks til þess að mótmæla varð viðurkenndur 

(della Porta, 1999: 90-1).  

Karl-Dieter Opp segir að flest mótmæli séu lögleg og séu notuð í þeim tilgangi 

að hafa áhrif á stjórnvöld og aðrar stofnanir (Opp, 2009: xiii). Mótmæli eru þó ekki 

allstaðar lögleg eins og til dæmis í Kína þar sem rétturinn til þess að mótmæla var 

fjarlægður úr stjórnaskránni árið 1982, þrátt fyrir það eru þar stöðug mótmæli (Chen, 

2000: 61). Skipuleggjendur og þátttakendur mótmæla eru oft einstaklingar sem koma úr 

ýmsum félagshreyfingum og verkalýðssamtökum. Mótmæli eru alltaf tengd við ákveðin 

hóp og ákveðna hegðun innan hópsins. Margt er hægt að flokka sem mótmæli og 

sömuleiðis er hægt að flokka ákveðnar framkvæmdir undir það að vera ekki mótmæli. 

Mótmælendur fara í setuverkföll, kröfugöngur, gera götuhindranir og taka yfir svæði. 

Það sem margir eru ósammála um að séu mótmæli eru árásir hryðjuverkamanna, 

kvartanir nemenda yfir kennara, yfir yfirmanni, of hágu leiguverði og skatta kvartanir 

(Opp, 2009: xiii, 33).  
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Kenning skynsamlegra aðgerða (Rational choice theory, RCT) hefur verið notuð 

af félagsfræðingum og stjórnmálafræðingum til þess að útskýra mótmælahegðun. 

Nokkrar tillögur hafa verið gerðar í tengslum við þessa kenningu, þær eru almenna 

útgáfan, þrönga og víða útgáfan. Almenna útgáfan segir að hegðun fari eftir markmiðum 

sem fók vill ná. Einnig segir kenningin að hegðun einstaklinga fari eftir þeim hömlum 

sem þeim eru settar og að einstaklingar gera það sem þeir halda að sé þeim fyrir bestu. 

Þrönga útgáfan segir að fólk sé upplýst og það vegi og meti kosti og galla ákvarðana 

sinna. Víða útgáfan sem inniheldur í raun það sama og sú þrönga segir að skoðanir fólks 

og skilningur hafi áhrif á það hvernig það hagar sér. Fólk gerir það sem það telur vera 

sér fyrir bestu, ekki það sem gæti verið hagstæðast. Tilgátur kenningarinnar segja í raun 

allar það sama, fólk mótmælir vegna þess að það hefur eitthvað til þess að mótmæla 

yfir, hömlur hafa verið settar á fólk og það vill þær burt. Hömlur geta haft áhrif á hvatir 

einstaklinga sem getur haft þær afleiðingar að hegðun þeirra breytist, fólk til dæmis 

tekur þátt í mótmælaaðgerðum. Fólk hefur skoðanir og hagar sér eftir þeim eða það 

hagar sér eftir þeim markmiðum sem þeim langar til þess að ná. Í mótmælum hafa allir 

svipuð markmið þar sem kyn, aldur og staða skiptir oftast engu máli. Fólk innan 

ákveðinna samtaka geta eins og aðrir mótmælt, það getur reyndar verið mismunandi 

eftir samtökum hverju þeir mótmæla. Ef manneskja er meðlimur í friðarsamtökum er 

líklegt að mótmælin innan þeirra samtaka snúist aðallega um frið og mannréttindi (Opp, 

2009: 2-3, 16-17, 218-19).   

 

Félagshreyfingar  

„Mótmælahópur” (protest group) er sérstök tegund „félagshreyfingar” (social 

movement). Einstaklingar innan félagshreyfinga hafa að mestu leyti sömu skoðanir og 

trú sem leitast eftir því að ná fram ákveðnum breytingum innan samfélagsins. Karl-

Dieter Opp gefur dæmi um ýmsar félagshreyfingar eins og friðar-, umhverfis-, 

mannréttinda- og kvennahreyfingar (Opp, 2009: 41, 131) 

Félagshreyfingar hafa ólíkt mótmælum fengið nokkuð nákvæma skilgreiningu. 

Flestir eru sammála um að félagshreyfing sé hópur fólks sem myndar heild og hefur 

svipuð markmið. Samstilltar aðgerðir og raunverulegar tilraunir til þess að hafa áhrif eru 

stór partur af því sem félagshreyfingar gera. Samkvæmt Sydney Tarrow þurfa að vera 

samskipti milli félagshreyfinga og þeirra aðila sem standa fyrir því sem hreyfingarnar 

berjast gegn. Svo að félgshreyfing geti kallast félagshreyfing þarf hún að vera virk, 

meðlimir hennar þurfa að vinna saman og vinna í því að ná fram markmiðum sínum 
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með því að vera virkir. Félagshreyfing er ekki hreyfing sem einungis talar saman 

innbyrgðis, félagshreyfing er virk hreyfing sem vinnur ákveðið og skipulega að því að 

ná markmiðum sínum fram (Opp, 2009: 36-7, 42). Paul Burstein segir að 

stjórnmálafræðingar og félagsfræðingar hafi skiptar skoðanir á félgshreyfingum. Annars 

vegar finnst þeim þær geta leitt til mikilvægra afleiðinga og hins vegar finnst þeim þær 

sjaldan hafa mikil áhrif. Burstein segir að ástæðan fyrir því að þeir telji félagshreyfingar 

ekki hafa áhrif sé sú að lýðveldið virki svo illa en þó segja sumir að þær virki ekki 

vegna þess að lýðræðið virki svo vel. William A. Gamson útskýrir nánar virkni 

félgshreyfinga þegar hann segir að það eigi aðeins að líta á félagshreyfingar sem 

lýðræðislegar og pólitískar aðgerðir ef þær ná markmiðum sínum. Að mati Gamson ná 

félagshreyfingar oftast markmiðum sínum (Burstein, 1999: 3).  

Karl-Dieter Opp segir að aðgerðarsinnar (activists) berjist oft fyrir einhverju þó 

svo þeir viti að það muni ekki breytast, þó svo þeir nái ekki því markmiði ná þeir öðru 

markmiði sem er að upplýsa aðra um til dæmis pólitískt ástand, fá fólk til þess að vera 

meðvitað um það sem er að gerast og fá frá þeim stuðning. Aðgerðarsinnar eru til 

dæmis mótmælendur, fólk sem berst fyrir réttlæti og eru þátttakendur í hinum ýmsu 

félagshreyfingum. Það er sýn margra aðgerðarsinna að þeir þurfi stöðugt að vera að 

mótmæla, að það sé innprentað í þá, orðið að einskonar normi (Opp, 2009: 93, 109).   

Nathan Taske segir að aðgerðarsinnar þrói með sér ákveðna ímynd, ímynd 

aðgerðarsinnans. Þessi breyting á ímynd er mjög pólitísk og leiðir til breyttra skoðana á 

gildum, normum og viðhorfum til lífsins. Afleiðingarnar sem þessar breytingar hafa í 

för með sér eru mismunandi fyrir hvern og einn aðgerðarsinna. Það eru ákveðnir þættir 

sem einkenna aðgerðarsinna sem hafa tileinkað lífi sínu líferni aðgerðarsinna. Þeir eru 

náið samstarf við aðra aðgerðarsinna sem getur leitt til fleiri mótmæla og náinna kynna 

við fleiri pólitíska félagshópa. Annar þáttur er sá að aðgerðarsinnar fara að samsama sig 

við aðra aðgerðarsinna og þeir mynda hópa, nýjar félagshreyfingar verða til (Opp, 2009: 

219). Vandamál sem þarf að leysa og það hvernig sé best að leysa þau er aðal 

áhyggjuefni aðgerðasinna innan félagshreyfinga. Hreyfingarnar reyna að fá almenning 

til þess að láta sig málin varða. Einnig reyna þær að koma með betri og nýrri 

upplýsingar um tiltekin vandamál sem til dæmis fjölmiðlar halda frá almenningi (Smith, 

McCarthy, McPhail og Augustyn, 2001: 1400).  

Samkvæmt Karl-Dieter Opp er mikilvægt að geta tekið afstöðu og hefur það 

jákvæð áhrif á félagshreyfingar, hópaðgerðir og á mótmæla hegðun. Því sterkari sem 

sameiginleg afstaða ríkir meðal einstaklinga því meiri líkur eru á því að einstaklingur 



12 

 

taki upp mótmælahegðun. Einnig er hægt að segja að með sterkri afstöðu sem ríkir 

innan hóps því líklegra er að hópurinn taki þátt í sameiginlegum aðgerðum innan 

hreyfinga og að meiri samstaða myndist innan hópsins. Opp telur það því mikilvægt að 

mótmælendur taki afstöðu og að það hafi mikið um að segja hvort fólk taki þátt í 

aðgerðum félagshreyfinga og mótmæla eða ekki (Opp, 2009: 218).  

Andstæða þess að taka afstöðu þegar kemur að mótmælum og taka þátt heils 

hugar með markmið í huga er einfaldlega sá utanaðkomandi áhorfandi sem samt nýtur 

góðs af því jákvæða sem mótmæli geta framkallað. „Free rider“ kenningin segir að það 

séu einstaklingar sem hagnast á almannagæðum án þess að hafa tekið einhvern þátt í 

öflun þeirra, það er mótmælum. Þeir eru oftast einhverjir sem eru utanaðkomandi og 

tilheyra ekki félagshreyfingum. Fræðimenn furða sig á því hvers vegna til dæmis 

fimmtíu prósent íbúa ákveðins bæjar taka þátt í mótmælum gegn ríkisstjórn þeirra á 

meðan hin fimmtíu prósentinn sitja aðgerðalaus þó svo íbúarnir hafi sömu skoðun og 

þeir sem taka þátt í mótmælunum. „Free rider“ kenningin útskýrir þetta á þann hátt að 

margir þeirra sem hafa sömu markmið taka ekki þátt í að ná markmiðunum til dæmis 

með mótmælum, heldur láta aðra sjá um það og nýta sér svo afraksturinn (Opp, 2009: 

78-9). 

 Mótmælendur sem hafa grímu eða hylja andlit sín á einn eða annan hátt eru oft 

tengdir við róttæka aðgerðarsinna, þá sem ganga of langt í mótmælum og þar sm ofbeldi 

er ekki langt undan. Donatella della Porta segir að í mótmælalögunum komi fram að 

þeir sem hylja andlit sín hafi ekki sömu réttindi og aðrir. Þeir eru tengdir við ofbeldi og 

pólitísk skoðun þeirra er ekki sú sama og mótmælenda sem mótmæla friðsamlega, og 

eru að láta í ljós skoðanir sínar. Á Ítalíu hafa þeir sem henda tómötum, eggjum eða öðru 

matartengdu ekki sömu réttindi og þeir sem taka þátt friðsamlega. Hvort sem 

mótmælandi notar tómata, egg eða steina þá er hann að beita ofbeldi, þessar aðferðir eru 

flokkaðar sem ofbeldisverk og þeir sem beita þessum aðferðum eru ofbeldismenn (della 

Porta, 1999: 91).  

 

 

2. Valdbeiting í nútímanum 

Pierre Bourdieu sá fyrir í hvaða átt nútímasamfélag stemmdi. Í ræðu sinni árið 1997 

segir Bourdieu að nú standi fólk frammi fyrir endurreisn ný-íhaldsseminnar. Þessi nýja 

íhaldssemi hefur tekið á sig áður óséð form og stefna hennar er allt önnur en áður. 

Bourdieu segir að í stað þess að halda í það sem áður var eins og íhaldsstefnan er vön að 
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gera hefur hún fært sig nær framförum, skynsemi og vísindum til þess að réttlæta 

endurreisnina. Vaxandi hugsun og framkvæmd eru send til fortíðar. Ný-íhaldssemin 

gerir það að verkum að reglur tengdar efnahagnum eru yfirgefnar, fólk hættir að fylgja 

þeim og fylgir þeim reglum sem röksemin segir þeim að fylgja, reglum markaðarins eða 

reglum þeirra sterkustu (Bourdieu, 2008: 288). 

Fjármálamarkaðurinn er efstur á baugi hjá ný-íhaldsstefnunni og er hann 

lofsamaður. Með þessari íhaldsstefnu erum við að færast á nýjan leik nær 

kapítalismanum og í þetta skiptið róttækari kapítalisma. Hámarks gróði er eina 

marktæka regla stefnunnar, yfirhalning eða hófsemi er eitthvað sem ekki á að tengjast 

henni. Ný form valds eins og stjórnun, markaðsrannsóknir og auglýsingar eiga að ýta 

stefnunni að hámörkum efnahaglegra afkasta (Bourdieu, 2008: 288). Þetta sýndi sig á 

Íslandi fyrir bankahrun 2008, bankarnir fóru að stækka ört frá árinu 2005, bankarnir 

réðu ekki við útlánin né heldu ört vaxandi efnahag (mbl.is, 2010a).  

Bourdieu segir að íhaldssemin sé orðin að aðalformi ný-frjálshyggjunnar í því 

kapítalíska umhverfi sem við búum í. Ný-frjálshyggjan er orðin að valdamikilli 

efnahagslegri kenningu sem styrkir völd efnhagslegs veruleika sem stefnan á að tjá 

fólki. Hún staðfestir þá undirliggjandi kenningu að heimssýn fólks sé að það séu 

ákveðnir háttsettir einstaklingar sem ráða öllu. Frjálshyggjan á að innihalda meðal 

annars hnattvæðingu, breytanleika, frjálsræði og stjórnsýslu. Ný-frjálshyggjan, þrátt 

fyrir góða kosti, hefur það að aðalmarkmiði að skapa hagnað og ná völdum á afar 

kapítalískan hátt. Öllum hindrunum, hvort sem þær eru fólk eða náttúran, er ýtt úr vegi 

til þess að hagnaðurinn verði í hámarki. Þau völd sem þeir ríku hafa halda þeim sem 

minna eiga af peningum í gíslingu. Friður eða jöfnuður milli þessara tveggja hópa setur 

vald þeirra ríku í hættu. Án valds og kúgunar er ekki hægt að halda ójöfnuði og það er 

það sem þeir ríku vilja (Bourdieu, 2008: 8, 288-9). Kúgun er ekki aðalform yfirráðs 

heldur er það sú trú einstaklingsins að hann sé að streitast á móti valdinu vegna þess að 

á bak við þessa trú einstaklingsins leynist virkni valdsins (Dreyfus og Rabinow, 1982: 

169). Íhaldsstefnan er að senda okkur í átt að kapítalismanum þar sem hagnaður er það 

eina sem skiptir máli því honum fylgja völd (Bourdieu, 2008: 288). 

Mótmæli eru notuð til þess að almenningur geti tjáð skoðanir sínar og stigið upp 

á móti valdinu sem ríkir í samfélaginu. Einnig eru þau notuð sem úrræði til þess að ná 

til sem flestra (della Porta, 1999: 67). Mótmælendur nota ýmsar leiðir til þess að koma 

skoðunum sínum á framfæri, þeir koma á fundi við fulltrúa þess sem þeir mótmæla og 

reyna að semja, þeir framkvæma allskyns löglegar aðgerðir, kæra, fá aðra hópa til liðs 
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við sig og reyna að hafa þannig áhrif á andstæðinginn. Mótmælendur vilja hafa áhirf og 

markmið þeirra eru oft réttlæti, að fá ranglætinu breytt (Opp, 2009: 34, 39).  

Micheal Jackson segir að það sé rökrétt tjáningaform mannsins að  kenna öðrum 

um, að finna blóraböggul (scapegoat), við finnum fyrir rökstuðningi sem styðst við það 

að  komið sé fram við þann sem braut af sér sem hlut sem stendur fyrir það sem við 

köllum skaðlegt í okkur eða í okkar lífheimi. Eins gerum við þegar við lendum í 

aðstæðum sem við kærum okkur ekki um að vera í, þá leitum við að blóraböggli, leitum 

að einhverjum til að taka á sig sökina. Blórabögglar eru oft ókunnugir manni en samt 

nálægt manni á sama tíma, einhver sem er samtímis einn af okkur og ekki einn af okkur. 

Þegar blóraböggullinn hefur verið fundin og hann sendur þangað sem við viljum hafa 

hann, þá snúum við liðnum atburði við og höldum áfram með lifið eins og áður var, 

með þessu erum við að leiðrétta ranglætið, tökum tilbaka það sem við eigum og komum 

jafnvæginu á aftur (Jackson, 2005: 45-47).   

Þegar blóraböggullinn er fundinn leitum við leiða til að fyrirgefa segir Jackson. 

Að fyrirgefa er ekki að gleyma. Fyrirgefning gefur friðþægingu, hún rennir saman 

minningu tiltekins atburðar og á meðan losar hún manneskjuna frá honum, gerir 

manneskjunni kleift að endurheimta líf sitt og hafnar því að líf hennar ákvarðist af 

kúgun þess valds sem atburðurinn kann að hafa í för með sér. Með fyrirgefningunni 

getum við byrjað upp á nýtt, getum haldið áfram og erum ekki í endalausri leit að 

blóraböggli. Hannah Arendt kom með hugtakið endursköpun (rebirth) sem tengist 

fyrirgefningu og hvernig maðurinn getur haldið áfram þegar fyrirgefning hefur átt sér 

stað. Í kraftaverki fæðingar er yfirvofandi möguleiki að breyta heiminum, möguleiki um 

nýja byrjun og frelsun frá þrældómi fortíðar. Endursköpun þarf að hafa í för með sér 

loforð um framtíð. Kraftur fyrirgefningar og loforðs býr ekki í þessum gjörðum einum 

heldur liggur hann í hvernig þessar gjörðir varða aðra (Jackson, 2005: 47-48). 

 

Lögreglan og vald  

Émile Durkheim segir að hægt sé að líkja nútíma samfélagi við líkama þar sem 

stofnanir samfélagsins eru líffæri sem þurfa að virka vel saman til þess að halda því 

lifandi. Durkheim skoðaði hvers vegna einstaklingurinn verður háðari samfélaginu eftir 

því sem hann verður sjálfstæðari. Ástæðuna telur hann vera vegna þess að í því lífræna 

(organic) nútíma samfélagi sem við lifum í er mikil félagsleg samstaða (social 

solidarity).  Félagsleg samstaða getur verið tvennskonar, annars vegar vélræn og hins 

vegar lífræn. Vélræn samstaða einkennir ekki nútíma samfélag, vélræn samstaða 
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einkennir samfélag sem er vanþróað, þar sem allir eru mjög líkir, einsleitar hugmyndir 

ríkja í samfélaginu og fólk er ósjálfstætt. Lífræn samstaða einkennir nútíma samfélag 

þar sem einstaklingar eru sjálfstæðir en eru samt sem áður háðir hvor öðrum. Staða 

einstaklinga í samfélaginu fer eftir atvinnu og félagstengsl myndast eftir efnahag fólks. 

Durkheim segir að þar sem lífræn samstaða ríkir eru lögbrot bætt með því að lagfæra 

þau, einstaklingum er ekki alltaf refsað með frelsissviptingu heldur einnig með því að 

láta þá laga það sem þeir brutu (Morrison, 1995: 128-30, 141). 

 Samkvæmt Durkheim eru tengls á milli félagslegrar samstöða og reglna í 

samfélaginu þar sem það fer eftir því hvernig samstaða ríkir í samfélaginu hvernig 

einstaklingum er refsað. Í nútíma samfélagi ríkja samningslög þar sem reynt er að bæta 

úr því sem var brotið, hlutir eru lagfærðir og gerðir aftur að því sem þeir voru. Skrifuð 

lög eru samningslög sem fyrirskipa hvernig einstaklingar skuli haga sér og þau 

skilgreina hvernig skuli refsa ef ákveðin lög eru brotin (Morrison, 1995: 133, 138).   

Síðustu áratugi hefur réttarkerfið sífellt breyst. Markmið, forgangur og 

hugmyndafræði þeirra sem vinna innan dómskerfisins hafa á þessum tíma tekið 

stórfelldum breytingum. Lögreglan leggur áherslu á að halda aga í samfélaginu frekar 

en að berjast eingöngu við glæpamanninn. Lögreglan þjónustar allan almenning og 

reynir að minnka hræðslu og óreglu með því að taka lögbrjóta af götunum og setja þá í 

fangelsi (Garland, 2001: 18). Fangelsi samkvæmt Michel Foucault eru  leið til þess að 

viðhalda aga, eftirliti og refsingu í samfélagi. Fangelsi eiga að gefa einstaklingnum skýr 

skilaboð um að fara eigi eftir ákveðnum lögum og reglum. Allt sem tengist daglegu lífi 

fólks á einhvern hátt eins og tími, athafnir, hegðun og hugsun er umvafið valdi og því 

getur á einhvern hátt verið refsað (Dreyfus og Rabinow, 1982: 151, 158). 

Samkvæmt J. Alderson á lögreglan að nota valdið sem hún hefur sem 

hjálpargagn í átt að jákvæðu þjóðskipulagi (Alderson, 1984: 21). Lögreglan á að halda 

friði í samfélagi og samkvæmt 15. Grein lögreglulaga hefur hún heimild til þess að gera 

eftirfarandi: 

„1. Lögreglu er heimilt að hafa afskipti af borgurunum til að halda uppi almannafriði og 

allsherjarreglu eða koma í veg fyrir yfirvofandi röskun til að gæta öryggis einstaklinga 

eða almennings eða til að afstýra afbrotum eða stöðva þau. 

2. Í þessu skyni er lögreglu m.a. heimilt að taka í sínar hendur umferðarstjórn, banna 

dvöl á ákveðnum svæðum, svo sem með því að girða af eða hindra umferð um þau, taka 

í sínar vörslu hættulega muni, vísa á brott eða fjarlægja fólk, fyrirskipa stöðvun eða 

breytingu á aðgerðum eða starfsemi, fara inn á svæði í einkaeign og fyrirskipa 



16 

 

brottflutning fólks af þeim. 

3. [Ef uggvænt þykir að óspektir verði á mótmælafundi, í kröfugöngu eða á annarri 

slíkri samkomu á opinberum stað er lögreglu heimilt að banna að maður breyti andliti 

sínu eða hylji það eða hluta þess með grímu, hettu, málningu eða öðru þess háttar sem 

er til þess fallið að koma í veg fyrir að kennsl verði borin á hann.]1) 

4. Óhlýðnist maður fyrirmælum lögreglu [skv. 2. og 3. mgr.]1) getur hún gripið til 

nauðsynlegra ráðstafana á hans kostnað til að koma í veg fyrir að óhlýðni hans valdi 

tjóni eða stofni almenningi í hættu. 

5. Lögreglu er heimilt að krefjast þess að maður segi til nafns síns, kennitölu og 

heimilisfangs og sýni skilríki því til sönnunar. 

6. Lögreglu er heimilt að hafa afskipti af málefnum sem samkvæmt lögum heyra undir 

önnur stjórnvöld ef það er talið nauðsynlegt til að stöðva eða koma í veg fyrir alvarlega 

röskun á almannafriði og allsherjarreglu og ekki næst til viðkomandi stjórnvalds eða 

aðgerðir af þess hálfu eru útilokaðar, þýðingarlausar eða fyrirsjáanlegt er að þær muni 

hefjast of seint. Tilkynna skal hlutaðeigandi stjórnvaldi um aðgerðir lögreglu svo fljótt 

sem auðið er“ (Lögreglulög, 1996). 

 

Allir hópar sem standa fyrir mótmælum bera skyldu til þess að tilkynna lögreglu um það 

áður en mótmælin fara fram, það eru lögleg mótmæli (McCarthy, McPhail og Smith, 

1996: 482). Síðan á áttunda áratugnum hefur lögreglan í vestur Evrópu og í 

Bandaríkjunum fært sig frá þeirri leið að bæla niður mótmæli og hefja átök að þeirri leið 

að leyfa mótmæli á meðan þau eru friðsöm og leyfileg. Þessi breyting hefur haft það í 

för með sér að mótmæli hafa þróast í að vera viðráðanlegri og átök óþörf að mestu. 

Mótmæli með þessu móti hafa jákvæðari áhrif fyrir aðstandendur mótmæla og hætta á 

óorði er minni. Pamela E. Oliver og Gregory M. Maney segja að þegar afl lögreglu er 

þörf í mótmælum er miklu meiri líkur á því að fjölmiðlar mæti á svæðið (Oliver og 

Maney, 2000: 467, 483).  

Lögreglan á að ná markmiðum sínum í starfi án þess að þurfa að nota 

valdbeitingu. Með góðri sannfæringu getur hún oftast náð þessum markmiðum. Ef til 

þess kemur að valdi skuli vera beitt þarf beiting þess að vera í samræmi við það 

vandamál sem hún á við. Lögreglumenn bera vopn en notkun þeirra á að vera í afar 

takmarkaðri notkun og aðeins ef þess nauðsynlega þarf. Lögreglumenn eru ekki lögin, 

þeir eru þjónar laganna og starfsheiti þeirra gefur það vel til kynna. Starfið felur í sér að 

lögreglumenn þurfa að brjóta á eða skerða frelsi og réttindi annarra til þess að ná sínum 
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markmiðum, stöðugleika í samfélaginu (Alderson, 1984: 27-8). Í 14. grein lögreglulaga 

um valdbeitingu segir: „Handhöfum lögregluvalds er heimilt að beita valdi við 

framkvæmd skyldustarfa sinna. Aldrei mega þeir þó ganga lengra í beitingu valds en 

þörf er á hverju sinni“ (Lögreglulög, 1996). 

 Lögreglumenn þurfa að skilja valdið sem þeir hafa vegna þess að það eru í raun 

þeir sem skapa valdið. Lög eru sett til þess að vernda rétttindi minnihlutahópa því það 

eru þeir hópar sem yfirleitt lenda í því að vera mismunað eða þeir notaðir af þeim sem 

hafa valdið. Lög spila mjög stóran þátt þegar kemur að stýringu valds, lög og reglur 

þurfa að vera til staðar í samfélögum svo að agi haldist (Alderson, 1984: 20-1). 

Lykillinn að aga að mati Foucault er að gera eftirlit sýnilegt. Þegar fólk sér valdið 

viðheldur það aganum í samfélaginu. Valdi er haldið yfir einstaklingum með stöðugu 

eftirliti. Vald og þekking gerir einstaklinginn að þeim einstakling sem hann er (Dreyfus 

og Rabinow, 1982: 159-160).  

 

Fjölmiðlar 

Fjölmiðlar eru mikilvægir fyrir mótmælendur, þeir eru þó á engan hátt háðir umfjöllun 

fjölmiðla. Todd Gitlin segir að þegar mótmæli fá athygli fjölmiðla finnst mótmælendum 

þeim oft ekki gerð sanngjörn skil. Oft er dregin upp sú mynd af mótmælum og 

þátttakendum þeirra sem fréttamenn halda að muni ná til almennings. (Smith, 

McCarthy, McPhail og Augustyn, 2001: 1401, 1418). Russell J. Dalton segir að 

samfélagið hafi almennt séð viðurkennt mótmæli og telji þau vera viðunandi þar sem 

þau eru sýnileg í fjölmiðlum og talin vera nokkuð algeng (McCarthy, McPhail og 

Smith, 1996: 479).  

Aukinn lagavernd var sett á tjáningafrelsi á Íslandi árið 1995. Samkvæmt 

stjórnarskránni er 73. grein sem fjallar um skoðana- og tjáningarfrelsi svohljóðandi: 

 „Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Hver maður á rétt á að láta í ljós 

hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar 

sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. Tjáningarfrelsi má aðeins 

setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu 

eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær 

nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum“  (Hörður Einarsson, 1997: 19-20).  

10. gein Mannréttindasáttmálans er mjög svipuð, hún er svohljóðandi: 

„1. Allir skulu eiga rétt á að ráða skoðunum sínum afskiptalaust. 
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2. Allir skulu eiga rétt til að láta í ljós skoðanir sínar; í þessum rétti felst frelsi til þess 

að leita, taka við og miðla alls konar vitneskju og hugmyndum án tillits til 

landamæra, annað hvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista, eða eftir 

hverjum öðrum leiðum að þeirra vali. 

3. Sérstakar skyldur og ábyrgð felast í því að nota sér réttindi þau sem um getur í 2. 

mgr. þessarar greinar. Því má takmarka þessi réttindi að vissu marki, en þó aðeins 

að því marki sem mælt er í lögum og er nauðsynlegt: 

(a) til þess að virða réttindi og mannorð annarra; 

(b) til þess að vernda þjóðaröryggi eða allsherjarreglu (ordre public). Eða heilbrigði 

almennings eða siðgæði“ (Hörður Einarsson, 1997: 20). 

 

Bæði stjórnarskráin og Mannréttindasáttmálinn vernda vel skoðana- og tjáningafrelsi 

hér á landi. Samkvæmt stjórnarskránni hefur maðurinn fullt frelsi til þess að tjá líf- og 

trúarskoðanir sínar. Einnig hefur hann frelsi til þess að tjá hugsanir sínar í hvaða formi 

sem er, til dæmis getur hann tjáð sig á ritmáli eða í talmáli, í sjónvarpi eða á 

almannafæri. Íslendingar, konur, karlar og útlendingar sem eru hér á landi njóta sömu 

réttinda hér á landi hvað varðar skoðana- og tjáningarfrelsi. Hver og einn ber þó ábyrgð 

á sjálfum sér og því er hægt að refsa fólki ef það brýtur á mörkum tjáningafrelsis 

(Hörður Einarsson, 1997: 31-2, 35, 37). 

  Fjölmiðlar og hlutverk þeirra eiga sér enga nákvæma skýringu í íslenskri 

löggjöf. Á löngum tíma hafa myndast venjur sem fjölmiðlar fara eftir. Helstu hlutverk 

fjölmiðlanna eru að flytja beinar fréttir, veita upplýsingar um atburði, varpa fram 

fróðleik um ýmis málefni, koma með hugmyndir, gagnrýna og hafa auga með því sem 

er að gerast í heiminum (Hörður Einasson, 1997: 63). Í skýrslu menntamálaráðuneytis  

er hugtakið fjölmiðill útskýrt sem ákveðin stofnun sem hefur það að markmiðið að 

dreifa upplýsingum til fólks. Fjölmiðillinn getur á hvaða hátt sem er upplýst sem flest 

fólk með dagblöðum, tímaritum, vefmiðlum, sjónvarpi og útvarpi 

(Menntamálaráðuneytið, 2005: 13). 

 Gunnar Hersveinn segir að í samfélaginu hafi fjölmiðlar mikil áhrif, aðal 

skjólstæðingur fjölmiðla er almenningur sem að vissu leyti mótar skoðanir sínar, áhuga, 

hegðun og lífstíl eftir áhrifum frá fjölmiðlum. Það er hinsvegar að mati Gunnars 

Hersveins mýta að fjölmiðlar endurspegli samfélagið þar sem fjölmiðlar eru aðeins 

þátttakendur í því að móta samfélagið eins og það er. Fjölmiðlar geta líka verið 

hættulegir fyrir samfélagið þar sem þeir geta viðhaldið hættulegum viðmiðum sem eru 
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föst í samfélaginu. Hugsjón fjölmiðlafólks á samt sem áður að vera sú að bæta 

samfélagið þar sem það hefur aðgang að vettvangi til þess (Gunnar Hersveinn, 2008: 69, 

73, 80).  

   

Fjölmiðlar og mótmæli 

John D. McCarthy, Clark McPhail og Jackie Smith segja að það skipti máli hvort og 

hvernig fjölmiðlar fjalla um mótmæli þar sem umfjöllunin getur haft lýðræðislegar 

afleiðingar og myndað skoðanir fólk. William Gamson segir að fjölmiðlar í dag þrífist í 

mjög kapítalísku umhverfi þar sem hagnaður skiptir mestu máli. Þeir reiða sig á 

auglýsendur og neytendur til þess að halda hagnaðinum í hámarki. Vegna þess 

umhverfis sem fjölmiðlar eru umkringdir geta þeir í raun valið og lagað fréttir á þann 

hátt að þær hafa hvorki slæm áhrif á fréttamiðilinn sjálfan né á aðila sem honum 

tengjast á einhvern hátt (McCarthy, McPhail og Smith, 1996: 478, 481).  

Oft er það markmið með mótmælum að ná athygli fjölmiðla vegna þess að með 

athygli þeirra er hægt að ná til breiðari og fjölmennari hóps. Mikilvæg vandamál sem 

vert er að veita athygli eru gerð sýnileg fyrir stóran hóp fólks og því meiri líkur á að 

hafa áhrif. Michael Lipsky hefur greint þá fjóra hópa sem pólitískir mótmælendur vilja 

ná til og þar eru  fjölmiðlar hópur númer tvö. Á undan fjölmiðlum er hópur fólks sem 

hefur kosningarétt og á eftir þeim kemur hópur almennings og svo ríkisstjórn og pólitísk 

skotmörk sem mynda saman einn hóp (Smith, McCarthy, McPhail og Augustyn, 2001: 

1397-98). Fjölmiðlar og mótmæli mynda oft á tíðum einskonar hringrás þar sem 

umfjöllun um mótmæli fer eftir því hvort fjölmiðlar séu nú þegar að fjalla um sama efni 

og verið er að mótmæla. Oft eru fjölmiðlar þegar farnir að fjalla um ákveðið efni áður 

en það er tekið upp af mótmælahreyfingu (McCarthy, McPhail og Smith, 1996: 485).   

 

 

3. „Ofbeldisseggir tóku völdin“ 

Ármann Þorvaldsson fyrrum forstjóri Kaupthing í Bretlandi og fyrrum yfirmaður 

fyrirtækjaráðgjafar Kaupþings banka segir að Ísland hafi ekki talist hagkvæmt til 

viðskipta seinnihluta 20. aldar, efnahagslífið snéri að mestu um sjávarútveg og var hann 

okkar helsta útflutningsvara. Strax í byrjun 21. aldar hafði dæmið hinsvegar snúist við 

og Ísland farið frá því að vera eitt af fátækustu löndum Evrópu í að vera eitt ríkasta 

landið í Evrópu. Ármann segir að snemma á 21. öldinni hafi Ísland breyst til muna, 

Davíð Oddson fyrrverandi forsætsráðherra átti þar stóran hlut í máli. Undir hans forystu 
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varð Ísland hluti af efnahagssvæði Evrópu, það þýddi að Ísland varð opið fyrir frjálsu 

fjármagni, vörum, þjónustu og vinnuafli. Í kjölfarið fylgdi skattalækkun og 

einkavæðing. Fólk fékk frelsi til að þróa fjármála tækifæri og ný kynslóð 

viðskiptamanna fæddist (Ármann Þorvaldsson, 2009: 31-4). Í skýrslu Jóns Daníelssonar 

og Gylfa Zoega kemur fram að viðskiptahæfileikar Íslendinga urðu að goðsögn og 

þegar Íslendingar fóru að kaupa fyrirtæki utan landssteinanna var það útskýrt með 

goðsögninni um frábært viðskiptavit landsmanna sem síðar varð að engu (Sigurður 

Jóhannesson, 2009: 3).  

Tryggvi Gunnarsson meðlimur í rannsóknarnefnd Alþingis sem rannsakaði 

bankahrunið á Íslandi 2008 sagði að ein af ástæðum hrunsins hafi verið sú að 

samfélagið fylgdist ekki nógu vel með. Páll Hreinsson annar meðlimur í 

rannsóknarnefndinni er sammála honum og segir: „Það var þessi þöggun. Það var veist 

að fólki. Þegar bankakerfið hefur náð stærð á við tífalda landsframleiðslu, þá er það 

farið að stjórna samfélaginu“ (mbl.is, 2010d). Pierre Bourdieu skrifaði margar greinar 

þar sem hann styður baráttu félagshreyfinga (social movement) og í einni þeirra spyr 

hann: „Hvernig samfélagi viljum við búa í og í hvernig samfélagi viljum við að börnin 

okkar búi í?“ (Bourdieu, 2008: 280).  

 

Gráðuga Ísland 

Ármann Þorvaldsson segir að upphafið af útrásinni hafi verið árin 2000 til 2001, á 

þessum tíma tókst honum ásamt fleiri starfsmönnum Kaupþings banka að framkvæma 

fyrir viðskiptavini sína gríðarstór kaup á fyrirtækjum erlendis. Kaupin tókust vel þrátt 

fyrir lítið tengslanet, lítið fjármagn og litla reynslu starfsmanna bankans. Kaupþing 

komst í lið með stóru bönkunum í nýjum viðskiptaheim á þessu tímabili, bankinn 

hagnaðist gríðarlega og fjármagn fór að streyma inn í landið. (Ármann Þorvaldsson, 

2009: 96-97). Jón Daníelsson og Gylfi Zoega segja í skýrslu sinni að fjármagnið sem fór 

að streyma inn í landið hafi komið til vegna verðbólgumarkmiðanna sem tekin voru upp 

árið 2001. Til þess að koma í veg fyrir verðbólgu hækkaði Seðlabankinn stýrivexti, 

þessi hækkun vaxtanna varð til þess að Íslendingar fóru að taka lán í erlendri mynt. 

Þessi ákvörðun landsmanna gerði það að verkum að erlendur gjaldeyrir streymdi inn í 

landið, örvaði hagvöxt og Íslendingar héldu að þeir væru ríkari en þeir í raun voru. Í 

skýrslunni kemur einnig fram að „Ríkið bar ábyrgð á skuldbindingu bankanna, eða var 

að minnsta kosti talið gera það, en það fylgdist ekki vel með gjörðum þeirra. Þetta nýttu 

bankarnir sér...“ (Sigurður Jóhannesson, 2009: 3). 
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Þingmenn sem réðu ríkjum á þessum tíma stóðu ekki vörð um samfélagið og 

leyfðu bönkunum í raun að gera hvað þeir vildu að mati Steingríms J. Sigfússonar 

fjármálaráðherra sem segir í viðtali við mbl.is að „...samfélaginu hafi verið rænt í nafni 

hugmyndafræði Sjálfstæðisflokks. Græðgin hafi verið gerð að dyggð, og hrokinn og 

heimskan fengu öll völd í íslensku samfélagi“. Steingrímur bætir svo við „Rán var það 

og rán skal það heita“. „Steingrímur sagði hlutina hafa farið verulega úrskeiðis upp úr 

síðustu aldamótum. Oftrú stjórnmálamanna á hinum frjálsa markaði hafi horft á 

skuldirnar hrannast upp, hjá fyrirtækjum og heimilum“ (mbl.is, 2019b). Egill Ólafsson 

skrifar inn á mbl.is að rannóknarskýrslan sem Alþingi gaf út í apríl 2010 hlífi engum og 

ekkert sé dregið undan. Hann segir: „Í henni er flett ofan af áhættusömum rekstri 

bankanna og hvernig stjórnkerfið stóð lamað gagnvart vandanum“. Félagsleg tengsl 

bankamanna og lánataka þeirra koma fram í skýrslunni sem og hvernig þeir sem vissu 

af komu hrunsins brugðust við eða brugðust í raun ekki við (Egill Ólafsson, 2010).  

Flett hefur verið ofan af falli Íslands með útgáfu Rannsóknarskýrslu Alþingis. 

Bankamenn, þingmenn og aðrir sem tengdust efnahagshruni Íslands hafa verið gerðir 

sýnilegir og dregur skýrslan upp upphaf, miðju og endalok efnahagshrunsins. Í 

skýrslunni kemur fram að „Efnahagur bankanna óx hratt. Í lok árs 2007 voru stóru 

bankarnir þrír orðnir alþjóðlegir bankar með heildareignir sem námu nærri nífaldri 

landsframleiðslu Íslands“ (Rannsóknarnefn Alþingis, 2010: 177). Í skýrslunni kemur 

einnig fram að fall bankanna, Glitnis, Kaupþings og Landsbankans hafi orsakast sökum 

stærðar bankanna og örum vexti þeirra. Einnig „Segir þar, að efnahagur og útlán 

bankanna hafi vaxið fram úr því sem innviðir þeirra þoldu“ (mbl.is, 2010a). Einnig kom 

fram í skýrslunni að snemma morguns 6. október 2008 gerðu íslenskir ráðamenn sér 

grein fyrir því að bankarnir myndu líklega hrynja (mbl.is, 2010c). Þegar 

Rannsóknarskýrsla Alþingis var gefin út 12 apríl 2010 birtist samdægurs grein á 

netmiðlinum visir.is um að lögreglan hafi áhyggjur á annari mótmælabylgju líkt og 

þeirri sem átti sér stað í janúar 2009. Eftir að skýrslan var gefin út fór fólk að leggja leið 

sína að Alþingi til þess að mótmæla. Fátt var þó um manninn við Austurvöll þennan dag 

en lögreglan fylgist með (visir.is, 2010). 

 

Fjölmiðlar á Íslandi 

Fjölmiðlar eru nauðsynlegir til þess að ná til fólks. Sumir segja að hlutverk þeirra sé í 

raun að upplýsa þá sem minna mega sín og koma á framfæri þeirri valdastjórn sem ríkir. 

Fjölmiðlar eru oft taldir vera fjörða valdið sökum þess valds sem þeir hafa til þess að 
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hafa áhrif á framgang ýmissa mála (Petersson og Pettersson, 2005: 12-13). Yfir 

fjölmiðlunum sjálfum ríkir ákveðið vald sem er í höndum eigenda, fréttastjóra og fólks 

sem hefur hagsmuni að gæta. Góður fjölmiðill eða fréttamaður lætur ekki undan 

þrýstingi yfirvaldsins og sinnir skyldu sinni sem er að upplýsa samfélagið. Gunnar 

Hersveinn segir að samkvæmt íslenskum siðareglum blaðamanna þurfi blaðamenn að 

hafa sannfæringu sína að leiðarljósi, þetta á að einkenna allt fjölmiðlafólk. Markmið 

þeirra á ekki að vera að sverta mannorð fólks heldur að koma með góðar fréttir af 

raunsæjum atburðum. Fjölmiðlamenn eiga einnig að vera gagnrýnir og umfram allt 

heiðarlegir. Fjölmiðlar byggja á samböndum og stöðugum tengslum við aðra fjölmiðla, 

fyrirtæki og fólk. Trúverðugleiki og traust er það sem fjölmiðlar byggja á og ef það er 

ekki til staðar er ólíklegt að fjölmiðillinn verði til staðar mikið lengur (Gunnar 

Hersveinn, 2008: 74, 76, 82-3). Fjölmiðlar hafa áhrif á það hvernig við sjáum menningu 

okkar, hvernig stjórnmálaskoðanir við höfum og hvernig við háttum neysluvenjum 

okkar. Fjölmiðlar eru einokaðir og það sem fjölmiðillinn matar okkur af er ákvarðað af 

fáum, völdum einstaklingum. Það er samt sem áður ekki hægt að segja nákvæmlega til 

um það hversu mikið við verðum fyrir áhrifum fjölmiðlanna (Petersson og Pettersson, 

2005: 19-21, 25).  

Styrmir Gunnarsson segir að fréttaflutningur íslenskra fjölmiðla frá árinu 2005 

fram til dagsins í dag hafi ekki verið góður né skilað almenningi þeim upplýsingum sem 

hann átti rétt á. Rannsókn á skrifum Morgunblaðsins frá árinu 2007 sýnir að blaðamenn 

gagnrýndu ekki íslenska bankakerfið eins og þeir hefðu í raun átt að gera. Þeir höfðu 

þær upplýsingar að íslensku bankakerfin væru á leið í ógöngur en þeir upplýstu 

almenning ekki. Hvers vegna ekki? spyr Styrmir Gunnarsson og ástæðuna segir hann 

vera eignarhald og tengsl, tveir ráðamenn  Landsbankans, þeir Björgúlfur Guðmundsson 

og Kjartan Gunnarsson og svo ritstjóri Morgunblaðsins á þessum tíma bundust áratuga 

gömlum böndum. Bæði voru þetta vinatengsl síðan þeir voru í  Heimdalli og einnig 

fjölskyldutengsl. Styrmir segir að það sem einkenni samfélagið og sé í senn ókostur sé 

návígið og tengslin í samfélaginu (Styrmir Gunnarsson, 2009: 164-6).  

Pierre Bourdieu var einn af þeim fyrstu sem notaði hugtakið félagsauður (social 

capital), í hugtakinu felst að það er gott að vera með félagsleg sambönd og vera ágætur í 

því að nota þau. Í efnhagsheiminum skiptir félagsauðurinn miklu máli og gott er að 

þekkja ákveðna aðila og nota þau sambönd sem maður hefur. Á tímum sem þessum er 

gott að geta gengið að félagsauði. Samfélagið er sífellt að breytast og félagsnet því 

mikilvæg. Fólk sem hefur ekki félagsnet gæti átt erfiðara uppdráttar en annað fólk sem 
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hefur félagsnet. Bourdieu notaði hugtakið til þess að rannsaka mismun innan samfélaga. 

Félagsauður manna er mismunandi og strax í æsku er fók farið að mynda tengsl við 

ættingju og annað fók sem með tímanum verða vinir þess og kunningjar. Síðar gætu 

þessi tengsl komið að góðum notum þegar til dæmis fólk er komið út á vinnumarkaðinn. 

Þar er hægt að nota góð sambönd til þess að fá hærri stöðu eða betra starf. Það hafa ekki 

allir sama félagsauðin og geta því ekki sótt í sama félagslega umhverfið. Tengsl sem 

myndast milli fólks geta sagt mikið til um stöðu þess innan samfélaga, hvort það sé hátt 

sett eða lágt sett. Í viðskiptaheiminum skipta góð sambönd miklu máli en það gerir líka 

próf frá góðum skóla (Gestur Guðmundsson, 2008: 87). 

Stefanía Óskarsdóttir skrifaði grein inn á mbl.is þann 12. apríl 2010 þar kemur 

fram að „Almenningur hafi gert sér grein fyrir að einhver vandi væri fyrir dyrum en 

upplýsingar hafi ekki verið uppi á borðum og lítið um úrræði. Afmarkaðir hópar hafi 

unnið með vandamálin en þau hafi ekki farið lengra. Menn hafi ekki tekið þau 

alvarlega“. Einnig segir hún það sama og Styrmir Gunnarsson um umfjöllun fjölmiðla á 

hruninu, að það sem hafi áhrif á heildarhagsmunni þjóðarinnar sé fámenn þjóð og 

kunningjatengslin sem einkenna hana. Einnig bendir Stefanía á að það sem gæti haft 

mikil áhirf á umbætur í stjórnmálakerfinu og kröfur um viðhorfsbreytingu 

stjórnmálamanna sé almenningur. Almenningur getur krafist þess að stjórnmálamenn 

axli ábyrgð og segi af störfum. Það sem stjórnmálamönnum beri að gera núna er að 

standa sig í starfi og vinni traust fólks og vinni vinnu sína út frá þeim skyldum sem 

þeim ber að fara eftir (Stefanía Óskarsdóttir, 2010).  

 Eins og kemur fram í bók Styrmis Gunnarssonar, Umsátrið – Fall Íslands og 

endurreisn var fjallað um bankanna og hrun þeirra í fjölmiðlum á tímabilinu 2005 til 

dagsins í dag (Styrmir Gunnarsson, 2009: 166). Mótmælendur mótmæltu fyrst 

bankahruni Íslands í janúar 2009 svo að fjölmiðlar tóku eftir (Vésteinn Valgarðsson, 

2009).   

 

Orðræðan í mótmælunum 

Á mbl.is í janúar 2009 birtust margar greinar með reglulegu millibili þegar mótmælin 

voru í fullum gangi. Ég valdi þrjár greinar af vef morgunblaðsins frá þriðja og fjórða 

degi mótmælanna, fimmtudaginn 22 janúar til föstudagsins 23 janúar. Á þessum tíma 

voru mótmælin í brennidepli. Ég skoðaði ákveðinn atburð sem mér þykir marka viss 

tímamót í mótmælunum og er sá atburður þegar lögreglan beitti í fyrsta skiptið táragasi 

á mótmælendur. Atburðurinn sýnir að mínu mati að lögreglan hafði ekki stjórn á 
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aðstæðum sínum. Beiting táragassins hafði haft aðdraganda en lögreglan hafði ítrekað 

beitt piparúða á mótmælendur. Bæði mótmælendur og lögreglan fengu á sig slæma 

mynd á þessum tíma, myndin er í raun svipuð en harkaleg viðbrögð, ofbeldi og 

skemmdarverk einkenndi mómælendur og harkaleg viðbrögð og ofbeldi einkenndi 

lögreglunna.   

Föstudaginn 23. janúar 2009 birtist grein með yfirskriftinni „Ofbeldisseggir tóku 

völdin“ á fréttamiðlinum mbl.is. Greinin fjallar um það þegar mótmælaaðgerðir urðu 

hvað mestar aðfaranótt fimmtudags. Þessa nótt beitti lögreglan í fyrsta skiptið táragasi á 

mótmælendur. Lögreglan fann sig knúna til þess að brjóta niður aðgerðir mótmmælenda 

þar sem hópur þeirra var með óeirðir, kastandi glerflöskum að lögreglumönnum og 

bensíni að Alþingishúsinu. Fram kemur að ofbeldisseggir sem stóðu fyrir óeirðunum 

hafi margir verið góðkunningjar lögreglu og að mörgum mótmælendum hafi ofboðið 

hegðun þeirra. Í greininni segir Stefán Eiríksson lögreglustjóri að flestir mótmælendur 

skilji störf lögreglu og leyfi þeim að sinna starfi sínu. Ekki er því hægt að dæma alla 

mótmælendur eins. Margir mótmælendur voru mjög ósáttir með viðbrögð lögreglunnar í 

mótmælunum og fannst þeim hún taka ansi hart á málunum. Í greininni er gerður 

greinamunur á piparúða og táragasi. Táragas er öflugra en piparúði en sömu meðferð er 

beitt þegar fólk kemst í nálægð við efnin. Piparúðinn er vinsælli hjá lögreglunni en 

táragas hefur aðeins verið notað tvisvar áður fyrir utan núna í janúar 2009. Táragasið 

var notað í Reykjavík árið 1949 og svo tíu árum síðar á Siglufirði (Una Sighvatsdóttir, 

2009). 

Næsta grein birtist á vefnum aðfaranótt fimmtudagsins 22. janúar og heitir 

Táragassprengjum beitt. Fram kemur að táragasi hafi verið beytt, að minsta kosti tíu 

sprengjum hafi verið kastað á mannfjöldann áður en morgunblaðið fór í prentun. 

Lögreglan reyndi að tvístra hópnum en mikil reiði braust út þegar sprengjunum var 

kastað, mótmælendur hentu múrsteinum í átt að lögreglunni sem beitti þá gasinu. Tveir 

lögreglumenn slösuðust alvarlega í átökunum og einn mótmælandi þurfti að leita á 

slysadeild. Mótmælendur færðu sig eftir átökin á Austurvelli að Stjórnarráðinu, þar sem 

lögreglan stóð vörð, og kalla þurfti út auka starfslið lögreglu (Silja Björk Huldudóttir, 

2009). Þennan sama dag klukkan 14:48 birtist önnur grein sem ber heitið Sjö 

lögregluþjónar slösuðust. Í henni kemur frama að annan daginn í röð hafi mótmælin 

farið úr böndunum. Lögreglumenn hafa orðið  fyrir grjóti, eldar verið kveiktir og rúður 

brotnar. Forsætisráðherra hefur verið ógnað og sjö lögreglumenn hafa slasast í 

átökunum (mbl.is, 2009).  
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Fjöldi mótmælenda, handtökur, lögreglan sprautar táragasi og óeirðir er það sem 

kemur fyrir í greinunum. Lögreglan og að vissu leyti Alþingishúsið eru þolendur og 

mótmælendur eru gerendurnir í öllum greinunum. Fram kemur þó í einni þeirra að fólki 

finnist lögreglan beita of mikilli hörku á mótmælendur. Eftir því sem líður á dagana 

ágerast mótmælin og lýsingarorðin verða fleiri. Greinarnar þrjár hafa allar mismunandi 

höfund og eru því skrifaðar á ólíkan hátt. Táragassprengjum eftir Silju Björk 

Huldudóttir er skrifuð á hlutlægan hátt þó svo það virðist sem lögreglan sé ítrekað að 

svara gjörðum mótmælenda með því að kasta táragassprengjum. Fram kemur að bæði 

lögregla og mótmælandi hafi þurft að leita á slysadeild. Aðstæðum er lýst eins og 

höfundur sér þær og líklega er hann á svæðinu. Engin gagnrýni er í greininni og fær 

lesandinn skýra mynd af því sem er að gerast. Greinin Sjö lögregluþjónar slösuðust er 

skrifuð í allt öðrum stíl. Í henni kemur einungis fram hverjir hafa slasast og að 

mótmælin séu farin úr böndunum. Þrisvar kemur fram að lögreglumenn hafa orðið fyrir 

meiðslum og þrisvar kemur fram að rúður hafa verið brotnar. Mikil endurtekning 

einkennir greinina og er líklegt að höfundur hennar sé ekki á staðnum þar sem 

meginmál greinarinnar er í gæsalöppum. Eins og heiti greinarinnar gefur til kynna eru 

lögreglumenn ekki gagnrýndir heldur eru þeir fórnarlömb mómælenda sem gerðu lítið 

annað en að brjóta og bramla.  

Síðasta greinin sem hér er fjallað um heitir Ofbeldisseggir tóku völdin og er 

aðallega uppbyggð á viðtali blaðamanns við lögreglustjóra, lögreglumann sem tók þátt í 

aðgerðum lögreglu í mótmælunum og konu sem tók þátt í mótmælunum á friðsaman 

hátt. Í þeirri grein kemur mesta gagnrýnin fram, bæði á mótmælendur og á lögregluna. Í 

henni kemur fram að valdbeiting lögreglunnar hafi ekki þurft að vera eins hörð og hún 

var. Hinsvegar kemur fram að margir mótmælendur voru alls ekki sáttir með það 

hvernig mótmælin þróuðust og hörmuðu aðferðir ákveðinna einstaklinga sem ákváðu að 

nota ofbeldi. Lögreglustjórinn tekur það skýrt fram að flestir mótmælendurnir hafi verið 

til friðs en á svæðinu voru ofbeldisseggir sem höfðu það að markmiði að ráðast á 

lögregluna. Einnig tekur hann skýrt fram að lögreglan hafi verið nauðug til þess að 

dreifa hópi mótmælendanna. Greinin er byggð upp af viðtölum sem gerir það að verkum 

að fólk fær að sjá sjónarhorn lögreglustjóra, lögreglumans og mótmælanda. Öll eru þau 

sammála um að mótmælin fóru úr böndunum, ákveðnir einstaklingar voru með rangar 

hugmyndir um tilgang mótmælanna og notuðu þau í þeim tilgangi að hefna sín á 

lögreglunni. Einnig kemur fram í greininni að fólki fannst viðbrögð lögreglu heldur 

hörð og það óttaðist að röng mynd kæmi á mótmælin. Eins og áður hefur komið fram 
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segja Pamela E. Oliver og Gregory M. Maney að mótmæli fái meiri umfjöllun í 

mótmælum ef aðstoðar lögreglu er þarfnast. Ennig segja þau að óspektir og upplausn 

séu gott fréttaefni, það hefur sýnt sig í því að mótmæli fá miklu frekar umfjöllun í 

fjölmiðlum ef það eru óspektir og upplausn í kringum þau (Oliver og Maney, 2000: 

483). 

 

Mótmæli á Íslandi 

Vésteinn Valgarðsson segir að undanfarin ár hafi Íslendingar mótmælt Íraksstríðinu, 

hernum, erlendum glæpamönnum sem koma til landsins. Saving Iceland hópurinn hefur 

svo séð um að mótmæla stóriðju eins og álveri og virkjunum, náttúrueyðileggingu og 

mörgu fleiru. Efnahagshrun Íslendinga árið 2008 er það sem er í brennidepli meðal 

íslenskra mótmælenda í dag (Vésteinn Valgarðsson, 2008 og SavingIceland.org, 2009). 

Vésteinn skrifaði grein á vefritið Eggin um mótmælin í Reykjavík í janúar. Í greininni 

vandar hann lögreglunni ekki söguna og skrifar eftirfarandi:“ Sá er þetta ritar varð vitni 

að a.m.k. eftirfarandi: Sparkað, af greinilegum ásetningi, í mann sem stóð meinlaus 

fremst í flokknum; þegar hann brást við með munnsöfnuði reiddi viðkomandi lögga 

hnefa til höggs og gerði sig líklega til að berja hann; hann valdi þá að hopa nokkuð til 

baka. Maður sat meinlaus á jörðinni og ætlaði ekki að færa sig um set; var tekið 

óþyrmilega á honum, rifið í hár og handlegg og hann snúinn niður, algerlega að 

tilefnislausu. Maður stóð með tóman stóran plastbrúsa og barði hann eins og bumbu 

með járnstykki; óeirðalögreglumaður reif af honum hvort tveggja, tuddalegur í fasi, án 

þess að neitt sérstakt tilefni væri til. Maður fékk tvo skurði á hnakka þegar lögreglan 

reiddi honum högg; undirritaður sá ekki hvort hann fékk kylfu í höfuðið eða var hrint 

svo hann félli með hnakkann í svellið“. Hann segir einnig að lögreglan hafi átt 

frumkvæði að mörgum ryskingum og að hans mati skorti lögregluna hér á landi aga. 

Lögreglunni vantaði einhverja stjórn og þegar svo er getur hún ekki verið neitt annað en 

hættuleg (Vésteinn Valgarðsson, 2009). 

 Pétur Blöndal skrifaði grein um mótmælin sem áttu sér stað fyrir utan 

alþingishúsið í janúar 2009, búsáhaldarbyltingin voru mótmælin kölluð og mótmæltu 

Íslendingar bankahruni og ríkistjórninni. Í greininni segir Guðmundur Oddur 

Magnússon lektor við Listaháskóla Íslands að engin mótmæli í líkindum við þessi hafa 

áður verið á Íslandi. Ryskingar hafa þó verið milli mótmælenda og lögreglu í 

mótmælum hér á landi eins og þegar Íslendingar mótmæltu inngöngu í 

Atlantshafsbandalagið. Pétur Blöndal segir að samkvæmt rannsókn sem Fréttablaðið 
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gerði 23. janúar 2009 voru flestir sammála því sem mótmælin stóðu fyrir og töldu þau 

eiga rétt á sér. Fólk var hins vegar almennt ekki hlynnt ofbeldinu sem fylgdi 

mótmælunum og þeirri árás sem gerð var að lögreglunni (Pétur Blöndal, 2009).   

Í mótmælunum í janúar spruttu upp nokkrar nýjar félagshreyfingar eins og Nýtt 

Ísland og Iceland-Calling sem lögðu áherslu á friðsamleg mótmæli þar sem mótmælin 

höfðu farið úr böndunum. Ein hreyfingin lagði áherslu á að þeir sem vildu gera sig 

sýnilega sem friðsamlega mótmælendur ættu að auðkenna sig með appelsínugulum lit. 

Fundir voru einnig haldnir í miðbænum til þess að hvetja fólk að vera friðsamlegt og 

fólk var beðið um að vera ekki að mótmæla um helgar þar sem vín gæti þá verið við 

hönd og líkur á að mótmæli færu úr böndunum (Una Sighvatsdóttir, 2009). Að mati 

Péturs Blöndal var fólk almennt hlynnt mótmælunum þó svo að í grein hans komi fram 

að „stór hópur lýsir mótmælunum sem óeirðum og er ósáttur við hvernig komið var 

fram við lögreglu og niðurrif á helstu stofnunum samfélagsins“ (Pétur Blöndal, 2009).  

Michel Foucault segir að það sé viss „animalization“ sem ríkið notar á 

almenning, ríkið gerir almenning að þægum húsdýrum sem hlýða og eru til friðs 

(Dreyfus og Rabinow, 1982: 138). Með orðum Foucault og Guðmundar Odds 

Magnússonar ætla ég að enda þennan kafla, Guðmunur segir „Eins og að það skuli vera 

sparigrís eða svín sem er táknmynd þess fyrirtækis, sem hefur sömu eigendur og 

kolfelldu hagkerfi Íslands – að það sé jöfnum höndum táknmynd kapítalista og valdsins 

sem þyrmir engum, „löggusvínin“. Þetta er einnig mjög algengt stef í pólitísku 

myndmáli, hvernig manneskjur, eins og þekktir stjórnmálamenn, eru gerðir að hálfum 

dýrum með því að setja á þá svínsnef. Það var ekki aðeins áberandi á Austurvelli, heldur 

einnig í seinni heimsstyrjöldinni, að mála andstæðinginn sem dýr, til að auðvelda fólki 

að ganga í skrokk á honum eða fella hann“ (Pétur Blöndal, 2009).  

 

Niðurstaða 

Michel Foucautl talar um að vald sé allsstaðar í samfélagi okkar og með nútímaríki hafi 

vald orðið allsráðandi. Ný pólitísk hugsun myndaðist með nýju ríki og varð sú að 

hagnaður skipti öllu máli. Þarfir einstaklinga og velferð var sett í sæti á eftir hagnaði. 

Ríkið setti beisli á þjóðfélagið og einstaklingar fóru að haga sér eftir því hvað var best 

fyrir ríkið. Valda kenning Foucault tengist vel habitus hugtaki Pierre Bourdieu þar sem 

habitus vísar til ákveðinnar hegðunar, hegðunar sem er samfélagslega viðurkennd. 

Umhverfi okkar mótar okkur og við hegðum okkur, framkvæmum og hugsum eftir því 

hvernig við erum mótuð og eftir því sem ríkið segir að sé leyfilegt. Þess vegna finnst 
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okkur óþægilegt þegar venjum okkar er raskað og við þurfum að haga okkur á annan 

hátt en venjulega. Þegar bankahrunið varð var venjum okkar verulega raskað, habitus 

okkar breyttist og í raun þurftum við að búa okkur til nýjan habitus. Þegar habitus fólks 

er beitt óréttlæti sýnir fólk samstöðu eins og sýndi sig í mótmælunum á Austurvelli. 

Fólk úr mismunandi habitus, gamalt og ungt fólk, fólk með mismunandi stjórnmála- og 

trúarskoðanir kom saman og mótmælti án þess að þeirra persónulegu skoðanir spilltu 

fyrir, fólk sýndi samstöðu með fólki sem það átti kannski ekkert sameiginlegt með.  

 Með mótmælum reynir fólk að hafa áhrif, í mótmælunum í janúar 2009 reyndi 

almenningur að hafa áhirf á ríkisstjórnina. Fólk kom saman á Austurvelli gagngert til 

þess að taka afstöðu, öll gerðust þau aðgerðarsinnar að mínu mati þar sem þau tóku þátt 

í að fá hlutunum breytt, þau gerðu eitthvað í málunum með aðgerðum. Mótmælin fóru 

úr böndunum, fólk var æst og vildi að á það væri hlustað. Það er nokkuð ljóst að í hópi 

mótmælenda voru margir sem höfðu annað í huga en flestir mótmælendurnir sem 

mótmæltu friðsamlega með því að berja pottlok og trommur. Þessi hópur ófriðsamra 

einstaklinga var ástæða fyrir hörðum viðbrögðum lögreglu og notkun hennar á táragasi 

sem margir friðsamir mótmælendur fengu að kenna á. Að mínu mati fengu 

mótmælendur nokkuð sanngjarna umfjöllun fréttamiðla, tekið var fram að friðsamir 

mótmælendur væru ekki sáttir við framgang mótmælanna þegar ofbeldið og 

skemmdarverkin byrjuðu.  

 Það er áhugavert að nútímasamfélag eins og Ísland færist nær fortíðinni en 

framtíðinni, kapítalisminn kom sterkur inn í strjórnartíð sjálfstæðisflokksins. Bankarnir 

stækkuðu ört frá árinu 2005 og einskavæðing og hagnaður varð það sem samfélagið 

snérist um. Ef horft er til sögu kapítalismans er hægt að ímynda sér að samfélag sem 

snýst um hagnað getur aldrei orðið að þróuðu vel starfandi samfélagi. Líf fólks hrundi í 

kjölfar efnahagskreppunar 2008, fólk tók þátt í góðæri bankanna, tók óskynsamleg lán, 

eyddi umfram efnahag sinn og fór eftir ráðum nýrrar kynslóðar bankamanna. 

 Durkheim lýsir því vel hvernig stofnanir samfélagsins þurfa að vinna saman eins 

og líffæri líkamans til þess að halda virkninni gangandi. Stofnanir samfélags okkar unnu 

ekki vel saman, þær voru veikar og á endanum hætti samfélagið að virka. Ríkisstjórnin 

fylgdist ekki nógu vel með bönkunum og úr varð efnahagskreppa, fólk var skilið eftir 

allslaust með engin svör. Einstaklingar vilja ekki missa tilfinninguna fyrir því hverjir 

þeir eru í raun og veru. Fólk sækir í öryggi og líður ekki vel í aðstæðum sem eru 

ókunnugar, aðstæður eins og margir fundu sig í þegar bankarnir hrundu, peningalaust 

með ofurhá lán. Það er í eðli okkar að refsa fólki þegar það hefur framið glæpi og það er 
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það sem mótmæli snúast að vissu leyti um. Við reynum að finna blóraböggul, einhvern 

til þess að taka á sig ábyrgð. Þetta gerum við eins og Michael Jackson og Hannah 

Arendt segja til þess að geta fyrirgefið og haldið áfram. Þegar blóraböggullinn er 

sýnilegur getum við fyrirgefið og hafið nýtt líf.  

 Lögreglan hefur vald til þess að bregðast við á þann hátt sem hún telur vera 

réttan. Hún á að  koma í veg fyrir glæpastarfsemi og óeirðir í samfélaginu. Hún ber 

skyldu til þess að vernda samfélagið rétt eins og fjölmiðlar gera á vissan hátt. Þeir eiga 

að upplýsa fólk um það sem er að gerast í landinu og út í heimi. Hér á landi ríkir 

tjáningafrelsi en samt sem áður eins og Styrmir Gunnarsson segir tjáðu fjölmiðlar 

Íslendingum ekki raunverulega stöðu mála sem var þá yfirvofandi bankahrun. Margt 

spilaði þar inn í, meðal annars persónuleg tengsl milli yfirmanna bankanna og ritstjóra 

helsta fjölmiðils landsins.  

Mótmælin hér á landi í janúar 2009 fengu mikla fjölmiðlaumfjöllun að miklu 

leyti vegna þess hve ófriðsöm þau voru þar sem læti og óspektir selja. Í greinunum 

þremur sem ég fjallaði um kemur ófriðurinn skýrt fram, táragasi var ítrekað beitt og 

lögreglumenn enduðu á spítala eftir að hafa fengið gangstéttarhellur í höfuðið. Það er 

leiðinlegt að mótmælin skildu fara eins og þau fóru, aðalástæðan var þó eins og Stefán 

Eiríksson lögreglustjóri sagði vegna ofbeldisseggja sem reyndu að taka völdin.  

Niðurstaða mín er sú að vald og yfirráð hefur sett okkur í stöðu sem við viljum 

ekki vera í en komumst ekki úr. Samkvæmt Foucault virkar heimurinn samkvæmt 

athöfnum fólksins sem í honum býr og allir lúta undir sama valdið og eiga að fylgja 

lögum og reglum. Það er því hægt að tengja efnahagslífið við það að fólk var ekki að 

vinna saman og fór ekki eftir settum lögum og reglum. Fólk vildi meiri völd, 

almenningur fór að skipta minna máli og peningar urðu að brennidepli.  
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