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Útdráttur 

 

Hnattvæðingin hefur orðið að ráðandi hugtaki í heiminum í dag. Hugmyndir hafa komið 

upp um að hnattvæðingin sé fjórða stig kapítalismans. Litið verður á sögu kapítalisma í 

Suður-Ameríku og litið á hvernig að hnattvæðingin kom til. Hún verður svo skoðuð útfrá 

klassískum hugtökum kapítalismans,  kapítali, stéttum og framleiðsluferlum og skoðað verður 

hvernig að þau hafa orðið þverþjóðleg. Þá verður neysla skoðuð í hnattrænu samhengi og 

hvernig hún er farin að stjórna ólíkum þáttum mannlífsins. Til verksins verða notaðar 

kenningar frá Marx, Robinson og Baudrillard. Tekin verða dæmi frá Suður-Ameríku og reynt 

að gera sér grein fyrir hve víða megi finna hnattvæðinguna. Álfunni verður skipt í fjóra hluta 

og hver hluti fyrir sig tekinn og skoðaður.  Hnattvæðinguna er hægt að finna á flest öllum 

sviðum og geirum í álfunni hún hefur gerbreytt lífi og avinnuháttum fólks og fáir eða enginn 

sem hefur ekki fundið fyrir henni á einn eða annan hátt.
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1.Inngangur 

 

Tuttugasta öldin var öld breytinga, leiðir forfeðranna voru endanlega yfirgefnar og nýjar leiðir 

farnar. Breytingarnar áttu sér stað á öllum sviðum lífsins. Undir lok aldarinnar var vart til 

hópur á jörðinni sem ekki hafði fundið fyrir breytingunum að einhverju leyti. Miklar 

tækninýjungar, breytt þjóðfélagsmynstur og samruni svæða og fólks eru helstu breytingarnar 

sem hafa orðið. Erfitt er að henda reiður á öllum þessum breytingum en þó má styðja við 

kenningar sem hafa komið fram, nota þær til að einfalda hugmyndir okkar á heiminum og 

setja fram nákvæma greiningu á honum. Þessar kenningar eru þó ekki raunveruleikinn heldur 

einungis sýn á hann. Hnattvæðing er hugtak sem tekur á þessum breytingum sem gerast um 

heim allan. Hvað er hnattvæðing? Spurning sem er nauðsynlegt að svara til að skilja umfang 

breytinganna. Settar hafa verið fram ýmsar kenningar um hnattvæðinguna. Í einni þeirra er 

hnattvæðingin stig innan kapítalismans. Sú hugmynd verður skoðuð nánar og reynt að sjá 

hvernig atriði innan kapítalismans hafa áhrif í hnattrænum skilningi. Sú breyting sem á sér 

stað þegar kapítalið, stéttir og framleiðsluferlar eru ekki aðeins skipulögð á vettvangi 

þjóðanna heldur verða þverþjóðleg verður einnig athuguð. Að auki verður litið á hvernig 

neysla og afþreying eru tengd kapítalismanum og í kjölfarið hvernig þau hafa áhrif þegar þau 

eru orðin þverþjóðleg. Neysla verður skoðuð út frá hugmyndum Baudrillard. 

 Til að setja kenningarnar í samhengi verður ákveðið svæði, Suður-Ameríka, tekið fyrir 

og litið verður á sögu þess í ljósi kapítalismans. Í framhaldinu verða tekin fyrir dæmi um áhrif 

hnattvæðingar á svæðið. Skoðaðar verða landtökur, vatnsréttindi, áhrifin á frumskóginn og 

stórborgirnar svo fátt eitt sé nefnt. Þá verður reynt að gera grein fyrir hve öflugt tæki 

þverþjóðlegt álit fólksins er. Ekki er þó ætlunin að búa til yfirlit yfir áhrif hnattvæðingarinnar, 

enda er það efni í mun lengra verk. Einungis er veitt innsýn í áhrif og afleiðingar 

hnattvæðinginnar. Bent verður á hvernig nota má þessar kenningar til aðstoðar við greiningu á 

heiminum í dag. 

 

 

2. Hnattvæðingin og kapítalisminn 

 

Hnattvæðing hefur orðið að tískuorði, sem kemur ef til vill ekki á óvart sé litið á þann 

samruna sem hefur átt sér stað í heiminum síðustu áratugi. Merki um þennan samruna má sjá 

alls staðar, í klæðnaði, tónlist, tungumálum og viðskiptum svo fátt eitt sé nefnt. 
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Hnattvæðingin er svo greinileg að fáir tala gegn henni en ekki eru allir á eitt sáttir um hvað 

hún er. Hnattvæðingin hefur því orðið umdeild í fræðiheiminum. Deilt er um hvort hún sé ný 

af nálinni og hvaða afleiðingar hún hefur haft. Skilgreiningar á hnattvæðingunni hafa jafnvel 

orðið svo margar að stundum er talað um að hver fræðimaður hafi eigin skilgreiningu á 

hnattvæðingunni (Lewellen 2002:7-9).  

 Líkt og gefur að skilja þegar skilgreiningarnar eru eins margar og raun ber vitni, vilja 

þær oft á tíðum verða innantómt hjal sem vekja upp fleiri spurningar en þær svara. Í 

innganginum að bókinni The Globalization of World Politics setja Smith, Boylis og Owens  

fram  þessa skilgreiningu á hnattvæðingunni: ,,Með hnattvæðingunni eigum við einfaldlega 

við ferilinn af aukinni tengingu milli þjóðfélaga líkt og að atburðir í einum hluta heimsins hafi 

meiri og meiri áhrif á fólk og fjarlæg þjóðfélög.”
1
 Í beinu framhaldi ræða höfundar um hve 

óræð skilgreiningin er, hana er hægt sé að teygja aftur um aldir. Ef litið er til Suður-Ameríku 

má sjá að álfan hefur um langt skeið orðið sífellt tengdari öðrum þjóðfélögum. Þannig má sjá 

að fyrir um 500 árum byrjaði aukin tenging með komu Spánverjana. Einstakir atburðir í 

Evrópu höfðu áhrif á Suður-Ameríku. Hertaka Napóleons á Spáni er dæmi um atvik sem hafði 

bein áhrif á stjórnmál í Suður-Ameríku, en þá missti Spánn tímabundið vald yfir Suður-

Ameríku. Þegar í stað hófst ólga í Suður-Ameríku þar sem að áhrifamiklir einstaklingar 

byrjuðu að hvetja til sjálfstæðis. Má þar nefna að í Nueva Granada, núverandi Venesúela, reis 

upp Símón Bólívar maður sem  eftir að verða frelsishetja landsins og byrjaði að berjast fyrir 

sjálfstæði. Eins og gefur að skilja vörðu áhrif ólgunnar eftir að Spánn losnaði undan Frökkum 

(Williamson 1992:210-217).  

Þó má skoða hvort tengingin hafi verið byrjuð fyrr þar sem viðskipti milli Suður- og 

Mið-Ameríku voru byrjuð á tímum Inkanna (Espinoza Soriano 1997:155-158). Auðvelt er að 

ímynda sér að í kjölfar uppskerubrests væru færri tilbúnir að stunda viðskipti og atburður í 

einum hluta heimsins hefði áhrif á annan hluta hans. Þar sem að tengsl þjóða fyrr á öldum eru 

ekki mjög skýr vegna skorts á upplýsingum er erfitt að segja nákvæmlega til um hvenær 

hnattvæðingin hófst út frá skilgreiningu í anda Smith, Boylis og Owens. Þegar nota á 

skilgreiningar við greiningu á heiminum er rétt að skilgreiningarnar séu þannig úr garði gerðar 

að þær aðstoði við verkið. Fyrrnefnd útskýring er hinsvegar svo víð að erfitt er að nota hana 

með fullnægjandi hætti án þess að  nánast öll reynsla mannkynsins falli inn í flokkinn.  Gildi 

hennar til útskýringar á málefnum dagsins í dag verður því takmarkað. Þá tekur skilgreiningin 

                                                 
1 ,,By globalization we simply mean the process of increasing interconnectedness between societies such that 

events in one part of the world more and more have effects on people and societies far away.“ (2008:8) 
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ekki fyrir orsök hnattvæðingarinnar og er því ekki hægt að greina afleiðingar hennar með 

fullnægjandi hætti.  

 Lewellen tekur hnattvæðinguna mun fastari tökum, hann segir: ,,Samtímahnattvæðing 

er aukið flæði viðskipta, fjármála, menningar, hugmynda og fólks tilkomið vegna háþróaðrar 

samskiptatækni og ferðalaga og vegna heimsdreifingu nýfrjálshyggju kapítalisma og 

staðbundin og svæðisbundin aðlögun að og gegn þessu flæði.”
2
  Í skilgreiningu Lewellen 

verður háþróuð samskiptatækni, ferðalög og heimsdreifing kapítalismans ástæðan fyrir 

upphafi hnattvæðingarinnar. Því er hægt að skoða hvernig hnattvæðingin byrjaði og leiða sig 

þaðan yfir í núverandi mynd hennar og áhrif. 

 William I. Robinson (2007) hefur tekið undir þær hugmyndir Lewellen að 

hnattvæðingin sé tilkomin vegna heimsdreifingu kapítalismans. Hann fer þó skrefinu lengra 

og tengir hnattvæðinguna beint við kapítalismann og telur hnattvæðinguna fjórða stig 

kapítalismans. Hann skoðar heiminn út frá marxískum sjónarmiðum þar sem 

framleiðsluferlar, kapítalið og stéttir skipta sköpum. Hnattvæðingin hófst upp úr 1960 með 

tilkomu nýfrjálshyggunnar og hnattvæðingu framleiðsluferlanna. Robinson skoðar því ekki 

aðeins hverjar afleiðingar hnattvæðingarinnar eru heldur gerir hann grein fyrir því hvað veldur 

henni. Með skilgreiningu hans má skoða hnattvæðinguna frá upphafi og rannsaka þar með 

umfang hnattvæðingarinnar ítarlega.  

 Robinson rekur sögu kapítalismans, sem hann telur eiga rætur að rekja til 

nýlenduvæðingu Ameríkanna. Samkvæmt honum er fyrsta tímabil kapítalismans frá 1492 og   

lýkur í kringum frönsku byltinguna 1789. Tímabilið var markað af nýlendustefnunni og 

millilandaverslun. Öðru tímabilinu lýkur í lok nítjándu aldar og miðar Robinson við upphaf 

iðnbyltingarinnar en lokin þegar fyrirtæki urðu svo stór að þau komust í einokunarstöðu, líkt 

og fyrirtæki Rockafeller gerðu. Þriðja stigið, sem einkenndist af einokunarmöguleikum, varði 

fram á sjöunda áratuginn. Nú stendur fjórða tímabil kapítalismans, hnattvæðingin (Robinson 

2007:20-21), yfir. Til eru ólíkar greiningar á skiptingu tímabila kapítalismans (sjá til dæmis 

umfjöllun Fulcher (2004)). Hvort sem skilgreiningar Robinson á fyrri stigum kapítalismans 

séu réttar veitir hugmyndin, um að hnattvæðingin sé stig af kapítalisma, góða möguleika á að 

skoða atburði sem gerst hafa í heiminum og skipulagið sem er við lýði í honum. Robinson 

bendir á hvernig heiminum hafi verið skipt upp í þjóðir, hverja með sitt hagkerfi, fyrir fjórða 

stigið, hnattvæðinguna. Innan þeirra störfuðu fyrirtæki sem höfðu lítil tengsl við fyrirtæki í 

                                                 
2 e. ,,Contemporary globalization is the increasing flow of trade, finance, culture, ideas and people brought 

about by the sophisticated technology of communications and travel and by the worldwide spread of 

neoliberal capitalism, and it is the local and regional adaptations to and resistances against these flows” 

(Lewellen 2002:7). 
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öðrum löndum, þó til væru undantekningar. Þannig störfuðu fyrirtæki yfirleitt í einu landi sem 

hvert hafði sinn efnahag, óháðan efnahagi annarra landa. Þeir tengdust þó með sölu á 

varningi. Þannig var ekki möguleiki á að færa hluta fyrirtækisins úr landi ef löggjöfin var 

óhentug eða launin of há. Í raun má líkja heiminum á þessum tíma við eyjarklasa þar sem 

fyrirtæki störfuðu sjálfstætt innan hverrar eyju. Með tilkomu hnattvæðingarinnar byrjuðu 

fyrirtækin að starfa á fleiri en einni eyju, með verksmiðjur á mörgum eyjum en stjórnina á enn 

einni. Með slíkum breytingum runnu hagkerfin saman og mynduðu eitt stórt. Fyrirtæki hófu 

að starfa í mörgum löndum með vinnuaflið á einum stað, stjórnina á öðrum og fjármögnun á 

þeim þriðja. Þau þurftu ekki lengur að lúta valdi þjóðanna og gátu fært sig um set ef 

skattalöggjöfin var óhentug á einum stað eða ef stéttafélögin voru of öflug (Robinson 

2007:25-32).  

 Til að tengja hugmyndina við raunveruleikann hefur Robinson tekið Ford, 

bílaframleiðandann, sem dæmi. Það er ekki að ástæðulausu sem að hann tekur Ford fyrir því 

Henry Ford kom með nýjungar í verksmiðjuframleiðslu sem áttu eftir að gerbreyta 

lifnaðarháttum fólks. Má þar nefna að með breytingu á framleiðsluhætti bílanna lækkuðu þeir 

í verði um leið og laun verkafólksins hækkuði. Þar með jókst kaupmáttur fólksins. Við þessa 

breytingu jókst neysla verkafólksins til muna og upphaf þeirrar miklu neyslu sem einkennir 

vestrænan heim hófst. Út frá sögulegum ástæðum er því vel við hæfi að skoða bílaiðnaðinn 

fara yfir á næsta stig kapítalismans.  

Robinson bendir á að til að byrja með hafi bílaiðnaðurinn ætíð verið í þeim löndum 

sem hann var ættaður frá. Þannig var bandaríski bílaiðnaðurinn einungis í Bandaríkjunum, 

japanski bílaiðnaðurinn var í Japan og sá evrópski var í Evrópu. Nú hefur iðnaðurinn þanist 

út. Bílaverksmiðjur í Bandaríkjunum hafa flutt til Mexíkó með samsetningu bílanna. Stjórn 

fyrirtækisins situr ennþá í Bandaríkjunum en fjármagnið kemur að hluta til frá Evrópu. 

Framleiðsla á íhlutum hefur verið flutt til Asíu. Þarna má sjá hvernig fyrirtæki sem var að öllu 

leiti bandarískt hefur orðið fjölþjóðlegt. Þessi tilhneiging er orðin útbreidd í hagkerfinu og 

fjölmörg fyrirtæki taka þátt í henni með einum eða öðrum hætti til dæmis með 

verktakakaupum í öðrum löndum, framleiðslu annars staðar eða með kaupum á ákveðinni 

þjónustu, svo sem símsvörun eða hugbúnað. Þetta er svo kallað outsourcing eða utankaup
3
 

(Robinson 2007:26-34). Þá bendir Robinson á að fyrst varð sala á vörum alþjóðleg, þar á eftir 

                                                 
3 Hér er átt við útflutning hluta fyrirtækisins eða kaup á verktakaþjónustu. 
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fylgdi fjármagnið. Síðustu áratugi  hefur framleiðsluferillinn orðið þverþjóðlegur
4
 (Robinson 

2007:32). Jafnframt bendir hann á að þessi utankaup koma sjaldan fyrir þegar hagkerfið er 

skoðað. Því verða opinberar tölur um hnattvæðinguna oft á tíðum mun lægri en þær ættu að 

vera (Robinson 2007:36). 

 

 

3. Innviðir hnattvæðingarinnar 

 

Sé hnattvæðingin stig innan kapítalismans má augljóslega skoða hana út frá kapítalískum 

forsendum. Kapítal, stéttir og framleiðsluferlar er hluti af því sem hefur þótt gagnast við  

greiningu Kapítalismans
5
. Framleiðsluferlarnir hafa nú þegar verið skoðaðir. en rétt er að líta 

á  breytinguna á þeim tveimur þáttum sem vantar upp á. Allir þættirnir hafa orðið 

þverþjóðlegir með mismunandi afleiðingum fyrir hvern þátt og fyrir þjóðfélagið. Jafnframt er 

rétt að skoða þann þátt sem sjaldan er skoðaður, en það er neyslan, og hvernig hún hefur orðið 

þverþjóðleg. 

 Sú breyting sem varð á framleiðsluháttum fyrirtækjanna og starfsháttum má  rekja til 

þess þegar kapítlið varð þverþjóðlegt. Samkvæmt Robinson varð þverþjóðlegt kapítal 

mögulegt vegna tækninýjunga síðustu áratuga tuttugustu aldar. Tækninýjungarnar felast helst 

í upplýsingatækni, samgöngum og samskiptatækni. Á sama tíma hefur kapítalistunum tekist 

að minnka pólitíska andstöðu við hreyfingu kapítals (2007:27-29). Má þar nefna að 

gjaldmiðlar heimsins höfðu verið tengdir við gullfótinn og urðu ríkstjórnirnar að viðhalda 

gengi síns gjaldmiðils sem lýsti sér meðal annars í höftum á flutningi fjármagns. Árið 1971 

var kerfið afnumið og þar með hurfu kvaðir sem höfðu verið á genginu og frjáls flutningur 

fjármagns. (Flucher 2004:95). Þegar kapítalið varð þverþjóðlegt gátu kapítalistar fjárfest í 

öðrum löndum sem höfðu jafnvel ekki fundið mikið fyrir kapítalismanum.  

Í kapítalismanum er þörf á að endurfjárfesta fenginn hagnað. Þetta þýðir að 

kapítalisminn eykur sífellt við sig (Elster 1986:70-71). Margar breytinganna sem hafa orðið í 

heiminum nú til dags eru vegna hagnaðs úr einni stafsemi, hugsanlega í öðru landi, sem sagt 

þverþjóðlegu kapítali. Þá er þörf á að endurfjárfesta gróða sem hefur komið úr annarri 

starfsemi. Leitaðir eru uppi staðir sem ekki hafa verið nýtir með sem hagkvæmustum hætti. 

                                                 
4 Fylgt er í spor Robinson með því að nota þverþjóðlegt til að tákna það sem fer þvert á þjóðirnar og er óháð 

þeim í grunneðli sínu. Alþjóðlegt er notað um það sem er á milli þjóða (sjá nánari umfjöllun hjá Robinson 

(2007). 

5 Samkvæmt Marx, einum af frumkvöðlunum við tengingu efnahags og félagsvísindana,.Nánari umfjöllun  um 

hvert atriði og hugmyndir Marx má sjá til dæmis Singer (2000:59-77). 
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Fjármagn er sent inn til að þrýsta á breytingar, þannig að svæði og geirar sem áður voru utan 

kapítalismans verði hluti af honum. Þannig má gera ráð fyrir að þverþjóðlegur kapítal komi að 

landbreytingunum í Ekvador, brottrekstri Yanomami þjóðflokksins, sölu vatnsréttinda í Chile 

og síðari tilraunir til þess í Perú. Þessi dæmi verða skoðuð nánar í næstu köflum. 

 Líkt og fyrr var sagt eru stéttir ein af meginstoðum umfjöllunar um kapítalisma. 

,,Stéttirnar þróast ekki í stofnanlegu, pólitísku eða menningarlegu tómarúmi.”
6
 Stéttirnar 

breytast með breytingum í þjóðfélaginu, þegar  heimurinn verður hnattvæddari fylgja 

stéttirnar í kjölfarið. Í upphaflegum skrifum Marx kemur fram að stéttir séu mun flóknara 

hugtak en svo að aðeins sé hægt að tala um tvær stéttir, stétt þeirra sem eiga og stétt 

öreiganna. Slík sýn væri mikil einföldun, andstætt hugmyndum hans um að stéttir geti 

sameinast öðrum stéttum í stéttabaráttu. Stéttir eru ekki miðaðar við starfsgrein, stöðu eða 

innkomu heldur við vinnuumhverfi stéttanna (Elster 1986: 124-125). Elster reynir að varpa 

ljósi á myndun stétta. Hann bendir á að deila má niður í stéttir eftir umhverfi þeirra sem kaupa 

vinnuaflið. Stéttirnar eru til að mynda smákaupmaðurinn, þeir sem lána peninga, landeigendur 

og fleira. Þetta er þó ekki fullnægjandi lýsing á stéttum heldur þarf að skoða hvernig aðstæður 

eru, hvernig notkun kapítalsins er eða hvort einstaklingur sem á kapítal vinni með neðri 

stéttum sér til dægrarstyttingar (1986:126-129).  

 Séu stéttir skoðaðar út frá breytingunni sem orðið hefur í heiminum sökum 

hnattvæðingar má sjá að framleiðsluferlarnir, sem skilgreina stéttirnar, hafa breyst. 

Framleiðsluferlarnir hafa orðið þverþjóðlegir og stéttirnar fylgja með.  Robinson skoðaði 

hvernig stéttir hafa orðið hnattvæddar og benti á að innan fyrirtækisins Ford störfuðu 

einstaklingar í fjölmörgum löndum við svipaða hluti og mynduðu þar af leiðandi þverþjóðlega 

stétt. Þó bendir Robinson á að þessi stétt er ekki raunstétt
7
 þar sem hún hefur ekki 

sameiginlega meðvitund né hefur hún skipulagt sig (Robinson 2007:61). Hann heldur áfram 

að skoða breytingar á stéttum og bendir á að með tilkomu og auknum fjölda þverþjólegra 

fyrirtækja hefur fjölgað í hópi þeirra sem teljast til þverþjóðlegrar yfirstéttar. Hún hefur 

jafnframt náð að stjórna efnahag og stjórnmálum landa í gegnum fjármagn (Robinson 

2007:86-90). Vilji stéttarinnar og það sem hún þrýsti á var ekkert leyndarmál, það kom 

greinilega fram í Washington consensus (Robinson 2007:94). Washington consensus er notað 

um þá hugmyndafræði sem kom fram með nýfrjálshyggjunni. Það er jafnframt oft talað um að 

                                                 
6 ,,Las clases no se desarrollan en un vacío institucional, político o cultural.”(Robinson 2007:58) 

7 Robinson fer varlega í að tala um stéttar þar sem að hann er með nýja útskýringu á heiminum og stétt sem 

finnst innan þjóðar er ólík þeirri sem er til í þverþjóðlegu samhengi. Því talar Robinson um raunstétt og á þar 

við um Maríska hugtakið um stétt, einstaklingar sem að hafa sameiginleg baráttumál og gera sér grein fyrir 

að þeir séu stétt (Elster 1986).  
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sú hugmyndafræði eigi uppruna sinn í Bandaríkjunum (Woods 2008:248). Stéttir eru því 

áfram mikilvægt greiningartæki við skoðun á fjórða stigi kapítalismans þar sem þær eru bæði 

grunnurinn í kerfinu og stjórna breytingu kerfisins.  

  Robinson skoðar breytingu framleiðsluhátta, stétta og kapítalsins á síðasta stigi 

kapítalismans. Hann skoðar hvernig kapítalið hefur orðið hreyfanlegt milli landa, hvernig 

þverþjóðleg fyrirtæki myndast og hvernig þverþjóðlegar stéttir verða til og hafa áhrif. 

Greiningartækin er í anda Marx og þrátt fyrir hve góð greiningartækin sem Marx kynnti fyrir 

heiminum er þá hefur þjóðfélagið breyst og nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því. 

Hliðarafurð kapítalismans, neysla, hefur haft ótrúleg áhrif á heiminn. Marx virðist ekki hafa 

áttað sig á mikilvægi neyslunnar en Marx talaði frekar um að fólkið myndi fá nauðsynjar fyrir 

vinnu sína frekar en um laun sem að mætti eyða að vild (Elster 1986:69). Jafnvel má velta 

fyrir sér hvort neyslan sé hluti af yfirbyggingunni sem Marx talaði um en útskýrði aldrei að 

fullu. Neyslan er orðin að trúarbrögðum nútímamannsins sem lagar sig að framleiðslunni, 

grunninum, og viðheldur honum (Marx 1850\1973). Neysla verður því skoðuð og áhrif hennar 

á mannfólkið þegar hún er komin á hnattrænt stig. 

 Á upphafsárum kapítalismans, fljótlega eftir upphaf iðnbyltingarinnar, varð neysla 

almennings til. Breytingar urðu á vinnuháttum ullar og bómullar í Bretlandi um 1800. Áður 

hafi vinnslan verið heima við eða í litlum einingum. Upp risu verksmiðjur sem gátu unnið 

margfalt meira efni á sama tíma og þannig skilað gróða. Eigendur verksmiðjanna kröfðust 

aukins gróða sem olli því að stjórnun á verkafólkinu varð meiri. Verksmiðjurnar kröfðust 

meiri vinnu frá starfsmönnunum á meðan vinnu stóð. Öll iðkun, önnur en vinnutengd, var 

bönnuð. Samræður milli starfsmanna voru ekki æskilegar en jafnframt var komið á 

hvatningarkerfi þar sem starfsmenn voru stanslaust minntir á afköst sín daginn áður. 

Starfmennirnir vildu í staðinn hafa tíma fyrir sig eftir vinnu þar sem þeir aðhöfðust eitthvað 

skemmtilegt (Fulcher 2004: 6-7).  

 Kapítalíski iðnaðurinn brást fljótt við og lestarferðir fyrir almenning urðu mögulegar 

ásamt möguleika á að borga sig inn á íþróttaviðburði. Almenningur keypti í fyrsta sinn 

varning og þjónustu sem var ekki nauðsynleg, afþreyingariðnaðurinn byrjaði að slíta 

barnaskónum. Breytingin í hegðun fólksins jókst með tímanum, bæði í fjölbreytni og 

möguleikum, og varð að þeirri neyslu sem er þekkt í dag (Fulcher 2004:6-9). Neyslan er orðin 

svo útbreidd og mikil að þegar skoðuð eru áhrif hnattvæðingarinnar á heiminn verður einnig 

að horfa til breytinga sem neysla veldur, beint eða óbeint.  

 Baudrillard steig skrefinu lengra með því að skoða hvernig neyslan hefur áhrif á 

almenning og hvernig einstaklingurinn metur sjálfan sig útfrá neyslunni. Þar sem þeir hlutir 



 

8 

sem almenningur kaupir eru hættir að vera metnir útfrá notagildi sínu og eru einungis orðnir 

að táknum (Baudrillard 1998:25-27). Áður fyrr var las almenningur um  líf frumkvöðla, 

upphafsmanna eða landkönnuða. Með tilkomu neyslunnar byrjaði almenningur að lesa frekar 

um  íþróttahetjur, kvikmyndastjörnur og söngvara, þá einstaklinga sem eru nýju hetjur 

nútímans, hetjur neyslunnar, þeir einstaklingar sem neyta mest og sýna það (Baudrillard 

1994:46). Með aukinni útbreiðslu hnattvæðingar fylgir neysla þjóðfélagsins.  

Baudrillard telur þenslu kapítalíska kerfisins sjálfbæra. Kerfið þenst út af sjálfu sér og 

í raun eru engir gerendur í kapítalismanum heldur eru kerfin drifkrafturinn. Kerfið þekkir ekki 

þjóðfélög eða einstaklinga, það eina sem það gerir er að komast af. Ekki er hægt að kenna 

einstaklingum innan kerfisins um þar sem þeir fylgja því einungis. Hugmyndin um hinn illa 

kapítalista er því á villigötum (Baudrillard 1998: 56; Ritzer 1998:8). Ef litið er á kerfið sem 

aðaldrifkraftinn má skilja betur hvers vegna kapítalisminn hefur breitt svo hratt úr sér. 

Robinson (2007:22) setti fram svipuð rök um áframhaldandi vöxt kapítalíska kerfisins en 

sökin er ekki mannanna heldur kerfisins sjálfs. Vöxtur kerfisins er óhjákvæmileg afleiðing  

hugmyndafræði kapítalismans um að gróði sem fenginn er úr framleiðslunni skuli 

endurfjárfestur (Elster 1986:70-71). 

Ekki er auðvelt að sjá hvernig heimurinn hefur breyst með fjórða stiginu, 

hnattvæðingunni. Gerbreytingar verða á framleiðsluháttum ásamt því að tengsl kapítalsins við 

almenning breytist úr því að vera staðbundið með einhver tengsl við almenning yfir í að koma 

frá öðrum stöðum í heiminum algerlega ótengt fólkinu. Breyting verður því á hvernig 

skipulagningu vinnunnar og hvaða vinna er í boði á hverjum stað. Í kjölfarið myndast nýjar 

stéttir sem hefur áhrif á stéttabaráttu í heiminum. Útþensla neysluhyggjunar veldur 

breytingum á ólíklegustu stöðum. Neytandinn byrjar að trúa því að gerviþarfir neyslunnar séu 

í raun eigin þarfir. Gerviþarfir hafa orðið svo útbreiddar að hægt er að tala um gerviheim, 

heim sem er ekki til nema í gegnum neysluna. Hlutir sem nauðsynlegt er að gera og eiga en 

hafa lítinn annan tilgang en að vera táknræn fyrir neytandann. 

 Nú þegar búið er að leggja fræðilegu línurnar fyrir hvað hnattvæðingin hefur haft í för 

með sér er rétt að tengja kenningarnar betur við raunveruleikann. Suður-Ameríka verður tekin 

fyrir og rýnt verður í þau áhrif sem hnattvæðingin hefur haft á svæðið. Reynt verður að sjá 

hvernig formgerðarbreytingarnar sem verða í hnattvæðingunni hafa áhrif á þjóðfélög og þá 

þegna sem þar búa . Þó verður að hafa í huga að ekki er hægt að sjá að öllu leiti hvaða áhrif 

slíkar breytingar hafa á formgerð ríkjanna. Líkt og Loker bendir á hafa formgerðarbreytingar 

svo víðtæk áhrif að kortlagning þeirra er nánast ómöguleg. Breytingar verða á öllu kerfinu, 

allt frá heilbrigðisþjónustu til matarverðs (Loker 1999:6). 
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4. Saga Suður-Ameríku með tilliti til kapítalisma 

 

 Hnattvæðingin gerist ekki í tómarúmi heldur er hún framhald af því sem hefur gerst í 

Suður-Ameríku. Til að skilja tilkomu hnattvæðingar er nauðsynlegt að skoða söguna. Ef litið 

er til Suður-Ameríku
8
  má sjá hvernig saga hennar hefur verið samtvinnuð kapítalismanum. 

Löndin þar hafa fundið fyrir mismunandi stigum hans og hugmyndafræði eftir tímabilum. 

Rétt er þó að geta þess að rökin sem Robinson setur fram eru eins og klæðskerasaumuð fyrir 

Suður-Ameríku sem kemur ef til vill ekki á óvart þar sem hann er sérfræðingur í Rómönsku 

Ameríku.  

 Suður-Ameríka fann fyrir fyrsta stigi kapítalismans, kaupauðgisstefnunni, við komu 

Spánverjanna til Suður-Ameríku. Í lok Seinni Heimstyrjaldarinnar kom fram hugmyndafræði 

sem átti eftir að vera ráðandi í efnahag Suður-Ameríku út sjöunda áratuginn. 

Hugmyndafræðin er kölluð ISI eða Import-Substituting Industrialization
9
. Fyrir ISI hafði 

Suður-Ameríka verið notuð til að útvega hrávöru fyrir iðnvæddu ríkin. Frá nýlendutímanum 

var því lítill iðnaður í Suður-Ameríku.  

 Upp úr 1930 var lögð áhersla á að byggja upp iðnaðinn í Rómönsku Ameríku og þar 

með í Suður-Ameríku, að ráði ECLA (efnahagsnefnd fyrir Rómönsku Ameríku og 

Karíbahafsins 
10

). Heimstyrjaldirnar ýttu undir þá þróun. Iðnvæðing Suður-Ameríku var gerð 

undir handleiðslu ríkjanna sjálfra. Háir innflutningstollar voru settir á vörurnar sem hafið var 

að framleiða og ýtt var undir iðnvæðinguna með aukningu ríkisafskipta fyrirtækja. Fjármagn 

frá ríkinu var lagt í fyrirtækin til að fjármagna kaup á framleiðslutækjum. Því hófu ríki Suður-

Ameríku að iðnvæðast með þá hugmynd að geta hætt að flytja inn iðnaðarvarning og 

framleiða fyrir heimamarkaðinn í staðinn, landið átti að vera sjálfstæð eining. Til að geta gert 

það voru settir háir tollar á varning sem var fluttur inn en var einnig framleiddur í landinu. 

Einnig studdi ríkið vel við bakið á nýju verksmiðjunum með því að leggja því til fjármagn. 

Ríkið kom því að iðnvæðingunni með beinum hætti og eyddi háum fjárhæðum til að halda 

iðnaðnum gangandi (Williamson 1992:334).  Þarna má greinilega sjá hvernig fyrir 

hnattvæðingu hafði hvert ríki hugmyndina um að hagkerfi þeirra væri sér á báti og að hagkerfi 

þeirra þyrfti á aðstoð ríkisins að halda. 

                                                 
8 Með Suður-Ameríku er átt við heimsálfuna sem tekur við fyrir neðan Panama. Með Rómönsku Ameríku er 

átt við þann hluta Ameríku sem talar spænsku eða portúgölsku. Svæðið nær þá frá Mexíkó til syðsta odda 

Argentínu. Þegar talað er um Rómönsku Ameríku er því einnig átt við Suður-Ameríku. 

9 9  Orðið er ekki þýðanlegt svo vel mætti við una og fær því að standa á ensku í textanum. Gróf þýðing á 

íslensku væri innflutnings staðgengils iðnvæðing.  
10  e. Economic Commission for Latin America and the Caribbean  
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 Til að byrja með gekk iðnvæðingin vel, vörurnar voru þó ekki með sama gæðastaðal 

og vörur sem framleiddar voru í öðrum hlutum heimsins og því varð útflutningur aldrei 

raunverulegur möguleiki. Á meðan þensla var í heiminum gekk þessi mikla eyðsla ríkjanna en 

þegar olíukreppan skall á árið 1973 komu upp vandamál með hækkandi heimsmarkaðsverði á 

olíu. Útgjöld ríkjanna jukust mikið í kjölfar hækkananna. 

 Á sama tíma komu til mikil útgjöld í hernaði hjá mörgum landanna, til að mynda Perú, 

Chile, Brasilíu og Argentínu. Ríkin urðu fjárþurfa og eina leiðin til að fá fjármagn var í formi 

lána og í kjölfarið hófst skuldaleiddur vöxtur
11

. Peningar sem fóru til að borga olíuna byrjuðu 

að safnast fyrir hjá olíuframleiðsluþjóðunum sem lögðu þá inní evrópska banka. Þeir voru 

undir þrýstingi til að fá arð af þessu fjármagni og lánuðu til þeirra einu sem vildu taka svo há 

lán sem var Suður-Ameríka. (Vanden 2002:160-164; Williamson 1992:341). Með lánunum 

tókst Rómönsku Ameríku þrátt fyrir heimskreppu að halda áfram með ISI. Þannig jókst skuld 

svæðisins úr 30 milljörðum dollara 1970 í 230 milljarða dollara upp úr 1980 (Vanden 

2002:163).  

 Í kjölfar heimskreppunnar þá hækkuðu Bandaríkin vextina á árunum 1979-1982 sem 

olli því að löndin í Rómönsku Ameríku lentu í vandræðum með að borga af skuldum sínum 

en skuldir þeirra höfðu verið á fljótandi vöxtum. Árið 1982 er skuldabagginn orðinn of mikill 

og fyrsta landa í Rómönsku Ameríku fellur Mexíkó. Það tilkynnir að það geti ekki staðið við 

greiðslur af  lánum sínum í kjölfarið fylgdu nær öll lönd Rómönsku Ameríku (Williamson 

1992:364-366). Hin svokölluð skuldakreppa í Suður Ameríku var byrjuð. Sjötti og sjöundi 

áratugurinn höfðu verið sannkallað góðæristímabil þar sem þróun svæðisins í átt að 

iðnvæðingu og kapítalísku umhverfi var gegnum gangandi. Með ISI var opnað fyrir 

möguleikann á að iðnaður kæmist í gang og fjölþjóðleg fyrirtæki kæmust inná svæðið 

Volkswagen verksmiðja í Brasilíu og Fiat verksmiðja í Argentínu voru meðal þeirra fyrirtækja 

sem hófu starfsemi. 

 Skammtímaskuldir Rómönsku Ameríku höfðu margfaldast vegna vaxtanna sem olli 

því að bankar í Bandaríkjunum og Evrópu gátu ekki endurnýjað lánin þeirra vegna laga um 

eiginfjárhlut miðað við útistandandi lán. Önnur lönd þrýstu á að Suður-Ameríka stæði við 

skuldbindingar sínar og borguðu lánin vegna þess að mikil hræðsla var við að bankakerfið 

myndi ekki ráða við greiðslufall svo margra þjóða. Þjóðir Suður-Ameríku voru því neyddar til 

að leita á náðir alþjóðlegra lánastofnanna má þar nefna Alþjóðabankans og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, slík lán fengust þó ekki án skilyrða (Vanden 2002:165). Í gegnum 

                                                 
11 e. debt-led growth 
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afar ströng skilyrði um efnahaginn urðu alþjóðlegu lánastofnanirnar yfirstjórnendur yfir 

efnahag heillar heimsálfu. ISI var á útleið og nýfrjálshyggjan átti eftir vera ráðandi á svæðinu 

upphaf fjórða stigs kapítalismans var komin í gang. Því má sjá að í kjölfar skuldakreppunnar 

hóf innreið hugmyndafræði um að þróa Suður-Ameríku í átt að nýfrjálshyggjunni. 

 Breytingarnar sem fylgdu niðurbroti þess kerfis sem var við lýði fyrir 

nýfrjálshyggjuna og hnattvæðinguna áttu eftir að verða mjög erfiðar fyrir Rómönsku 

Ameríku. Fyrir utan þá formgerðarbreytingu sem lánadrottnarnir áttu eftir að koma í gegn þá  

var skuldabyrði ríkjanna mikill áhrifavaldur í langan tíma. Þannig má sjá að þeir 230 

milljarðar dollara sem rómanska Ameríka skuldaði upp úr 1980 áttu eftir að aukast og um 

1999 var skuldin komin uppí 800 milljarða dollara. Mikill hluti útflutningstekna landanna fór 

í að borga upp skuldirnar. Í Brasilíu var 26,7 prósent af útflutningstekjum landsins árið 1998 

notað til að borga upp skuldirnar. Kólumbía notaði 19,7 prósent, Ekvador 21,2 prósent og í 

Perú fóru 23,7 prósent í greiðslu (Robinson 2004:140). Oft er talað um níunda áratuginn sem 

týnda áratuginn en hagvöxtur var neikvæður á þessu tímabili og einnig mátti sjá að 

fjárútstreymi frá svæðinu var mun meira en innkoman. Þetta snérist svo við frá 1990-1997 

þegar peningar fóru aftur að streyma inn á svæðið. Fjármálakreppan í Asíu 1997 átti eftir að 

hafa áhrif á Suður Ameríku þar sem þjóðhagsframleiðslan lækkaði á árunum á eftir (Robinson 

2004:142) Þá féll hlutdeild í heimsviðskiptum úr 6 prósentum í 3 prósent. Þrátt fyrir það var 

mikill auður sem fór frá Rómönsku Ameríku og þá í formi skuldaafborganna. Jafnframt virtist 

vera að koma til efnahagsbata í löndunum sem var í raun frekari lánveitingar inná svæðið 

ásamt einkavæðingu stórra ríksfyrirtækja (Robinson 2004:138-140). 

 Efnahagsbatinn er í raun óraunverulegur og á meðan að ríkin gátu selt eignir ríkisins 

þá tókst þeim að halda sér gangandi. Því gerist það að á sama tíma og peningar flæða frá 

svæðinu í þverþjóðleg peningakerfi þá eykst á fátæktina á svæðinu. Vandamálið er ekki til 

komið vegna þess að framleiðsluferlarnir séu óvirkir heldur vegna þess að fjármagnið fer ekki 

til fólksins. Fólkið stjórnar ekki heldur er stjórnin í höndum þverþjóðlegra kapítalista sem  

vilja hámarka hagnað sinn með því að minnka afskipti ríkisins af sköttum, vinnuaðstæðum, 

umhverfi og fleira á sama tíma og þeir vilja aðgang að landinu (Robinson 2004:141-143). 

   Í raun má sjá sömu söguna í gegnum Suður-Ameríku, efri stéttir auka hlutdeild sína í 

þjóðarframleiðslu á meðan að neðri stéttir og þá sérstaklega neðsta stéttin fær að þjást fyrir, 

má þar nefna að á árunum 1985-1990 jókst vannæring barna frá 12,7 prósentum uppí 30,7 

prósent (Vitnað í UNDP, 1995 hjá Robinson 2004:144). Þá jókst atvinnuleysi í Argentínu frá 

upphafi níunda áratugarins til 2001 úr þremur prósentum í tuttugu prósent á sama tíma og 

ólæsi fór úr fimm í 32 prósent (Gabetta 2002). 
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5.Þrískipting Suður-Ameríku 

 

 Sjá má ummerki hnattvæðingarinnar alls staðar í álfunni. Ummerkin sem hafa verið 

skráð í ólíkum rannsóknum af ólíkum einstaklingum enda bendir Loker á að til að geta skilið 

hvaða áhrif hnattvæðingarinnar hefur í för með sér þurfi menn að vera á staðnum og með 

fólkinu (1999:9-10). Þar sem ómögulegt er að skoða jafnstórt svæði og Suður-Ameríku er 

nauðsynlegt að leita til annarra til að geta gert sér í huglund hve umfangs mikil hnattvæðingin 

er. 

  Áður en farið er í gegnum einstök dæmi er rétt að gera sér grein fyrir Suður-Ameríku. 

Suður-Ameríka er stórt og fjölbreytt svæði, það nær frá eyðimörkum Chile, hátt í Andesfjöllin 

og inní frumskógana. Inkarnir sem voru ráðandi yfir miklum hluta Suður-Ameríku skiptu 

svæðinu í þrjá hluta en það eru fjöllin frumskógurinn og strandsvæðið. Þessi svæði lýsa að 

sjálfsögðu ekki þeirri fjölbreytninni sem finna má á svæðinu en skiptingin er þó góð til að 

gera sér einhverja hugmynd fyrir Suður-Ameríku. Þannig falla flestir hópar undir eitthvert af 

þessum svæðum. Fjöllin verða fulltrúi fyrir þá akurmenningu sem er til staðar, frumskógarnir 

verða fulltrúi fyrir frumbyggja
12

 sem búa í frumskóginum og strandsvæðið verður fulltrúi fyrir 

veiðar og þá sem búa í nálægð við sjóinn (Espinoza Soriano 1997:15-21) að auki má bæta við 

einu svæði sem var ekki til á tímum Inkanna en það eru stórborgirnar þar sem þær vilja oft á 

tíðum hafa sameiginleg einkenni óháð staðsetningu. Tekin verða dæmi af þessum svæðum og 

reynt að sýna hvar áhrif hnattvæðingarinnar geta komið fram. Fyrst er þó rétt að skoða áhrifin 

þvert á svæðið og skoða hvaða áhrif hnattvæðingin hefur haft á stjórnmálin. 

 Tilkoma hnattvæðingarinnar hefur ekki verið hljóðlaus einföld breyting heldur hefur 

komið til við mikið harðræði, kreppur og við það að löndin urðu nær gjaldþrota. Fólkið sjálft í 

löndunum hefur risið upp gegn þeirri fátækt sem þessar breytingar hafa haft í för með sér fyrir 

almenning. Fólkið krafðist nýrra áhersla og breyttra stjórnarhátta. Það var ekki ein hreyfing 

með einu markmiði heldur spratt upp fjöldi hreyfinga sem veru með ólíkar lausnir á 

vandanum. Jafnvel eru dæmi um að hópar sem áður voru svarnir andstæðingar hafi sameinast 

gegn þessu nýja afl. Sjá má hvernig fátækir bændur og stórbændur tengjast í bandalagi sem 

hefði verið óhugsandi fyrir nokkrum árum. Líkt og forseti bandlags smábænda
13

 sagði: ,,Við 

erum ekki saman vegna þess að við elskum hvorn annan heldur vegna þess að við erum hrædd 

                                                 
12 Í textanum verðu orðið frumbyggjar notað um þá einstaklinga sem að byggðu svæðið fyrir þær breytingar 

sem eru að verða eða hafa orðið. 

13 Small Farmers Federation. 
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við stjórnvöldin.”
14

 Breytingar sem hnattvæðingin hefur valdið eru tvenns konar annars vegar 

þær breytingar sem fylgja hnattvæðingunna og eru í takt við hana og hins vegar eru það 

breytingarnar sem eru mótsvar við hnattvæðingunni. Í stjórnarfari landanna má sjá hvernig 

mótsvarið kemur fram.  

Hin svokallað bleika bylgja kom í kjölfar efnahagþrenginga árin 1999 til 2002 enn 

sem komið er ekki ljóst hvaða áhrif þetta mótsvar mun hafa á löndin. Í kosningaherferðum 

sínum urðu frambjóðendur gagnrýnir á nýfrjálshyggjuna. Þessi gagnrýni kom mörgum þeirra 

til valda og má þar nefna Hugo Chávez í Venezuela, Lula og flokkinn hans í Brasilíu, Lucio 

Gutiérrez í Ekvadór, Evo Morales í Bólivíu og fjöldan allan af fleiri leiðtogum um alla Suður-

Ameríku. Þessir einstaklingar fór eftir kosningar ólíkar leiðir þannig var Lula ekki fyrr 

kominn til valda í Brasilíu þegar hann yfirgaf hugsjónirnar og gekk nýfrjálshyggjunni á hönd 

og keyrði í gegn þeirra breytingar, svo sem niðurskurð í heilbrigðiskerfinu. Gutiérrez hóf 

forsetatíð sína vel með því að skipa innfædda í ráðherrastöður. Innan fárra mánaða sveik hann 

hinsvegar kosningaloforðin og byrjaði opinbera stefnu með nýfrjálshyggjunni. Ekki sviku þó 

allir kosningaloforð sín og Venesúela og Bólivía eru að ganga í gegnum rótækar breytingar. 

Venesúela hefur þannig breytt ríkisuppbyggingiunni og eignatengslum með það fyrir augum 

að losna undan nýfrjálshyggjunni. Endurúhlutun á landi er einnig í gangi í báðum löndum. 

Ekki verður farið nákvæmlega í þessar breytingar enda eru þær víðfemar og ekki er hægt að 

sjá ennþá fyrir endann á þeim (Robinson 2008:4-7).    

 

 

5.1.Fjöllin 

 

 Byrjum í fjöllunum en akuryrkja er og hefur verið aðalatvinnuvegurinn þar frá fornu 

fari. Með tilkomu stórfyrirtækja í Ekvador byrjaði þrýstingur á stjórnvöld um að breyta 

eignarhaldi á jörðum til að auka hagræðingu og þróa svæðið. Ríkisstjórnin sem í gegnum 

breytt eignarhald verður tengd hag stórfyrirtækjanna styður breytingarnar til að geta þjónað 

þörfum nýfrjálshyggjunar. Þegar þverþjóðlegt kapítal streymir inní landið þá fær elítan í 

landinu hluta af þeim fjármunum sem eru í boði og með því þá verður pólitískt umhverfi 

kapítalísku stórfyrirtækjunum í vil. Stéttabaráttan er þarna að birtist í nýrri mynd. 

Frumbyggjarnir í Ekvadór sem hafa lengi átt undir högg að sækja eru byrjaðir að berjast gegn 

                                                 
14 ,,We are not together because we love each other, but because we are afraid of the government.” (Gudynas 

2008:514). 
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þverþjóðlegri stétt kapítalista. Samtökin CONAIE (Confederation of Indigenous Nationalities 

of the Ecuadorian Amazon) urðu til í baráttunni fyrir réttindum frumbyggja í Ekvador. Fyrstu 

aðgerðir samtakanna voru 1990 þegar CONAIE hvatti til mótmæla. Ríkisstjórnin hafði 

samþykkt lög um að samfélög yrðu svipt eignahaldi á löndum sínum og færð til stór 

fyrirtækja með það í huga að þróa akuryrkjuna. Þessi lög voru ekki í þágu frumbyggja 

landsins. CONAIE tókst að stöðva landið í tvær vikur og í framhaldi af því var hluta af 

lögunum breytt. (Vanden 2002:88-89). 

 Líkt og fyrr var nefnt þá er þensla er óhjákvæmilegur þáttur kapítalismans, annars 

vegar landfræðileg þensla og hinsvegar þjóðfélagsleg þensla þar sem innviðum þjóðfélagsins 

er breytt yfir í vöru sem hægt er að versla með (Dowd 2000:4-6; Robinson 2007:22) Eitt af 

því sem hefur verið að færast undir stjórn markaðarins er notkun á vatni. Í kjölfar 

nýfrjálshyggjubreytinganna í Chile var komið á reglukerfi um notkun vatns. Vatn hélt áfram 

að vera almenningseign en notkunarréttur var háður leyfi. Þessi lög í Chile áttu svo eftir að 

hafa áhrif á Perú (Guillet 1999:137).  

Í kjölfar velheppnaðrar einkavæðingu vatnsins þá var farið að rannsaka í Colca, Perú 

hvaða áhrif það hefði að breyta vatni úr því að vera almenningseign og yfir í að bændur hefðu 

framseljanleg réttindi á vatni. Niðurstaðan er sú að vatnsnotkunin myndi ekki minnka mikið 

þar sem upphafskostnaður að vatnssparandi tækjum væri of mikill og myndi því ekki fara í 

almenna notkun. Jafnframt er hætta á að mörg hundruð ára jafnvægi komið á af Inkunum færi 

í uppnám en þrátt fyrir mikla ræktun á svæðinu er það frjósamt og gefur vel af sér miðað við 

Bandaríska staðla. Kerfið hefur jafnframt gefist vel í þurrkatíð með því að minnka líkurnar á 

að bændur geti viðhaldið stærri jörðum en þeir þurfa (sem er ekki eðli kapítalismans). Þá 

hefur verið bent á að einkavæðing á vatnaréttindum myndi valda aukinni valdsöfnun þeirra 

sem hafa fjármagn. Þannig myndu þeir sem hafa fjármuni byrja að kaupa upp vatnsréttindi og 

hægt og rólega eignast jarðirnar í framhaldinu. Því hafa bændur á svæðinu varist breytingum á 

kerfinu (Guillet 1999:146-149). Af þessu má því leiða að sú hugmyndafræði 

nýfrjálshyggjunnar sem ríkið hefur verið að reyna að koma á fót myndi einungis leiða til 

versnandi stöðu hinna fátæku á sama tíma og ekki væri hægt að sjá teljanlegan gróða af 

breytingunum nema ef til vill í þágu þverþjóðlegs kapítals. 

 Í þessum dæmum hafa bændurnir náð að verjast að einhverju leiti þeim breytingum 

sem eiga sér stað. Stundum er breytingin svo stór að ekki er hægt að verjast henni. 

Heimsþörfin fyrir sojabaunir hafa verið í miklum vöxt undanfarin ár. Suður-Ameríka hefur 

fundið fyrir því og brugðist við með því að snúa sér að ræktun þeirra. Þá einkum syðri hluti 

Ameríku, Argentína, Paraguay, Úruguay, Chile og Brasilía. Brasilía er annar stærsti 
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heimsframleiðandinn á sojabaunum en Argentína er þriðja stærsti. Paraguay hlýtur svo 

heiðurinn  að vera mesta akurlendi undir sojabaunaræktun. Sojabaunir hafa því orðið 

mikilvægur þáttur í ræktun landanna og eru farnar að hafa marktæk  áhrif á 

þjóðfélagsmyndun. Sojabaunir eru auðveldar í ræktun og ekki þarf mikið starfsfólk til að geta 

haldið þessari rækt út. Þá gefa þær vel af sér hvort sem er í hænsna- og svínafóður eða til 

framleiðslu á bíoetanóli sem er notað sem eldsneyti á bílana. Síhækkandi verð á eldsneyti, og 

síaukin neysla á svína- o hænsnakjöti í Kína ásamt fleiri ástæðum hafa valdið því að 

sojabaunir hafa náð sögulegum hæðum í verðum (Gudynas 2008:512-513).  

 Þessar breytingar hljóma eins og þær séu að gerast af völdum bóndans en staðreyndin 

er sú að sojabaunaiðnaðurinn er eins hnattvæddur og hægt er. Heimsmarkaðurinn er á höndum 

örfárra þverþjóðlegra fyrirtækja. Sojaræktun er háþróaður iðnaður þar sem notuð eru 

erfðabreytt fræ, sem þola eitur, vélbúnaðurinn er keyrður í gegnum tölvur sem eru nettengdar 

bóndanum. Þessar breyttu aðferðir krefjast mikils kapítals sem þverþjóðlegu fyrirtækin koma 

með. Bændurnir eru áfram eigendur að ökrunum en í gegnum ólíkar leiðir taka stóru 

þverþjóðlegu fyrirtækin yfir framleiðsluna og stjórna henni frá miðlægum stað. Fyrirtækin eru 

svo komin með þúsundir hektara af landsvæði jafnvel í nokkrum löndum undir sína stjórn. Í 

stað þess að fátækir bændur séu að herja á jörðinni sinni eru komnir einstaklingar 

háskólamenntaðir í stjórnun sem búa í borgum. Þannig stjórnar ,,Sojakóngurinn” 170.000 

hektara akurlendi í þremur löndum. Þegar umsjónin á ökrunum er komin svo langt frá jörðinni 

sjálfri þá byrja fjármunir að skipta meira máli. Reynt er að kreista allt sem hægt er út úr 

hverjum akri sem veldur með tímanum minnkandi frjósemi og afkomu. Þegar akurinn er 

hættur að gefa nóg af sér þá flytja stórfyrirtækin sig um set (Gudynas 2008:513-515. 

  Þetta nýja form af ræktun er beint úr smiðju nýfrjálshyggjunar og hnattvæðingunnar.  

Eduardo Gudynas lýsir því mjög vel í grein sinni um sojabaunaræktun: ,,Það er 

dreifbýlisútgáfan af utankaupum, þegar þriðja aðila fyrirtæki selja alls kyns þjónustu, frá 

sáningu yfir í áburðargjöf, frá uppskeru til meðhöndlun býflugnabúa.”
15

 Áhrif 

stórfyrirtækjanna hefur því afgerandi áhrif á bændurnar sem missa áhrif sín yfir akrinum. 

Þetta hefur valdið pólitískum óróa, þó einkum í Argentínu (Gudynas 2008:516-517). Áhrifin 

eru þó ekki einungis á þjóðfélagið því breytingar á landbúnaðinum valda einnig auknu álagi á 

umhverfið. Þegar stórfyrirtækin taka yfir akra þá byrja frumbyggjar svæðisins og bændur með 

aðra ræktun að færast á önnur svæði sem hafa ekki verið í ræktun. Má þar nefna að þegar 

                                                 
15 ,,It is rural version of outsourcing, where third-party companies sell all sorts of services, from sowing to 

fertilization, from harvesting to the handle of beehives.”(Gudynas 2008:516) 
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sojabaunaræktunin tók yfir svæðið Cerrado þá færðist nautgriparæktun á viðkvæmari svæði í 

frumskóginum, þannig valda stórfyrirtækin skaða á vistkerfinu (Gudynas 2008:513-514). 

 Afleiðingar þess að stórfyrirtækin eru þó ekki alltaf eins svört og Gudynas lýsir því, 

Grau og Aide benda á að stundum hætta bændur ræktun þegar stórfyrirtæki taka yfir 

reksturinn. Þegar þeir hætta breytist munstur ræktunar þar sem stórfyrirtækin rækta einungis 

það svæði sem er hentugt til stórræktunar og  hætta í kjölfarið að rækta jaðarsvæði og þau 

svæði sem eru óhentug. Þessi svæði fara í staðinn undir skóga og náttúrleg svæði sem auka þá 

gæði vistkerfisins. Stórfyrirtækin framleiða margfalt meira á hvern hektara miðað við 

hefðbundin landbúnað þessi aukning veldur því að Suður-Ameríka er ekki einungis að 

framleiða fyrir heimamarkað heldur flytur út. Búist er við því að fjöldi fólks sem býr í 

heiminum mun á næstu árum aukast gífurlega og er því vandkvæðum bundið við að fæða 

allan þennan fjölda. Breytingar úr hefðbundnum landbúnaði yfir í stórfyrirtækja landbúnað 

aðstoðar við að leysa vandann þar sem breytingin snýst ekki aðeins um að búa til mat heldur 

verður til hágæðaframleiðsla eða það sem má kalla góðar kaloríur (Grau og Aide 2008:1-3).  

 Þessi þrjú dæmi sem hafa verið skoðuð hér sýna hvernig hnattvæðingin hefur frekar 

augljósar breytingar á atvinnuvegum og lífsskilyrðum heilu hópana. Þau sýna fram á 

tilhneigingu kapítalismans til vaxtar. Fyrst þar sem þverþjóðlegur kapítal öðlast fylgi elítunar 

og breytir lögunum þannig að frumbyggjar voru reknir af landinu til að breyta ræktun 

landsins. Þá var sýnd tilraun til einkavæðingar vatns. Þriðja dæmið sýnir hve umfangsmikil 

hnattvæðingin getur verið þar sem hún umbyltir landbúnaði í mörgum löndum. Þannig hefur 

hnattvæðingin mjög sterka tilhneigingu til að þrýsta á einkavæðingu jarða og þjónustu eins og 

vatns í fjöllunum. Í þessum dæmum má sjá hvernig þverþjóðlegt kapítal þrýstir á betri notkun 

á landi og öðrum afurðum.   

 

 

5.2.Frumskógurinn 

 

 Eðli kapítalismans er að vera í stanslausum vexti að taka undir sig öll þau svæði sem 

ekki hafa verið numin hingað til líkt og Ekvador sýnir fram á. Næsta dæmi tekur fyrir 

frumskóginn  þar sem hin sívaxandi þörf heimsmarkaðarins veldur breytingum á lífi þeirra 

sem þar búa. Þörfin eftir eðalmálmum hefur alltaf verið mikil. Hún hafði til að mynda þau 

áhrif að í Brasilíu, á árunum 1987-1990 fór í gegn verkefni þar sem 23,5 milljón ekra svæði 

sem áður tilheyrði Yanomami var skipt upp í 19 svæði og yfir 50000 gulleitarmenn mættu á 

svæði til að leita að eðalmálmum. Með þessu ráku þeir Yanomami indjánana af því svæði sem 
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þau höfðu búið á frá fornu fari (Vanden 2002:90-91). Þessi aðgerð olli því að Yanomami urðu 

að flýja á svæði sem voru ekki jafngóð og þau svæði sem þeir bjuggu á. Þar með minnka 

lífsskilyrði hjá þeim. 

 Kapítalisminn er ekki nýr hjá þjóðflokknum Iwokrama í Guyana sem býr í 

frumskóginum. Áhrif yfirvalda þá sérstaklega breskra hafa í gegnum tíðina þrýst á íbúa 

svæðisins að breyta lifnaðarháttum og færa sig yfir í akuryrkju til framleiðslu fyrir 

heimsmarkað. Fljótlega byrjaði svæðið einnig að koma með vörur fyrir heimsmarkaði. Með 

því urðu frekari breytingar á hátterni fólksins, karlmennirnir fóru meðal annars að vinna utan 

svæðisins í námugreftri og skógarhöggi. Þetta olli því að fjölskyldumynstur hópsins breyttist.  

Hópurinn varð við þetta mun  viðkvæmari fyrir breytingum. Þegar hnattvæðingin byrjar er því 

hópurinn sundraður (feður frá fjölskyldum) vegna fyrri stiga kapítalismans. Innreið 

hnattvæðingarinnar inná á svæðið er þó ólík fyrri breytingum því í þetta sinn var um að ræða 

þverþjóðlegan hóp auðugra einstaklinga sem er farinn að hafa áhuga á að fara í frumskóginn 

til að búa hjá alvöru frumbyggjum, þetta flokkast undir vistvæna ferðamennsku. Við aukin 

tengsl við ferðamenn mun menning þeirra sem byggja svæðið breytast þó ekki sé augljóst í 

hvaða átt. Hugsanlega hverfa þeir inní menningu sína með því að ýkja hana upp og verða þar 

með eins og aðrir sjá þá fyrir sér, eftirherma af sjálfum sér þar sem raunveruleikinn hefur 

vikið fyrir eftirhermunni (Baudrillard 1998:5-13).  

Hinn möguleikinn er að frumbyggjarnir byrji að samlagast menningu ferðamannanna, 

verða eins og þeir sem heimsækja þá en bregða sér í búninga yfir daginn til að þóknast þeim 

sem borgar. Þessi túrismi sem virðist til að byrja með vera mjög saklaus og jafnvel góður þar 

sem um er að ræða ferðamennsku sem reynir að ýta undir fyrri lifnaðarhætti fólksins og 

vernda skóginn. Hann getur þó haft djúpstæð áhrif á menningu frumbyggjanna og kynnt þeim 

fyrir neysluvenjum ofþróaðra
16

 hópa. Í kjölfarið taka þeir jafnvel upp þennan lífsstíl. Vistræn 

ferðamennska er þó ekki sjálfssprottin heldur afleiðingar af þverþjóðlegum áhyggjum. 

Áhyggjurnar eru um að frumskógurinn láti undan við aukna þátttöku frumbyggjanna í 

kapítalismanum. Þar sem skógarhögg og námugröftur er þeirra helsta innkoma. Í kjölfarið 

hefur verið reynt að finna hvernig sé hægt að finna einhverja leið fyrir frumbyggja svæðisins 

til að græða pening sem feli ekki í sér arðrán á svæðinu. Vistvæn ferðamennska sem felur í sér 

að láta ríkan þverþjóðlegan hóp einstaklinga búa hjá frumbyggjum svæðisins til að kynnast 

hvernig frumskógurinn er hefur þótt geta komið í stað fyrrnefndra starfa. Þessi hugmynd var 

svo tekin upp af alþjóðlegum stofnunum og þverþjóðlegum félagasamtökum sem veita 

                                                 
16 Ofþróað er hér ætlað til háðs um neysluvenjur þeirra einstaklinga sem eru hvað lengst komnir í kapítalískum 

skilningi. 
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fjármunum í að undirbúa grunninn fyrir slíka ferðamennsku Breytingin verður svo þegar 

þessir aðilar reyna að finna aðra möguleika fyrir að þróa svæðið (Dilly 1999). 

 Þetta dæmi sýnir hvernig ekki er það alltaf einstaklingar með kapítal eða stórfyrirtæki 

sem reyna að breyta heldur verður það í gegnum ákveðna gerð af neyslu sem breytingar 

verða. Þannig verður til þverþjóðlegur vilji um að vernda frumbyggja frumskógarins. Þessi 

barátta er hluti af mun stærri baráttu í heiminum þar sem einstaklingar sem tengjast svæðinu 

ekki beint berjast fyrir einhverri hugsjón eins og verndun á frumskóginum. Má til dæmis sjá 

að baráttan fyrir frumbyggjunum í Brasilíu hófst 1967 þegar stjórnvöld í Brasilíu stofnuðu 

FUNAI (National Indian Foundation) en upp úr 1970 voru fjölmörg samtök stofnuð því hafa 

þessi samtök vaxið með hnattvæðingunni.  Samtökin tengdust svo inní orðræðuna um baráttu 

fyrir regnskógunum sem ýmsir hópar eins og Greenpeace og World Wild Life Fund byrjuðu 

á. Í gegnum þessa orðræðu var aflað þverþjóðlegs stuðnings enda var eyðing regnskóganna á 

sjöunda og áttunda áratugunum augljós. (Vanden 2002:92-93).  

Á sama tíma og baráttan virðist vera góð og gild er rétt að spyrja sig hvaða rétt 

einstaklingar sem hafa notið til fulls þægindi og gæði hnattvæðingarinnar hafa á því að berjast 

gegn breytingum í öðrum hlutum heimsins. Spyrja má hvort vistvæna ferðamennskan sé 

endilega besti hlutinn fyrir þorpsbúa fyrst þeir eru á annað borð að færast frá sínum fornu 

háttum, hvort eyðing náttúruauðlinda þeirra verði endilega svo slæm fyrir þá. Loker benti á að 

eyðing náttúruauðlinda þarf ekki alltaf að þýða að þjóðfélagið sem verður eftir sé verra eftir. 

Möguleiki sé á að fólkið bæti aðstöðu sína með hagnaðnum (1999:5).  

 Neysla er farin að verða að mikilvægum þætti í hnattvæðingunni því í gegnum hana 

breytast hugsunarhættir og athafnir fólksins. Í dæmi Iwokrama má sjá þarna hvernig 

þverþjóðlegur hópur neytanda fer sem ferðamenn í leit að ákveðinni ímynd, mynd sem þeir 

telja raunveruleika en er í raun ekki til annars staðar en í eftirhermu raunveruleikans. Með 

þessari leit sinni eru þeir farnir að móta raunveruleikann í að verða líkari eftirhermunni uns 

raunveruleiki fólksins er orðin að eftirmynd sjálfs síns og þær forsendur sem fólkið miðaði 

við eru breyttar. Áhrif neyslu kapítalismans er farin að birtast í svæðum sem hafa ekki verið 

tengd neyslumenningunni. 
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5.3.Stórborgin 

 

 Til að fá smá sýn af stórborgum Suður-Ameríku er rétt að líta á etnógrafíu Tobias 

Hecht (1998) sem skoðaði götubörn í Suður-Ameríku. Tobias Hecht dvaldi meðal götubarna í 

marga mánuði og fékk þannig verðmæta innsýn inní líf götubarna í Brasilíu. Með samanburði 

sínum við efri stéttina náði hann að veita almenningi sýn á virkni borgarinnar og því 

grunnmunstri sem hún býr yfir. Í etnógrafíu hans má finna ólíkar birtingamyndir á kapítalisma 

og hnattvæðingunni. Annars vegar er hægt að sjá stéttaskiptinguna og neyslu innan stéttanna 

og hvernig hún endurspeglar hugmyndir Robinson (2007) um þverþjóðlega stéttaskiptingu. 

Hinsvegar er hægt að sjá hvernig tengsl umheimsins við Brasilíu og þær gervihugmyndir sem 

alþjóðasamfélagið er með mótar líf götubarnanna.  

 Hecht birtir mynd af tveimur gerðum af barnæsku sem hefur verið kallað gefandi 

barnæska og þiggjandi barnæska
17

. Þessir tveir hópar verða svo táknmyndir fyrir efri og neðri 

stétt. Þar sem skyldur og möguleikar barnanna ákvarða hvort þau séu gefandi eða þiggjandi. 

Gefandi barnæsku fá þau börn sem eru af neðstu stéttinni þau eiga svo fátæka foreldra að 

skortur er á brýnustu nauðsynjum og börnunum finnst þau verði að afla tekna fyrir heimilið. 

Þiggjandi barnæsku fá þau börn eru aftur á móti hluti af efri miðstétt eða efri stétt
18

 þeim er 

veitt allt sem hægt er að ímynda sér, leikföng, tölvuleiki og námskeið (Hecht 1998:70-85). 

Hecht birtir þarna mjög sterka mynd af því hvernig stéttaskipting kapítalismans er til staðar. 

Jafnframt varpar hann ljósi á hvernig börn þiggjandi barnæsku eru hluti af þverþjóðlegri stétt 

sem hefur myndast í gegnum hnattvæðinguna og er hægt að skoða í gegnum neyslu sína. Þau 

kynnast heimi sem er hluti af hinum þverþjóðlega gerviheimi . Þau ,,eru send í hópum í 

nokkrar vikur í hvert skipti til Flórida í einhvers konar lúxus sumarbúðarreynslu þar sem þau 

dvelja á fimm stjörnu hótelum, versla með framandi rafmagnsgræjur og gera skyldustoppið í 

Disney World.”
19

  ,,Disneyland er fullkomin ímynd allra flæktu skipulaga hermilíkans.”
20

 Í 

gegnum Disneyland er hægt að skoða hvernig firring kapítalismans, neyslunnar er orðin alger. 

Þar sem Disneyland er draumkenndur heimur til þess ætlaður að láta almenning halda að 

raunveruleikinn sem þau búa við sé raunverulegur þrátt fyrir þá staðreynd að raunveruleikinn 

hefur vikið fyrir hermilíkani, gerviheimi (Baudrillard 1998:12-13). Í gegnum neyslu 

                                                 
17 Nurtured childhood and nurturing childhood þýðing er fengin frá Guðlaugu Tinnu Grétarsdóttur  

18 Hér er miðstéttin miðuð við umræðu Sherry Ortner sem er mun frekar stöðu miðuð en ekki eins 

atvinnumiðað og umræða Marx. Til nánari útskýringa sjá bók hennar (Ortner 2006).  

19 e. ,are shipped off in groups for several weeks at time to Florida for a sort of luxury summer camp experience 

where they stay at five-star hotels, shop for exotic electronic gadgets, and make the obligatory stop at Disney 

World.(Hecht 1998:84)” 

20 e. ,,Disneyland is a perfect model of all the entangled orders of simulacra.”(Baudrillard 1998:12) 
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kapítalismans hafa mið- og efri stéttir Suður-Ameríka færst yfir í að deila draumkenndum 

raunveruleika með mið- og efri stéttum annarra landa.  

  Seinna dæmið sem er vert að skoða hjá Hecht sýnir hvernig í kjölfar 

hnattvæðingarinnar verður til þverþjóðleg meðvitund hjá fólki (sama og gerist í dæminu um 

Iwokrama). Þar sem með auknum samskiptum fólksins í ólíkum þjóðfélögum verða til 

baráttumál sem þykir brýnt að berjast gegn. Marx taldi að stétt væri sá hópur sem hefði 

sameiginleg baráttumál (Elster 1986:129-130) og má því tala um þverþjóðlega stétt þó 

vissulega sé ekki verið að tala um baráttumál eins og laun eða lengd vinnudags. Þá þykir fólki 

málin vera nógu mikilvæg til að gefa í þau eða eyða tíma í að berjast fyrir þeim. Málin sem 

um er talað geta verið um umhverfismál, réttindabaráttu eða baráttu fyrir götubörnum eins og 

Hecht talar um. Það sem verður þó áhugavert í umræðu Hecht er að götubörn sem verið er að 

berjast fyrir eru í raun útblásnar tölur sem gefa ranga ímynd af aðstæðum og ýkja upp þann 

fjölda barna sem eru á götunni. 

 Þarna er komin sýn af heimi sem er ekki raunveruleg. Sú staðreynd að sýnin er ekki 

raunveruleg skiptir fólkið ekki öllu máli. Gjafirnar sem eru sendar eru ein hlið af neyslu þar 

sem fátæktin er orðin eins og neysluvara. Hægt er að gefa peningaupphæð til að eyða 

fátæktinni. Leiðirnar til að eyða henni eða raunverulegar tölur eru ekki það mikilvægasta 

heldur sýnin sem fólkið fær af heiminum. Gerviheimurinn sem er skapaður af neyslunni 

verður það sem skiptir máli en raunveruleikinn verður óþarfur. Hecht bendir á að fjöldi 

götubarna í umræðunni sé stórlega ofaukinn. Þar sem fólkið gerir sér ekki grein fyrir því 

sendir það áfram peninga til að berjast við gervivanda. Þetta veldur því að upp hafa sprottið 

fjöldi hjálparsamtaka sem byrja að leita að börnum til að fá að aðstoða og reyna að veiða 

börnin áður en einhver önnur samtök gera það. Á sama hátt og vandinn er ekki raunverulegur 

eru hugsanlega áhugi fólksins ekki raunverulegur. Fólkið vill því borga nokkrum sinnum en 

hefur ekki áhuga á að leysa vandann aðeins á að sýna fram á hve gott það er í raun, neyslan er 

táknræn (Baudrillard 1998:25-27). 

 Neyslan á þessari hjálparstarfsemi er því eins og mikill hluti neyslu vesturlandanna, 

einnota. Fólkið telur að það geti borgað einu sinni og sé þá búið að ,,bjarga” heiminum. Því 

birtast og hverfa hjálparsamtök, þau eru sjaldnast stöðug og reynslan hverfur. Börnin fara inn 

og útaf slíkum stöðum en fæstum eða engu þeirra er bjargað eins og Hecht komast að þegar 

hann snéri aftur á vettvang til þess eins að uppgötva að hluti af börnunum var látinn og hinn 

hluti ennþá mjög illa staddur. Því má sjá hvernig hnattvæðingin birtist í stórborgum án þess 

þó að vera alltaf til bóta, jafnvel hjálpastarfsemi í yfirskyni aðstoðar frá hinum vestrænu 

samfélögum er ekki alltaf nytsamleg eða hagnýt.  
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5.4.Ströndin og þvert á svæðin 

 

 Skoðuð hafa verið þrjú af fjórum svæðum sem fyrr voru sögð vera einkennandi fyrir 

Suður-Ameríku. Þau voru frumskógurinn, fjöllin og stórborgirnar, síðasta svæðið er ströndin 

en hana einkennir fiskveiðarnar. Fiskveiðarnar virðast ekki hafa orðið fyrir jafn miklum áhrif 

af hnattvæðingunni og hin þrjú svæðin. Frá seinni heimstyrjöldinni og fram til um 1970  

höfðu fiskveiðar í kringum Rómönsku Ameríku einkennst af fjarvatnsflota
21

, flota sem veiddi 

í sjó sem var langt frá heimabyggð. Í þeim hóp voru einna stærstir spánverjar, Sovétríkin og 

Japanir (Thorpe og Bennett 2001:145). Upp úr 1970 hófst barátta fyrir því að 200 sjómílur 

yrðu staðfestar sem yfirráðasvæði hverrar þjóðar. Í kjölfarið fóru þjóðirnar í mismunandi áttir 

með hvernig var stjórnað fiskimiðunum. Chile ýtti undir einkavæðinguna og opnaði ný 

fiskimið. Perú hélt áfram með ISI, að niðurgreiða fiskiiðnaðinn fram til 1988. Kólumbía og 

Argentína innheimtu gjald frá öðrum þjóðum sem veiddu á þeirra miðum. Þannig má sjá að 

ekki var ein stefna í Suður-Ameríku á þessum tíma (Thorpe og Bennett 2000:49).  

Eftir því sem á leið urðu viðskipti mikilvægari og reynt var að halda í þörfina á 

heimsmarkaði en það olli ofveiði og hruni á fiskistofnum (Thorpe og Bennett 2000:52-53). 

Ennþá er fiskiðnaðurinn undir stjórn þjóðanna  og er því hægt að segja að nýfrjálshyggjan hefi 

ekki náð fótfestu í fiskiðnaðinum að sama marki og í mörgum öðrum iðngreinum. 

Hnattvæðingin útfrá þeirri skilgreiningu sem hefur verið notuð í gegnum textann hér segir að 

hnattvæðingin sé þegar framleiðsluferlar verða þverþjóðlegir. Þar sem fiskveiðistjórnun varð 

ekki til hjá einkaaðilum í þverþjóðlegum fyrirtækjum heldur sem samningar á milli þjóða og 

er undir ákvörðun þjóðanna má segja að sú þróun sé alþjóðavæðing en ekki hnattvæðing á 

þverþjóðlegan veg (Thorpe og Bennett 2001).    

 Síðasta dæmið sem verður gefið um hnattvæðinguna sker sig frá öllum öðrum þar sem 

það er ekki svæðisbundið heldur fer þvert á öll svæðin og veldur miklum breytingum á þeim 

geirum sem því tengjast. Upphaflega var öll verslun á hefðbundnu mörkuðum eða hjá 

kaupmanninum á horninu. Á síðustu árum hefur orðið hröð breyting á þar sem stórmarkaðir 

hafa verið að taka hratt yfir markaðinn í Suður-Ameríku. Þessi þróun byrjaði í stórborgunum 

ríkra landa en hefur verið að færast til fátækari landa og á fátækari svæði. Árið 2001 höfðu 

stórmarkaðir að meðaltali 60 prósent af matvæladreifingu á svæðinu. Fáir stórmarkaðir höfðu 

verið árunum 1960-1980 en upp úr 1980 hefur verið hröð aukning á stórmörkuðum. Til að 

byrja með var aukningin á stórmörkuðum svæðistengd. Þannig Santa Isabel jók við sig og fór 

                                                 
21 e. Distant Water Fleets (DWF) 
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til Perú Ekvadór og Paraguay. Frá 1995 byrjaði erlent fjármagn að koma inní stórmarkaðina. 

Um aldamótin var Royal Ahold frá Hollandi kominn í samvinnu með Santa Isabel og að íhuga 

kaup á hluta í fyrirtækinu. Þverþjóðlegt kapítal var þá komið til leiks í stórmörkuðunum 

(Reardon og Berdegué 2002:371-375). 

  Breytingin úr kaupmanninum á horninu eða hefðbundnum mörkuðum yfir í 

stórmarkaði átti eftir að af mikil áhrif á landbúnað. Stórmarkaðirnir eru með miklar kröfur 

varðandi þær vörur sem þeir selja. Því kom þrýstingur á landbúnaðinn um að koma með 

gæðavörur í magni. Breytingar til að geta þjónað stórmörkuðunum eru kostnaðarsamar en 

borga sig ef bóndinn kemst á lista hjá stórmörkuðunum. Því þá er hann kominn með fastan 

viðskiptavin (Reardon og Berdegué 2002:378-379). Stórmarkaðirnir hafa einnig ollið 

breytingu á neyslu mynstri þar sem þeir koma með og ýta undir nýjungar sem hefðu jafnvel 

ekki komið á svæðið nema fyrir kröfu þeirra. Má þar nefna að þeir hafa gerbylt 

mjólkurmarkaðnum. 1980 kom til sögunnar gerilsneydd mjólk í loftþéttum umbúðum og þar 

sem stórmarkaðirnir voru í slíkum magn kaupum þá var hægt að innleiða þessa nýju tækni á 

viðráðanlegu verði fyrir neytandann. Kröfur og staðlar settir af einkaiðnaðinum áttu einnig 

eftir að breyta miklu og fækkaði smámjólkurbændum. Stórmarkaðirnir aðstoðuðu önnur 

þverþjóðleg fyrirtæki eins og Nestlé og Parmalat að stækka með því að kynna einsleitann 

markað og auka þannig á hollustu viðskiptavinanna á vörumerkjum. Fyrrnefnd fyrirtæki hafa 

oft þverþjóðlega viðskiptasamninga sem gerir þeim kleyft að kynna sömu vöruna í mörgum 

löndum (Reardon og Berdegué 2002:383). 

 Hingað til hefur breytingunum verið skipt eftir svæðum. Einnig er hægt að skipta þeim 

eftir því hvað það sé sem veldur breytingunum. Þannig er hægt að skipta þeim í þau áhrif sem 

verða við breytingar á grunnþáttum
22

 þjóðfélagsins þá er átt við breytingar á 

framleiðsluferlum eða kapítali. Þannig eru allar breytingarnar í landbúnaðinum tengdar 

þverþjóðlegum kapítal og tilraunum þverþjóðlegrar yfirstéttar til auka við sig.Í þann flokk 

falla landbreytingar í Ekvadór og brottrekstur Yanomami. 

  Hinn hópurinn innheldur þau áhrif sem verða tengdri neyslu almennings
23

Hin áhrifin 

eru þau sem oft á tíðum gleymast og eru ekki jafnaugljós. Þar er átt við þegar fólk sendir 

peninga vegna þverþjóðlegra áhyggja eða þegar það mótast út frá hugmyndum sem koma 

annars staðar frá og eru í raun þverþjóðleg nauðsyn. Mætti þar nefna nauðsyn þess fyrir alla 

                                                 
22 Líkt og Marx talaði um. 

23 Hér er litið til þess að þverþjóðlegar áhyggjur geta verið neysla þar sem að fólk kemur fram við málefnin á 

sama hátt og ef að það væri að neyta einhvers. Það sendir peninga þangað og sú peninggjöf verður táknræn 

fyrir góðvild þeirra í anda við hugmyndir Baudrillards um að neysla sé hætt að vera einungis nauðsynleg 

heldur er orðin táknræn (Baudrillard 1998:25-27). 
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að fara í Disneygarðinn. Þessar breytingar koma til vegna neyslu fólksins í víðasta skilningi 

þar sem fólk er farið að neyta upplifir og reynslu. Baudrillard benti á að neysla er ekki 

eitthvað til að njóta heldur eitthvað sem er neytt upp á fólkið,, ,ekki sem réttur eða ánægja, 

heldur sem skylda þegnsins.”
24

 Í orðum hans kristallast sú hugsun að það sé ekki vilji fólksins 

sem sé að verki þegar fólk sendir peninga í hjálparstarf eða reynir að breyta örlögum 

frumskógarins heldur er það ákveðin gerð af neyslu. Neysla sem er einungis ætluð til að vera 

táknræn, til að sýna hve góður einstaklingur maður sjálfur er. 

 

 

6.Að lokum 

 

 Sé litið á hnattvæðinguna sem fjórða stig kapítalsismanns þá má sjá að þörf er á að 

skoða hnattvæðinguna útfrá hugtökum kapítalismans svo sem stéttum, kapítal, framleiðslu og 

það sem hefur valdið þáttahvörfum í þjóðfélögum nútímans, neyslu. Töfraorð 

hnattvæðingarinnar er þverþjóðlegt þar sem þjóðirnar sjálfar hætta að skipta máli og í staðinn 

verða tengslin utan þjóðanna mikilvægari. Þetta má sjá á breytingunni þegar kapítalið hætti að 

vera fast við þjóðir, þegar stéttir eru byrjaðar að myndast þvert á þjóðir og þar sem 

framleiðsluferlar landanna er losnaður úr viðjum regluverks landanna. Við þessar breytingar 

breytast þjóðfélögin. Hvort sem er í gegnum breytt eignarhald á landi, breyttar leiðir við 

uppskeru, nýjar leiðir til að versla í matinn eða breytt stjórnmálaástand innan þjóðanna.  

Þá er ótalið þær breytingar sem verða utan hinna formlegu formgerðarbreytinga. Í 

þann flokk fara breytingar sem þverþjóðlegar áhyggjur valda eins og stofnir sem myndast til 

að bjarga götubörnum eða sú breytta tilvera sem yfirstéttin verður að upplifa eins og fimm 

stjörnu hótel og gervigarður byggður á gervihugmyndum. Fólk hefur byrjað að tengjast þvert 

á þjóðerni og byrjað að hafa sömu gildin þrátt fyrir að búa á sitthvorum staðnum. 

Breytingarnar eru alls staðar og tengjast svo ólíkum þáttum þjóðfélagsins að á nýjan leik er 

rétt að benda á Loker sem talaði um að formgerðarbreytingar hafi svo víðtæk áhrif að 

kortlagning þeirra er nánast ómöguleg. Breytingar verða á öllu kerfinu frá heilbrigðisþjónustu 

til matarverðs (Loker 1999:6). Eins víðtækar og þessar breytingar eru þá eru ennþá ákveðnir 

hlutir sem hafa verið lausir við hnattvæðinguna líkt og fiskiðnaðurinn. Hann er ennþá að 

mestu leiti háður ákvörðunum þjóðanna og þverþjóðleg fyrirtæki þó þau hafi komið að 

fiskiðnaðnum þá hafa þau ekki útskurðunarvald. 

                                                 
24 ,, ,not as a right or a plesure, but as the duty if the citizen.”(Baudrillard 1998:80) 
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