
 

 

Aðgerðastefna: 

Í háskólum og meðal almennra borgara  

Helena Margrét Friðriksdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í Mannfræði 

 

Félagsvísindasvið 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aðgerðastefna: 

Í háskólum og meðal almennra borgara 

Helena Margrét Friðriksdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í Mannfræði 

Leiðbeinandi: Kristján Þór Sigurðsson  

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2012 



 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA–gráðu í Mannfræði og er óheimilt 
að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Helena Margrét Friðriksdóttir 2012 

 

 

Reykjavík, Ísland 2012



3 

Útdráttur 

Hér verður fjallað um aðgerðastefnu innan háskólasamfélagsins sem og á meðal almennra 

borgara. Hlutverk háskólastofnana verður skoðað sem og frelsi og ábyrgð þeirra gagnvart 

samfélaginu. Fjallað verður um vald og birtingarmynd þess, vald sem þekkingu og í orðræðu. 

Þá verður fjallað um Occupy Wall Street hreyfinguna sem dæmi um aðgerðastefnu meðal 

almennra borgara. Meðlimir Occupy Wall Street hreyfingarinnar eiga það sameiginlegt að 

vilja sporna gegn spillingu valdhafa og óska eftir beinu lýðræði. Þeir telja að fyrir hrun 

hagkerfisins haustið 2008, þegar nýfrjálshyggjan stóð í mestum blóma hafi fjármálastofnanir, 

stórfyrirtæki og pólitískar elítur brotið af sér og misnotað aðstöðu sína á markaðinum. Þá séu 

skattgreiðendur nú að borga fyrir mistök elítunar og þessu er verið að mótmæla. Nefndir verða 

fræðimenn sem skilgreina sig sem aðgerðasinna og hafa átt erfitt uppdráttar í 

fræðasamfélaginu vegna þessa. Þetta eru Norman G. Finkelstein, Nancy Scheper-Hughes og 

David R. Graeber. Fjallað verður um niðurstöður rannsóknarnefndar Alþingis þar sem 

háskólasamfélagið er meðal annars dregið til ábyrgðar fyrir að hafa haft áhrif á aðdraganda og 

orsakir hrunsins sem varð á Íslandi 2008.    
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Inngangur 

Frá hruni hagkerfisins haustið 2008 og í kjölfar þeirrar kreppu sem þá skall á hafa ýmsar 

kenningar um ástæður hrunsins komið fram. Ýmsar vangaveltur um hlutverk og ábyrgð 

ríkisins og stjórnvalda hafa litið dagsins ljós. Rannsóknarskýsla Alþingis kom út árið 2010 en 

markmið hennar var að leita uppi orsakir og aðdraganda falls íslensku bankanna. Einn viðauki 

skýrslunnar fjallaði um háskólasamfélagið og voru niðurstöður nefndarinnar þær að meðal 

annars hafi háskólasamfélagið brugðist samfélaginu. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þetta hlutverk háskólasamfélagsins, hvað það 

gengur út á og hvers konar ábyrgð fylgi því að vera fræðimaður. Skoðuð verða tengsl háskóla 

við valdhafa og stofnanir og um leið þá kröfu háskólans að vera hlutlaus stofnun. Þessi 

umfjöllun um háskólasamfélagið verður tengd saman við aðgerðastefnu (activism) en 

aðgerðasinnar eiga það sameiginlegt að vilja breyta ríkjandi ástandi, hvort sem það eru 

pólitískar eða félagslegar breytingar af einhverju tagi. Aðgerðastefna verður skoðuð innan 

fræðasamfélagsins sem og í stærra samhengi, en fjallað verður meðal annars um 

aðgerðahópinn Occupy Wall Street sem dæmi um slíkt. Sá hópur hefur fengið gríðarlegan 

stuðning fólks um heim allan, frá verkamönnum til fræðimanna. Mótmælendur Occupy Wall 

Street vilja sjá breytingar á heimskerfinu og kalla eftir lýðræðislegum umbótum. Ekki er hægt 

að fjalla um aðgerðastefnu án þess að minnast á vald en fjallað verður um þekkingu sem eina 

af birtingarmyndum valds. Þá verður meðal annars stuðst við kenningar Pierre Bourdieu 

(1986, 1988, 1989, 2007), Michel Foucault (1980, 1993, 1995) og Noam Chomsky (1967, 

2002, 2003a, 2003b) um vald og um lýðræði. Þá verður vikið að sögu mannfræðinga en þeir 

hafa mikið unnið með valdhöfum, einkum á nýlendutímanum sem hefur vissulega sett sitt 

mark á fagið. Mannfræðingar gerðu meðal annars rannsóknir á innfæddum fyrir nýlenduherra 

og hjálpuðu stjórnvöldum Bandaríkjanna í seinni heimsstyrjöldinni. 

Sífellt háværari spurningar um það hvað sé lýðræði og hvort það sé raun til staðar má 

heyra eftir hrunið 2008. Bankar og aðrar fjármálastofnanir á frjálsum markaði fóru í gjaldþrot 

og mótmæla nú skattgreiðendur því að ríkið þurfi að borga fyrir þessi mistök. Fjallað verður 

meðal annars um kenningar Noam Chomsky (2002) um frjálsan markað en hann telur að það 

sé ekkert til sem heiti frjáls markaður og að orðræða um slíkt sé ekkert annað en tálsýn. 

Næst verður fjallað nánar um mótmæli Occupy Wall Street hreyfingarinnar og arabíska vorið, 

en bylgja mótmæla hófst í janúarbyrjun 2011 sem hefur breytt sér vítt og breitt um Norður-

Afríku og Miðausturlönd og hefur eflaust verið áhrifavaldur á Occupy Wall Street 
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hreyfinguna. Sá hópur hóf mótmæli í september 2011 í New York borg í Bandaríkjunum og 

kallar eftir lýðræðislegum umbótum. 

Þar á eftir verður fjallað um háskólann sem valdastofnun og markaðsvæðingu 

háskólanna og ýmsar kenningar verða reifaðar um það hvort og þá hvernig háskólasamfélagið 

eigi að taka afstöðu í pólitískum deilumálum. Fjallað verður um akademískt frelsi og þá 

ábyrgð sem frelsinu fylgir en með akademísku frelsi felst sú hugmynd að fræðimenn geti 

leitað sér skjóls í nafni þess án þess að eiga á hættu að missa starf sitt. Fjallað verður um 

kenningar Hönnuh Arendt (1998) um vita contemplative og vita activa en hún telur 

fræðimenn hafa vanrækt það tækifæri sem fræðimenn hafa, sem er að geta haft áhrif á mótun 

heimsins. Í beinu framhaldi af því verður fjallað um aðgerðastefnu innan akademíunnar og 

verður horft til nokkurra misjafnlega umdeildra fræðimanna innan fræðaheimsins, sem eiga 

það sameiginlegt að vera aðgerðasinnar. Það eru Norman G. Finkelstein (Association of 

American Colleges and Universities, 2007), David Rolfe Graeber (Epstein, 2005) og Nancy 

Scheper-Huhges (2003, 2009). Hinir tveir fyrrnefndu hafa verið beðnir um að láta af störfum 

sínum hjá háskólum sem þeir kenndu hjá. Scheper-Hughes er nefnd hér sem dæmi um 

aðgerðasinna og fræðimann sem ekki hefur fengið jafn mikið mótlæti fyrir störf sín. 

Ljóst er að tenging háskólastofnanna við valdhafa er til staðar og því eru ekki allir á 

sama máli hvert hlutverk akademíunnar eigi að vera. Minnst verður á hugmyndir Jacques 

Derrida (2002) um háskóla án skilyrða og hvernig hann er langt frá því sem Háskóli Íslands 

hefur staðið fyrir. Með það að leiðarljósi verður Ísland skoðað og Rannsóknarskýrsla 

Alþingis, er kom út í kjölfar hruns bankanna 2008. Þar er fjallað um hlutverk 

fræðasamfélagsins og hvernig það brást almenningi. Að lokum er efnið tekið saman og ýmsar 

vangaveltur bornar upp um efnið. 

1. Kafli: Aðgerðastefna 

Aðgerðastefna er víðfemt hugtak. Aðgerðasinnar eru þeir einstaklingar, hópar eða 

félagasamtök sem eiga það sameiginlegt að vilja breyta einhverju með beinum aðgerðum. 

Með aðgerðunum er markmiðið að ná fram ýmist pólitískum og/eða félagslegum breytingum. 

Aðgerðasinnar lifa samkvæmt hugmyndafræði sinni og beina henni þannig að lífsstíl sínum, 

fylgja honum í sínu daglega lífi og vilja beina honum út í samfélagið. Breytingarnar geta verið 

af ýmsum toga, hvort sem um er að ræða félagslegar breytingar, stjórnarfarslegar, 

efnahagslegar eða umhverfislegar breytingar. Aðgerðastefna getur tekið á sig hin ýmsu form, 

allt frá því að skrifa greinar í dagblöð eða til stjórnmálamanna, hún getur verið mótmæli á 
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götum úti og jafnvel farið út í hungurverkföll. Þá eru til hin ýmsu samtök sem vinna í nafni 

aðgerðastefnu á ólíkum sviðum. Allar þessar ólíku aðferðir eiga það sameiginlegt að fólkið 

sem býr að baki þeim eða notar þær vill breyta einhverju. Sumir aðgerðasinnar taka þátt í því 

sem gæti flokkast undir ólögleg athæfi til þess að vinna að markmiðum sínum. Það gæti 

orsakast af því að viðkomandi hópur verði of upptekinn af málstað sínum eða einfaldlega sjái 

ekki aðra leið til þess að láta í sér heyra. Young, Battaglia og Cloud (2010) telja að 

aðgerðastefna þurfi að innihalda óeirðir og jafnvel lögbrot sem kenningarleg umræða felur 

ekki í sér. Margir aðgerðahópar líta niður á ofbeldisfulla aðgerðastefnu því það telja þeir halla 

undan stefnum þeirra sem annars gætu mögulega orðið að raunveruleika. Aðrir virða lög og 

reglur í von um að fleiri stuðningsmenn aðhyllist stefnu þeirra (Young o.fl, 2010). Stundum 

hefur það verið talið hættulegt að vera aðgerðasinni í gegnum tíðina, því aðgerðastefna hefur 

oft verið orðuð við að vera á móti stjórnvöldum og þess vegna hafa aðgerðasinnar og hópar 

orðið að skotmörkum stjórnvalda (Price, 2004).  

Mannfræðin hefur lengi vel verið tengd aðgerðastefnu. Þá hefur hvati margra 

mannfræðinga einfaldlega verið ósk eftir félagslegum jöfnuði í hvaða mynd sem hann gæti 

birst. Aðgerðastefna innan fræðanna getur leitt til breiðari skilnings og greiningu á 

félagslegum hreyfingum. Á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar tóku margir mannfræðingar 

beinan þátt í rannsóknum á viðfangsefnum sínum, til að mynda í Bandaríkjunum. Með því að 

taka beinan þátt urðu rannsakendur meðvitaðir um hvernig rannsóknir á ágreiningi gæti meðal 

annars hjálpað til við að fletta ofan af pólitískum landamærum og sýna betur fram á hvernig 

samfélagsgerðir eru byggðar upp, eitthvað sem sést ekki endilega í hinu daglega lífi. Þá geta 

slíkar rannsóknir auðveldað breytingar (Susser, 2010).  

Piven (2010) telur að margir fræðimenn hafi viljað gerast slíkir vegna þess að þeir vilji 

bæði vera fræðimenn og aðgerðasinnar. Slíkt varð vinsælt eftir mótmælendahreyfingar á 

fimmta og sjötta áratug síðustu aldar. Hvatinn hefur til að mynda verið sá að fræðileg störf 

geta haft mikið notagildi þegar bæta á félagsleg vandamál á borð við ójöfnuð, óöryggi, 

hernaðarhyggju og heimsveldisstefnu. Þá geta fræðistörf verið mikilvæg ef það hefur verið 

vegið að lýðræðinu á einhvern hátt. Margir fræðimenn reyna að kljást við þessi vandamál og 

hafa áhrif á stefnur stjórnvalda. Þá skrifa þeir til dæmis skýrslur um pólitísk og félagsleg 

vandamál sem rekja má til stefnumótenda. Þeir geta haft áhrif á alemnningsálit með því að 

skrifa leiðara í dagblöð eða með því að vera meðlimir í félögum innan háskólans sem hefur 

eitthvað með aðgerðastefnu eða pólitík að gera. Þá skrifa fræðimenn einnig bækur og greinar 

þar sem þeir rannsaka verk hinnar pólitísku elítu.  Þessir fræðimenn vilja að verk þeirra móti 
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viðkomandi pólitík. Sumir sjá sig staðsetta vinstra megin á hinum pólitíska ás og vilja leggja 

sitt að mörkum til betrumbóta á samfélaginu. Félagsvísindamenn hafa sýnt fram á hinar ýmsu 

og ólíku hliðar ójöfnuðar með rannsóknum sínum. Það eru að sjálfsögðu ekki allir fræðimenn 

sem eru vinstrisinnaðir sem vilja að verk þeirra verði viðkomandi pólitík. Þannig vinna sumir 

fræðimenn ekki að því að minnka ójöfnuð heldur frekar að því að lögmæta hann. Þeir 

fræðimenn eru ekki að einbeita sér að þeim afleiðingum sem hernaðarhyggja og 

heimsveldisstefna getur haft fyrir mannkynið. Slíkir fræðimenn eru samkvæmt Piven (2010) 

handbendi valdsins. Hvort sem fræðimenn flokka sig hægra megin eða vinstra megin eru þeir 

allir aðgerðasinnar. Oftar en ekki ætti slíkt starf ekki að hafa áhrif á feril fræðimannsins en 

það getur engu að síður gert það og verða nefnd dæmi þess í kafla átta.  

Mannréttindi sem við köllum sjálfsögð í dag hafa kostað mikla baráttu aðgerðasinna. 

Verkalýðsbarátta, kvenréttindabarátta, barátta samkynhneigðra fyrir réttindum sínum og 

umhverfismál hafa alls staðar borið á góma. Það var ekki endilega fyrir tilstilli fræðimanna 

sem skrifa greinar og bækur heldur vegna þess að gríðarlegur fjöldi manna berst fyrir 

réttindum sínum og styðja þar af leiðandi hreyfingarnar. Hin ýmsu mótmæli voru oft harðlega 

gagnrýnd en þegar hún sjatnaði varð ávinningur mótmælanna að skotmarki ýmissa sem höfðu 

haldið gangandi fyrri stefnu og höfðu hagsmuna að gæta. Samkvæmt Piven (2010) ættu 

aðgerðasinnaðir fræðimenn ekki að líta á sig sem píslarvætti heldur einbeita sér að því að 

vinna að samfélagi sem er sanngjarnara öllum. Aðgerðasinnar geta upplýst hinn félagslega og 

pólitíska heim um hluti sem fræðiheimurinn gæti aldrei gert (Piven, 2010).  

Veraldarvefurinn hefur átt sinn þátt í myndun og mótun aðgerðahópa. Hann er öflugt 

tæki sem hægt er að nota fyrir samskipti milli fólks, hvaðanæva úr heiminum. Það er mjög 

lýðræðislegt þar sem orðið er alltaf frjálst. Fólk hefur séð þennan lýðræðislega möguleika sem 

tækifæri fyrir röddu sýna að heyrast og notar veraldarvefinn til þess. Hann hefur haft mikil 

áhrif á hin ýmsu samfélög og félagslegar hreyfingar. Hann býður jafnframt upp á ógrynni 

upplýsinga, fræðigreinar og fréttir um félagsleg mál til dæmis og því getur fólk aflað sér enn 

frekari upplýsinga óski það sér þess. Samkvæmt Tatarcheviskiy (2010) hefur aukning orðið á 

samfélagslegri þátttöku meðal ungs fólks og fræðaheimsins í dag og mætti rekja þá aukningu 

að einhverju leyti til aukins aðgengis fólks að veraldarvefnum. Netið hefur auðveldað 

skipulag ýmissa atburða á heimsvísu á borð við arabíska vorið og Occupy Wall Street en 

nánar verður fjallað um þær hreyfingar í kafla fimm. Þá hefur verið bent á að aðgerðastefna á 

netinu innihaldi sömuleiðis mikið afskiptaleysi. Aðgerðastefna verður þá að skemmtilegri 

afþreyingu sem ekki er tengd gagnrýni eða róttækum aðgerðum á samfélagið sjálft. Hún getur 
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haft áhrif á skoðanir fólks en inniheldur engu að síður mikið aðgerðaleysi. Aðgerðaleysinu er 

samt sem áður fagnað sem einni af birtingarmyndum aðgerða (Tatarchevskiy, 2010). 

Aðgerðastefna getur ekki verið til staðar nema einhver birtingarmynd valds sé til staðar, því 

aðgerðastefna felur vissulega í sér andóf gegn valdi og valdhöfum. 

2. Kafli: Vald og þekking 

Hugmyndir heimspekingsins Michel Foucault um hið ósýnilega vald byggist á að stöðugt 

eftirlit sé til staðar (1995). Foucault sér fyrir sér að vald flæði um samfélagið og einkenni öll 

félagsleg samskipti.  Hann rekur upphaf þessa ástands aftur til 18. aldar þegar hugmyndir 

upplýsingarinnar um að framleiða og skapa „réttu íbúana“ var talin nauðsynleg aðgerð fyrir 

lífvaldið (biopower) (Lock og Nguyen, 2010). Þá var líkaminn sundurgreindur og mennta-, 

heilbrigðis- og fangelsisstofnanir tóku að þróa aðferðir við að móta líkamann í þágu 

stjórnvalda í þeim tilgangi að kenna fólki að haga sér „rétt“. Foucault tengir þessa þróun við 

framrás kapítalismans, en mótun hæfara verkafólks er framleiðsluöflum í hag. Foucault telur 

það vera þversagnakennt að valdhafar segist vernda einstaklinga á sama tíma og þeim er 

ógnað. Stjórnvöld geta drepið heila þjóð til að hlífa annarri og sýna á þann hátt vald yfir lífi 

með því að drepa. Til þess að viðhalda þessu valdi eru notuð tæki á borð við orðræðu 

(discourse). Þannig er sá sem stjórnar orðræðunni valdhafi því hann stjórnar einnig 

hugmyndum og gildum í samfélagi um hvað geti talist rétt og rangt. Með því að stjórna 

umræðunni, hefur sá hinn sami völd umfram aðra því orðræða getur verið leiðandi í því að 

skapa staðalímyndir sem geta verið rangar og einfaldaðar hugmyndir um umhverfi okkar. Sú 

ráðandi hugmynd verður hugmynd flestra um hvað sé rétt og rangt. Þekkingu er auðveldlega 

hægt að tengja við völd því orðræða gerir ákveðnum hugsunarhætti hærra undir höfði og 

útilokar aðra og til verður afmörkuð þekking. Einstaklingar sem hafa færi á að opinbera 

þekkingu sína fyrir öðrum geta sagt hvað þeim finnst vera rétt og rangt. Það skapar annan 

hugsunarhátt sem þarf ekki endilega að endurspegla raunveruleikann. Það á engu að síður þátt 

í því að skapa samtímann, skoðanir og viðhorf fólks (Foucault, 1980). Pierre Bourdieu (1988) 

taldi að það sem viðhéldi orðræðu væri ósýnileg valdbygging sem fléttuð er í menninguna. 

Hann taldi að þeir einstaklingar sem væru í forréttindastöðu stjórnuðu orðræðunni um málefni 

líðandi stundar. Þeir reyna að viðhalda þeirri orðræðu til að gæta eigin hagsmuna. Bourdieu 

hefur haldið því fram að völd séu tengd táknum og að sá ráðandi hópur í samfélaginu raði 

þessum táknum í röð, sem ræður þannig gildi og merkingu táknanna (Bourdieu, 1988). Táknin 

geta verið skoðanir eða gildi og þetta væri til að mynda hægt að yfirfæra á þær ráðandi 

hugmyndir eða orðræðu í samfélaginu sem hinir ýmsu fræðimenn hafa gagnrýnt og/eða bent 
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á. Þessum sömu fræðimönnum hefur ýmist verið sagt upp störfum, eða hefur orðspor þeirra á 

einn eða annan hátt verið rýrt. Hugmyndafræði fræðimanna getur haft áhrif á umræðu og 

hvernig valdatengsl eru útskýrð. Hugmyndir og skoðanir þeirra sem minni völd hafa krauma 

undir yfirborðinu en það reynist þeim erfiðara að koma skoðunum sínum á framfæri. Foucault 

(1993) bendir á að þekking almennings, sem undirokuð hefur verið en hafði áður vægi, hafi 

fengið uppreisn æru um 1976, þegar gagnrýnisraddir á hefðbundið valdakerfi voru sem 

háværastar. Þó var litið á gagnrýnisraddirnar sem barnalegar og óvísindalegar og þess vegna 

voru þær stimplaðar ómarktækar og valdlausar. Foucault kallar það sem verður til í kjölfar 

uppreisnar undirokaðrar þekkingar ættfræðirannsóknir (genealogy) en þá er þekkingu 

menntafólks og alþýðunnar blandað saman. Þá þekkingu telur Foucault vera mikilvæga, þar 

sem hún er laus við alla þöggun og ráðandi orðræðu og getur þess vegna verið ógn við 

valdhafa (Foucault, 1993). 

3.  Kafli: Hlutverk mannfræðinga þá og nú 

Tenging og saga mannfræðinnar við valdhafa er töluverð. Mannfræðingar hafa rannsakað 

mun á milli þjóða og fólks og af hverju hann stafi en síðar hefur einnig verið einblínt á það 

sem er sameiginlegt meðal fólks og þjóða. Rannsóknir á þjóðfélagshópum í nýlendunum voru 

vinsælar á tímum nýlendustefnunnar. Þá var sótt í að rannsóknir væru gerðar í nýlendunum 

fyrir nýlenduherrana og í þau verkefni voru mannfræðingar fengnir. Það hefur oft verið sagt 

að það sé svartur blettur í sögu mannfræðinnar. Á tímum nýlendustefnunnar aðhylltust flestir 

þróunarhyggju, en samkvæmt henni var hinn hvíti „kynstofn“ sá æðsti. Því voru 

nýlendufulltrúar oftast þjóðhverfir og áttu erfitt með að greina menningarlega þætti. 

Mannfræðingar unnu fyrir stjórnvöld og þess vegna yfirleitt með valdhöfum á hverjum stað. 

Þeir voru ráðgjafar þeirra sem fóru með völdin og gáfu upplýsingar um nýlendurnar, svo að 

nýlenduherrar gætu haft betri stjórn og samskipti við innfædda. Þó gátu mannfræðingar líka 

staðið uppi í hárinu á stjórnvöldum, eins og Evans-Pritchard (Metcalf, 2005) er gott dæmi um. 

Í nafni þróunarhyggjunar áttu því nýlenduþjóðir að þjóna ,,þróaðri“ menningarhópum en þeim 

sjálfum. Þannig voru nýlenduherrar siðmenntaðri og hæfari en aðrir. 

Price (2008) bendir á að fræðimenn hafi gert ýmislegt til þess að hjálpa bandarískum 

stjórnvöldum í seinni heimsstyrjöldinni. Þeir gerðu það til dæmis með því að gefa opinberum 

starfsmönnum ráð um hvernig ætti að orða bæklinga sem hvöttu japanska hermenn til þess að 

gefast upp í stríðinu og hvernig ætti að hafa samskipti við japanskan almenning (Price, 2008). 

Bandarískir mannfræðingar leituðu ýmissa leiða á þriðja áratug síðustu aldar til að ráða við 

vandamál félagslegs ójöfnuðar. Til dæmis gaf Ruth Benedict ásamt Gene Weltfish út bækling 
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um mannréttindi sem gefinn var út víða. Sífellt fleiri nemendur fóru að læra félagsvísindi með 

það í huga að breyta og hafa áhrif á samtíma sinn (Susser, 2010). 

Franz Boas taldi að fræðimenn ættu að fjalla opinberlega um félagsleg og pólitísk 

vandamál. Hann skrifaði meðal annars bréf til The National árið 1919 sem vakti ugg meðal 

mannfræðinga í Bandaríkjunum. Þar sagði hann að þeir gætu ekki talist vera vísindamenn sem 

unnu sem njósnarar á meðan á stríðinu stóð. Hann taldi að vísindamenn ættu einungis að leita 

sannleikans en það væri ekki hægt ef fræðimenn væru einnig njósnarar.  Þessi yfirlýsing var 

sett fyrir nefnd hjá American Anthropological Association (AAA) sem fordæmdi ummæli 

Boasar. Það var ekki kallað aftur af hálfu AAA fyrr en árið 2005 (Jaschik, 2005). 

Menningarleg afstæðishyggja er grundvöllur mannfræðinnar og jafnréttisvitund 

fræðanna varð að skotspóni yfirvalda í kringum fimmta og sjötta áratug síðustu aldar. 

Bandaríska alríkislögreglan, FBI fylgdist með frjálslyndum og íhaldssömum mannfræðingum 

og fræðafólki sem var bendlað við kommúnisma, sósíalisma og jafnréttisbaráttu á grundvelli 

húðlitar. Þeirra á meðal voru mannfræðingar á borð við Margaret Mead, Vilhjálm Stefánsson 

og Cora du Bois (Price, 2004). Eftir og á meðan Víetnam stríðinu stóð samdi American 

Anthropologist Association (AAA) siðareglur fyrir mannfræðinga til að fara eftir í vinnu sinni 

og enn þann dag í dag kemur upp ágreiningur um vinnu mannfræðinga og hlutverk þeirra, líkt 

og aðra fræðimenn innan háskólasamfélagsins. Nánar verður farið út í ágreining um störf 

fræðafólks í kafla átta. 

The Human Terrain System (HTS) er Bandarísk hernaðaráætlun sem má segja að hafi 

þróast eftir Víetnamstríðið, en þá tóku Bandaríkjamenn ekkert tillit til menningarlega þátta til 

þess að skilja landið og fólkið (Pilon, 2009). HTS notast við félagsvísindamenn á borð við 

mannfræðinga og félagsfræðinga til þess að skilja aðrar samfélagsgerðir og til þess að 

yfirmenn í hernum geti áttað sig á því hvernig ákveðnir þjóðfélagshópar gætu mögulega 

brugðist við yrði ráðist á þá. Þetta er gert til þess að hámarka árangur, bjarga mannslífum og 

minnka líkur á ágreiningi. Eftir innrás Bandaríkjahers í Írak og Afganistan hefur þessi áætlun 

skapað mikið umtal og ágreining um hlutverk mannfræðinga, sérstaklega meðal AAA sem 

hefur fordæmt áætlunina og telja að hún vegi að siðferði, skaði orðspor fræðimanna og geri 

rannsóknir og viðfangsefni að mögulegu skotmarki (American Anthropological Association, 

2007).  

E. Paul Durrenerger er mannfræðingur að mennt og aðgerðasinni. Hann hefur gert rannsóknir 

á stéttarfélögum í Bandaríkjunum, en barátta stéttarfélaga er ein af þeim aðgerðum sem 

sköpuðu réttindi sem talin sjálfsögð í dag. Á sínum tíma var þessi barátta uppreisn gegn 
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atvinnurekendum og valdhöfum. Durrenberger bendir á að spurningar um stéttarfélög geti 

einungis vaknað í flóknum samfélagsgerðum þar sem stéttaskipting er til staðar, sem gefur til 

kynna ósamrýmda hagsmuni þeirra sem völdin hafa og þeirra sem vinna. Stéttarfélög er hópur 

fólks sem sýnir samstöðu og vinnur saman að einhverju sameiginlegu markmiði. Enginn af 

þeim sem skipuleggja aðgerðir gera sér í hugarlund aðstæður þar sem skipuleggjendur ná fram 

markmiðum sínum því æðri stéttir svara með því að nota vald sitt og breyta lögum og 

reglugerðum sem hindra að breytingar geti átt sér stað (Durrenberger og Reichart, 2010). 

4.  Kafli: Lýðræði 

Með tilkomu póstmódernisma og eftirlendufræða (postcolonialism), tæknivæðingu og öflugra 

flæði og aðgengi að upplýsingum hafa spurningar vaknað um hvað sé lýðræði, þátttaka og 

mælskulist (rhetoric). Er hægt að nota þessi hugtök í dag? Háskólasamfélagið hefur verið 

gagnrýnt fyrir að festast í kenningarlegri umræðu en koma ekki með eitthvað nýtt inn í 

umræðuna. Þegar fjallað er um pólitík þarf að endurskilgreina hugtök á borð við lýðræði og er 

nauðsynlegt að viðurkenna að almenningsálitið hafi ekki lengur mikið notagildi. Mörgum 

finnst það úrelt hugmynd að flokka einstaklinga ýmist hægra megin, við miðju eða vinstra 

megin á hinum pólitíska ás. Mörg þeirra viðfangsefna sem stjórnmálamenn fjalla um eiga ekki 

endilega við á þessum skala. Það gæti verið talið mótsagnarkennt ástand en augljóst er að 

breytingar eru þarfar en róttækar aðgerðir eru líklegar til að vekja harða mótstöðu þeirra sem 

breytingarnar snúa að. Arendt (1962) taldi nauðsynlegt að þegnar samfélagsins væru pólitískt 

virkir því einungis þannig væri hægt að sporna við spillingu kjörinna fulltrúa. Hún taldi að 

alræði væri ýkt mynd þess þegar borgarar verða óvirkir, en samkvæmt stjórnkerfi 

alræðisstjórna verða allir samfélagsþegnar að verða eins. Því taldi Arendt að það að steypa 

óendanlegum fjölbreytileika og sundurgreinanleika mannsins í sama mót væri einfaldasta leið 

stjórnvalda til að ná algerum yfirráðum (Arendt, 1962).  

Noam Chomsky (2002) heldur því fram að lýðræðið sé hornsteinn samfélagsins án 

undantekninga. Hann telur að það sé ekkert til sem heiti frjáls markaður og að orðræða um 

slíkt sé ekkert annað en tálsýn. Í frjálshyggjuríki eru það því stórfyrirtæki sem stjórna en ekki 

kjörnir fulltrúar almennings. Chomsky segir að hlutverk fjölmiðla í nútímasamfélögum neyði 

fólk til þess að spyrja sig að því í hvernig heimi og hvernig samfélagi það vilji búa í og hvers 

konar lýðræði fólk vilji að ríki í því samfélagi. Hann fjallar um þann áróður sem birtist í 

bandarískum fjölmiðlum og máli sínu til stuðnings bendir hann á hvernig bandarísk stjórnvöld 

stýrðu allri umræðu um Persaflóastríðið. Þá hafi þeir, sem vildu fá upplýsingar um 
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stjórnarandstöðu í Írak á þessum tíma þurft að leita til fjölmiðla annarra landa. Chomsky telur 

að það sé ekki nóg með að áróðurinn sé til staðar, heldur að það taki enginn eftir honum 

(Chomsky, 2002). Það sem fram kemur í fjölmiðlaumræðu hefur áhrif á umræðu málefna og 

skiptir þar orðaval máli. Chomsky (2003a) hefur mikið fjallað um málnotkun og orðræðu. 

Hann telur orðræðu geta villt um fyrir fólki og bendir á að oft sé umfjöllun einhliða. Hann 

talar um tilbúið samþykki almennings (manufactured consent) en því er náð fram með 

orðræðu í pólitískum umræðum sem notuð er til þess að ná fram samþykki almennings. 

Chomsky (2003b) hefur einnig fjallað um hlutverk ógnarvalds og ótta í stjórnmálaumræðum. 

Að hans mati hafa fræðimenn, sem setið hafa í valdastöðum hjá ríkisstjórn Bandaríkjanna átt 

þátt í að breiða út orðræðu. Í þessu samhengi er vert að skoða vald ríkisstofnanna og 

einstaklinga innan hennar. Það hefur þótt rík ástæða til þess að takmarka athafnafrelsi 

ríkisstjórna vegna þess að þær eiga það til að misnota völd sín og misbeita valdi með því að 

þrengja að borgaralegum réttindum einstaklinga. Þetta er gert í þágu sérhagsmuna. Lýðræði er 

ekki sjálfsagt eða sjálfgefið og andvaraleysi borgara getur orðið þeim dýrkeypt því að 

hagsmunir og öfl sem vinna gegn því eru sterk. Eins og fjallað verður um í kafla tíu er það 

ljóst að íslensk stjórnvöld tóku að verja sérhagsmuni fram yfir almannahagsmuni og grófu á 

endanum undan sjálfum sér. Þetta er góð ástæða fyrir því að endurskilgreining á hugtakinu 

lýðræði er nauðsynleg. 

5. Kafli: Arabíska vorið og Occupy Wall Street 

Að undanförnu hafa pólitískar hræringar í Evrópu sett mark sitt á fréttir fjölmiðla. Stundum er 

talað um að pólitíkin berjist á tveimur vígstöðvum. Annars vegar eru það hefðbundin átök 

milli flokka um atkvæði kjósenda og hins vegar er það undirliggjandi barátta um hvaða 

hugmyndafræði eigi að ráða því hvert skuli stefnt. John Micklethwait (2011) ritstjóri The 

Economist, spáir því að árið 2012 muni barátta á þessum tveimur vígvöllum stjórnmálanna 

fara harðnandi í stærstu ríkjum heimsins. Hann telur að þær efnahagslegu þrengingar sem 

heimurinn allur hefur þurft að kljást við á undanförnum fjórum árum tengist þessari 

undirliggjandi baráttu. Árið 2012 telur hann að geti orðið einkennandi fyrir þetta, ekki síst 

vegna kosninga sem fara fram víða um heim, margar hverjar við erfiðar aðstæður (John 

Micklethwait, 2011). Mikið hefur verið fjallað um mótmæli í Norður-Afríku og 

Miðausturlöndum sem nefnd hafa verið arabíska vorið. Arabíska vorið er sú bylgja mótmæla 

sem hófst í Túnis í janúar 2011 þar sem hinn 26 ára gamli götusali Mohamed Bouazizi kveikti 

í sér eftir að stjórnvöld sektuðu hann og skiptu sér í sífellu af Bouazizi og söluborði hans. 

Bouazizi fór á endanum til yfirvalda til þess að kvarta en fékk engin svör. Þá kveikti hann í 
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sér (Andersen 2011). Bouazizi má segja að hafi verið upphafið á aðgerðastefnu sem hefur 

verið nefnd arabíska vorið. Í Egyptalandi voru það kosningarnar árið 2010 sem hrærðu upp í 

hlutunum og sömuleiðis líkt og í Túnis var það spilling yfirvalda sem hafði áhrif á fólk. Þessi 

bylgja mótmæla hefur farið víða um Norður-Afríku og Miðausturlönd þar sem þjóðir 

mótmæla einræði og spilltu valdakerfi. Þá hafa verið áberandi mótmæli á Vesturlöndum sem 

má segja að hafi hafist í Bandaríkjunum í september 2011. Í Bandaríkjunum hefur fólk einnig 

fengið nóg af spilltu valda- og hagkerfi. Skuldir ríkisins vegna aðgerða frjálsra banka og 

fjármálastofnanna sem fóru fram úr öllu valdi, lög sem gerðu ýmsar stéttafélagskröfur 

ólöglegar og neitun yfirvalda um að hækka skatta á þá tekjuhæstu hefur haft sitt að segja um 

mótmælin. Þetta allt saman hefur eflaust haft áhrif á þá bylgju sem hefur þróast innan 

Bandaríkjanna. Occupy Wall Street er hreyfing mótmælenda sem hófst 17.september 2011 í 

Zuccotti Park í New York. Það hófst með aðgerðahóp sem kallar sig Adbust og er frá Kanada 

(Andersen 2011). Mótmælendur hreyfingarinnar eru fyrst og fremst að gagnrýna ójöfnuð 

innan ríkja, bæði félagslegan og efnahagslegan. Þá er verið að gagnrýna þá spillingu og 

græðgi sem virðist hafa einkennt síðustu ár og áratugi. Mótmælendurnir benda á að 

stórfyrirtæki hafa áhrif á ríkisstjórnir sem þiggja meðal annars styrki frá þeim. Eins og verður 

bent á í næsta kafla getur það óhjákvæmilega haft áhrif á hlutlægni styrkþega. Slagorð 

mótmælendanna er We are the 99% sem er einfaldlega vísun í það hvernig skipting auðs hefur 

verið ójöfn eða eingöngu farið í vasa 1% þjóðarinnar. Mótmælin snúast því aðallega um það 

hvernig lýðræði getur ekki þrifist þar sem stórfyrirtæki hafa áhrif á ríkisstjórnir og þar sem 

skortur er á lögum og reglugerðum sem hamla bönkum og öðrum fjármálafyrirtækjum að fara 

fram úr öllu valdi og kollvarpa hagkerfinu líkt og hefur gerst (Fleming, 2011). Þá hafa 

mótmælendurnir það sameiginlegt að fjármálastofnanir, stórfyrirtæki og pólitískar elítur hafa 

brotið af sér og misnotað aðstöðu sína sem almenningur er nú að borga fyrir. Mótmælendurnir 

eða aðgerðasinnarnir völdu Wall Street vegna þátttöku þess í þeirri fjárhagskreppu sem skall á 

árið 2008. Þá segja þeir að áhættusamar fjárfestingar og lánafyrirkomulag bankanna sem voru 

á endanum einskis virði gerðu það að verkum að kreppa skall á með miklum þunga. Þannig 

hafa þeir misnotað stöðu sína á markaðnum og ættu að verða sakfelldir fyrir (Apps, 2011).  

Mótmælin sem hófust í New York hafa dreift sér víða um heiminn. Öll þessi mótmæli 

hafa það sameiginlegt að fjölmiðlar og netsamskipti hafa sett sitt mark á mótmælin. Með 

samskiptum á netinu hefur það gert aðgerðasinnum auðveldara fyrir að skipuleggja viðburði 

án afskipta stjórnvalda. Frá því að mótmæli hófust í New York 17.september, hefur Occupy 

Wall Street hreyfingin breiðst út víða á netinu, heimshorna á milli. Þá hafa samskiptasíður á 

borð við Facebook og Twitter verið mikill áhrifavaldur og breitt út skilaboð manna á milli og 
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auðveldað við skipulagningu á mótmælum (Caren og Gaby 2011). Hreyfingin Occupy Wall 

Street hefur fleiri milljónir stuðningsmanna um heim allan (Andersen, 2011). Þetta fólk á allt 

það sameiginlegt að vilja breytingar á stjórnarfari og breytingar á heimskerfinu, allt frá 

Egyptalandi til Spánar, London, Mexíkó, Indlands og Íslands. Í Rússlandi til að mynda, gerði 

fólk sér grein fyrir því að fleiri ár með Vladimir Putin við stjórnvölinn gæti ekki leitt landið til 

lýðræðis. Occupy Wall Street hreyfingin er alls staðar að skjóta rótum og vaxandi reiði er 

meðal fólks gagnvart glæpum og spillingu sem hafa einkennt nýfrjálshyggjuna. Þetta fólk er 

allt reitt stjórnvöldum og stjórnendum fjármálastofnanna. Aðstæður eru auðvitað mismunandi 

í öllum þessum ólíku ríkjum. Í flestum Evrópuríkjum er enginn einræðisherra við völd eins og 

arabíska vorið hefur risið gegn. Þeir sem mótmæla á götum úti í Sýrlandi og Túnis eiga það á 

hættu að verða drepnir. Á Vesturlöndum er notaður piparúði og mótmælendur handteknir en 

fáir láta líf sitt fyrir málstaðinn. Það er hinsvegar athyglisvert að mótmælendur í Norður-

Afríku vilja líkjast hugmyndafræði Evrópuríkja sem byggist á lýðræði og frjálsum markaði. Á 

sama tíma mótmæla lýðræðisríkin og benda á að þetta módel virki ekki og sé alls ekki 

lýðræðislegt, frekar en einræðisstjórn (Andersen, 2011). Samkvæmt Paul Levinsson, prófessor 

við Fordham háskóla eru mótmæli á borð við Occupy Wall Street ósk um beint lýðræði, 

hugmyndafræði sem ekki hefur verið við völd í ansi langan tíma (Levinson, 2011). 

Fræðimenn sem hafa lýst yfir opinberum stuðning sínum við Occupy Wall Street eru meðal 

annars hagfræðingurinn Raveendra Nath Batra, Noam Chomsky, Joseph Stiglitz og David 

Graeber (einn af frumkvöðlum hreyfingarinnar). 

6. Kafli: Háskólinn sem valdastofnun 

Skoðanir og viðhorf hins ráðandi hóps getur og hefur áhrif á viðhorf annarra hópa. Bourdieu 

(1986) taldi að háskólasamfélagið væri leikvöllur orðræðu og valdaskipta. Þekkingin veitir 

fólki vald en innan akademíunnar eru útvöldum gefin virðing og völd. Samkvæmt þessum 

hugmyndum Bourdieu væri hægt að segja að háskólagengnir stjórnmálamenn hafi öðlast 

virðingu og völd í gegnum nám sitt en það er andstætt meginþorra almennings, sem ekki er 

háskólagenginn. Þannig má líta á þekkingu sem pólitíska auðlind, þar sem einungis útvaldir fá 

inngöngu og almenningur er útilokaður vegna skilningsleysis á málefnum stjórnvalda 

(Bourdieu, 1986). Að upphefja sérfræðinga í háskólasamfélaginu hefur án efa haft áhrif á og 

dregið úr gagnrýni á hið ríkjandi valdakerfi. Þannig hefur háskólanám verið stofnanavætt og 

notast hefur verið við hugmyndir og kenningar sem tól til þess að ná fram markmiðum án þess 

að skoða ítarlega hvað felst í þeim. Litið er á þekkingu sem markaðsvöru, í stað andlegrar 

vinnu sem er unnin á frjálsum og hlutlausum forsendum. Á tímum nýfrjálshyggjunnar hefur 
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eftirspurn markaðarins eftir hugmyndum sem afurð aukist og ýtt undir þessa markaðssetningu 

háskólasamfélagsins. Háskólar tapa sessi sínu sem menntastofnanir til fyrirtækja sem bjóða 

viðskiptavinum sínum upp á námskeið og símenntun. 

Bourdieu notaðist við hugtakið menningarauður (cultural capital) en með því hugtaki 

átti hann við þá eiginleika sem einstaklingur þarf að hafa til að vera hærra settur innan 

samfélagsins. Þeir eiginleikar geta til dæmis verið menntun, þekking eða hæfileikar af 

einhverju tagi. Foreldrar koma þeirri þekkingu sinni áfram til barna sinna sem þeir telja að 

hafi notagildi í menntakerfinu (Bourdieu, 1986). Lee Artz (í Kahn, Seth og JongHwa Lee, 

2011) telur að með því að segja sannleikann við valdhafa auki það einungis vald þeirra. Þess 

vegna þurfi að segja sannleikann þeim sem minna mega sín, þeim sem verða undir í 

valdabaráttunni. Stórar háskólastofnanir eins og þær eru margar hverjar í Bandaríkjunum 

haldast óbreyttar vegna þess að framkvæmdarstjórar þessara stofnanna eru auðugt valdafólk. 

Þetta fólk tengist svo öðru valdafólki sem styrkir stofnanirnar svo það er margt í húfi eigi að 

hrófla við ráðandi kenningum. Þó svo að einhverjar breytingar geti átt sér stað innan 

háskólans, er erfitt að sjá fyrir að háskólar breyti miklu í samfélaginu sjálfu (Kahn, Seth og 

JongHwa Lee, 2011). 

David Horowitz og Laksin (2009) gagnrýna það að fræðimenn séu áberandi utan 

akademíunnar í bók sinni One-Party Classroom: How Radical Professors at America's Top 

Colleges Indoctrinate Students and Undermine Our Democracy. Þeir telja að í háskólum sé 

verið að segja nemendum hvað þeir eigi að hugsa í stað þess að ýta undir gagnrýna hugsun og 

óháða. Þá eru til réttmætir staðir fyrir predikanir og aðgerðasinna en þeir ættu ekki að vera 

innan háskólaveggjanna. Þeir sem gera það eru að brjóta á trausti nemenda sinna. Horowitz og 

Laksin telja að pólitískir aðgerðasinnar séu orðnir ráðandi í háskólasamfélaginu, sem nú 

einkennist af róttækum vinstrisinnuðum fræðimönnum. Þeir telja jafnframt að akademísk 

nákvæmni, viðmið og traust þurfi að endurskoða með tilliti til aðgerðasinna. Sömuleiðis 

benda þeir á að akademísk viðmið hafi verið rofin og að kerfisbundin innræting á pólitískri 

stefnu róttækra vinstri sinnaðra eigi sér stað í háskólanum (Horowitz og Laksin, 2009). Eins 

og áður hefur verið fjallað um er nauðsynlegt að bera upp spurningar um hvað sé lýðræði og 

hvort það sé til yfir höfuð. Titill bókar þeirra Horowitz og Laksin gengur því ekki einungis út 

frá því að lýðræði sé til staðar heldur að það sé verið að ógna því. 
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7. Kafli: Akademískt frelsi 

Akademískt frelsi er sú hugmyndafræði að fræðimenn eigi að hafa frelsi til þess að kenna eða 

ræða allar þær hugmyndir eða staðreyndir sem þeir vilja án þess að verða fyrir áreitni af hálfu 

pólitískra hópa eða valdhafa. Samkvæmt þessu eiga fræðimenn að hafa frelsi til þess að 

rannsaka það sem þeir vilja. Hugmyndirnar geta átt við atburði eða hluti sem eru á einhvern 

hátt óþægilegir fyrir aðra hagsmunaaðila. Í akademísku frelsi felst því hugmyndin að 

fræðimenn geti leitað sér skjóls í nafni þess án þess að eiga á hættu að missa starf sitt, verða 

settir í fangelsi eða kúgaðir á einhvern hátt. Þetta frelsi er umdeilt vegna þess að frelsinu fylgir 

sömuleiðis ábyrgð. Í yfirlýstri stefnu Háskóla Íslands (2010) segir að háskólinn fari með 

lykilhlutverk í samfélaginu og beri ríka samfélagslega ábyrgð sem hann sinnir með 

rannsóknum og kennslu. Þá hvetur Háskóli Íslands starfsmenn sína til þátttöku í opinberri 

umræðu og uppbyggingu samfélagsins (Háskóli Íslands, 2010). Samkvæmt þessu ættu æðri 

menntastofnanir að eiga það sameiginlega markmið að vilja betrumbæta samfélagið en ættu 

ekki að þjóna hagsmunaaðilum, hvort sem um er að ræða stofnanir eða einstaklinga, ríki eða 

fræðimenn. Það er fyrir hagsmuni almennings að fræðimenn eiga rétt á að leita að sannleika á 

hvaða sviði sem er og eiga rétt á að opinbera þann sannleika sem þeir finna. Ef rannsóknir eru 

gerðar af hálfu fræðimanna fyrir fyrirtæki eða einstaklinga sem greiða fyrir þær, þarf sú 

rannsókn að vera upplýst viðkomandi háskólastofnun. Þetta er meðal annars það sem er 

fjallað um í 1940 Statement on Academic Freedom and Tenure sem var gefin út árið 1940 í 

Bandaríkjunum af American Association of University Professors and of the Association of 

American Colleges (sem heitir í dag Association of American Colleges and Universities eða 

AAUP).  Þar er sömuleiðis bent á að fræðimenn séu einnig almennir borgarar og þegar þeir 

tala eða skrifa sem slíkir eiga þeir rétt á því, án þess að eiga á hættu að vera ritskoðaðir af 

stofnunum. Skuli þeir hinsvegar tala um rannsóknir sínar sem fræðimenn, innan 

akademíunnar, verði þeir að hafa í huga að almenningur gæti gagnrýnt bæði 

háskólastofnunina og fræðigreinina vegna þess rannsóknarefnis sem viðkomandi fræðimaður 

hefur sett fram. Þess vegna er það skylda fræðimanna, samkvæmt þessari yfirlýsingu, að þeir 

verði að vera nákvæmir í vinnu sinni, sýna aga og virðingu gagnvart skoðunum annarra og að 

lokum vara sig á því að tala ekki fyrir hönd háskólastofnunarinnar. Akademískt frelsi er það 

frelsi sem felur í sér að geta nálgast upplýsingar, tjáð skoðanir og hugmyndir þó svo að þær 

upplýsingar og hugmyndir geti verið taldar óvinsælar eða óhefðbundnar á einhvern hátt.  Því 

er akademískt frelsi einungis til staðar þar sem tvö skilyrði eru nú þegar til staðar: Annars 

vegar að allir einstaklingar hafi þann rétt og frelsi til þess að hafa sínar eigin skoðanir og 
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mega tjá þær skoðanir á hvaða hátt sem einstaklingurinn telur viðeigandi. Hins vegar að 

samfélagið gefi öllum jafnan rétt og aðgang að efni og flæði upplýsinga, burtséð frá því hvers 

konar upplýsingar um er rætt (Association of American Colleges and Universities, 2006). 

Akademískt frelsi getur aldrei verið algjört vegna þess að það byggist alltaf á samspili 

valdhafa og þeirra sem reyna að berjast gegn valdinu.  Átökin sjálf og innihald þeirra getur 

hins vegar tekið stakkaskiptum því vald er afar flókið fyrirbæri (Deleuze, 2002). 

Á milli ríkisvalds og ríkisháskóla er alltaf ákveðin togstreita til staðar vegna þess að 

háskólinn er fjárhagslega háður ríkisvaldinu. Ríkið, ásamt einkaaðilum og stórfyrirtækjum 

sem einnig styrkja háskóla fjárhagslega geta tekið þátt í að móta stefnu háskólans. Ríkisvaldið 

getur sömuleiðis tryggt að fræðimönnum sé gefið svigrúm til hlutlausra rannsókna. Með því 

móti getur skapast vettvangur fyrir andstöðu og samfélagslega gagnrýni. 

8. Kafli: Aðgerðastefna innan fræðasamfélagsins 

Hvernig eiga fræðimenn að takast á við vandamál á borð við ójöfnuð, stríð, mannréttindi og 

kreppu einungis með mælskulistinni einni saman? Þá er einungis bornar fram kenningar um 

vandamálin og greiningar, þær eru ræddar og gagnrýndar fram og til baka en vandinn verður 

enn til staðar. Flestir vilja þó bæta vandann sem er til staðar en það virðist erfitt að færa 

lausnir frá akademíunni yfir á raunveruleikann. Höfundar bókarinnar Activism and Rhetoric: 

Theories and Contexts for Political Engagement (Kahn, Seth og JongHwa Lee, 2011) eru allir 

fræðimenn og aðgerðasinnar en eiga það sameiginlegt að hafa sett aðgerðastefnu í fyrsta sæti. 

Fræðimennirnir veltu því fyrir sér hvert hlutverk þeirra væri sem opinberir fræðimenn í 

pólitísku samhengi og hvernig staða þeirra gaf þeim tækifæri en á sama tíma hamlaði þeim að 

vinna að jafnrétti. Höfundarnir hafa allir mismunandi skoðanir um hvert hlutverk fræðimanna 

sé og hvað það gæti verið. JongHwa Lee (2011) telur til að mynda að fræðimenn hafi mikla 

möguleika á breytingum í Kóreu og Seth (2011) hefur efasemdir um hvort fræðimenn gætu 

haft áhrif á viðhorf almennings við ójöfnuði hjá bandarískri millistétt. 

Í The Human Condition (1998) kynnir Hannah Arendt hugtökin um hið virka líf (vita 

activa) sem er lífstíll þess sem gerist virkur á hinum opinbera vettvangi. Hún talar um það 

hvernig hið virka líf hefur í kenningum heimspekinga lotið lægra haldi fyrir öðrum lífstíl, 

lífstíl þess sem hugleiðir (vita contemplativa). Arendt telur að sá sem kýs að lifa virku lífi 

upplifi frelsi til að taka þátt í mótun heimsins. Hún segir fræðimenn hafa vanrækt þetta og í 

staðinn lagt ofuráherslur á hugmyndina um hina hugleiðandi fræðimenn sem hafi frelsi til að 

hugsa í friði frá umheiminum (Arendt, 1998). Við eigum það öll sameiginlegt að vera ólík og 
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þess vegna þurfum við að sjá til þess að samfélagið rúmi allan fjölbreytileikann sem býr 

meðal fólks og þjóða. Það er mikil hvatning að borgarar gerist pólitískt virkir en forsenda þess 

er að þeir sjái líf sitt í stærra pólitísku samhengi. 

Matthew Abraham (2004), prófessor í ritlist og mælskufræði við DePaul háskólann í 

Bandaríkjunum, telur að kennsla eigi að geta breytt einhverju, hvort sem um er að ræða 

pólitískar breytingar eða félagslegar. Þá telur hann að þögn á meðan óréttæti eigi sér stað sé 

það sama og að viðhalda óréttlæti. Þetta setur hann í samhengi við Ísrael og Palestínu deiluna. 

Hann telur að ef taka eigi út pólitík úr náminu, auðveldi það áróðurskenningum að blómstra. 

Þannig viðhaldist hin almenna skoðun (Abraham, 2004). Young o.fl. (2010) fjalla um þessi 

mörk sem margir draga á milli aðgerðasinna og fræðimanns og hvort og þá hvernig það eigi 

saman. Að hafa aðgerðastefnu og fræðimennsku aðskilda hindrar þá fræðimenn sem gera sér 

grein fyrir því að þátttaka er óhjákvæmilega í eðli sínu pólitísk og þeim sem gera sér grein 

fyrir því að hlutlægni sem aðferð getur verið notuð til þess að slá ryki í augu þeirra sem leita 

að sannleika innan veggja háskólastofnanna. Pólitísk þátttaka innan akademíunnar fær fólk til 

þess að setja spurningarmerki við ofurvald stofnanna og þeirrar skoðunar að háskólinn sé 

hlutlaus stofnun (Young o.fl., 2010). Fjölmargir fræðimenn hafa verið reknir fyrir þátttöku 

sína með aðgerðasinnum, fyrir að rannsaka umdeild efni og fjalla um þau opinberlega. Ef 

fræðimenn vilja öðlast viðurkenningu og ef þeir vilja að verk þeirra verði gefin út, fá 

fastráðningu eða stöðuhækkun, verða þeir að beygja sig undir þá kröfu stofnanna að vera 

ópólitískir og hlutlægir rannsakendur en þessar kröfur eru ómögulegar. Enginn getur verið 

hlutlaus við vinnu sína, það eitt að fræðimenn kjósi að rannsaka eitt viðfangsefni fram yfir 

annað er strax að taka afstöðu. Allir fræðimenn eru þess vegna pólitískir, vegna þess að öll 

afstaða er í sjálfu sér pólitísk. Young o.fl. (2010) fjalla um þrjá vegu sem takmarkanir eru 

settar á fræðimennsku og pólitík sem gera það að verkum fyrir fræðimenn að það sé erfitt að 

vera þátttakendur í pólitík: 

 

A rhetoric of victimage, an abstract and dialogic 

conception of free expression, and appeals to civility all 

limit activism to traditional, accepted modalities of 

academic scholarship like pedagogy and publication while 

quashing even the idea of political activism as 

“appropriate” to the life of the mind (Young o.fl, bls. 

431). 

 

Dyson (2004) telur að fræðimenn verði að horfa lengra en að góðu og öruggu sessi innan 

akademíunnar og kyrrlátrar tilvistar og líta á menningar- og pólitísk átök sem eiga þátt í að 
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skapa örlög þjóða (Dyson, 2004). Bourdieu (2007) telur að einstaklingarnir í samfélaginu séu 

fangar félagsgerðarinnar. Félagsmótun og aðstæður ráða nánast öllu um líf þeirra og hegðun. 

Smekkur þeirra er framleiddur og eru alþýðustéttirnar ómeðvitaðar um hin sönnu gangvirki 

samfélagsins (Bourdieu, 2007, bls. 73). Fjölmiðlamenn og háskólamenn telur Bourdieu vera 

upp til hópa fífl eða þjónar valdsins. Flestir eru fangar eða fífl nema helst þeir sem ná tindi 

hlutlægra félagsfræðilegra greininga (Bourdieu, 2007, bls. 104). 

 

8.1  Norman G. Finkelstein 

Árið 2007 kusu meðlimir í stjórnmálafræðideild DePaul háskólans í Chicago í Bandaríkjunum 

með níu atkvæðum gegn þremur þegar þeir kusu um hvort ætti að segja fræðimanninum 

Norman G. Finkelstein upp störfum. Rökin voru þau að rannsóknir Finkelstein samræmdust 

ekki þeirri stefnu sem DePaul háskóli vill vera þekktur fyrir. Sömuleiðis var Mehrene 

Larudee, prófessor í alþjóðafræðum og yfirlýstur stuðningsaðili Finkelstein látin fara. Í 

yfirlýsingu DePaul háskólans var Finkelstein sagður framúrskarandi og afkastamikill kennari 

en ummæli hans hafi á tíðum verið særandi í garð annarra kennara og á hann að hafa litið 

niður til þeirra, með persónulegum árásum (Abraham, 2007). Í júní árið 2007 mótmæltu 

nemendur háskólans í tvær vikur með hungurverkföllum og skrópi til þess að styðja við bakið 

á kennurunum tveimur. Í kjölfarið sendi Association of American Colleges and Universities 

(AAUP) bréf til stjórnar DePaul háskólans. Samtökin töldu ekki nægilegar forsendur vera til 

staðar fyrir brottrekstri Finkelstein og hafa þau áhyggjur af hvers konar skilaboð sé verið að 

senda til annarra kennara og nemenda með þessari ákvarðanatöku. Þar var lýst yfir því að það 

væri ólöglegt af hálfu háskóla að banna prófessor að kenna á þeim forsendum að rannsóknir 

fræðimannsins gæti skaðað orðspor háskólans. AAUP hafði áhyggjur af að þetta gæti fælt aðra 

fræðimenn frá því að gefa út niðurstöður sínar ef þær væru ekki ásættanlegar fyrir 

hagsmunaaðila (Association of American colleges and universities, 2007). 

Bækur og rannsóknir Finkelstein hafa meðal annars skoðað ríkjandi stefnur innan 

fræðanna. Hann er gagnrýnandi stefnu Ísraelsmanna gagnvart Palestínu og hafa margar af 

hans rannsóknum beinst að þeim efnum. Meðal annars hefur hann gagnrýnt verk Alan M. 

Dershowitz, prófessors við Harvard háskóla. Hann hefur fengið ýmsa fylgjendur sem og 

andmælendur frá mörgum og ólíkum áttum. Meðal stuðningsmanna Finkelstein eru Raul 

Hilberg, Avi Shlaim og Noam Chomsky. 

 



21 

8.2  David Rolfe Graeber 

David Rolfe Graber er bandarískur mannfræðingur og aðgerðasinni. Hann kennir nú við 

Goldsmiths háskólann í London. Áður kenndi hann við Yale háskóla í Bandaríkjunum en 

stjórnendur háskólans ákváðu að endurnýja ekki samning hans árið 2005. Hann var einn af 

skipuleggjendum Occupy Wall Street mótmælanna. Þau mótmæli, ásamt arabíska vorinu og 

öðrum grasrótarmótmælum, telur Graeber vera merki um að sundrung á bandaríska 

heimsveldinu sé að eiga sér stað (Graeber, 2011b). Andrej Grubacic sem hefur mikið unnið 

með Graeber, benti á að af því að Graeber væri orðinn áberandi anarkisti, hafi hann fengið 

meira mótlæti og fallið í óvild ýmissa stjórnarmanna (Epstein, 2005). 

Graeber hefur skrifað um hagkerfi heimsins og þrætt sögu þess. Í bók sinni Debt: The 

first five thousand years (2011a) er saga peninganna og hagkerfi heimsins krufin til mergjar. 

Greinahöfundur telur þrælkun, stríð og valdabaráttu vera undirstöðu hagkerfisins. Hann færir 

rök fyrir því að völd og ofbeldi spila inn í hagkerfið. Einhver virðist alltaf þurfa að ráða og 

setja sig á hærri stall en aðrir. Með ofbeldi er auðvelt að sýna vald. Séu stríð háð er sá aðili 

sem tapar orðinn skuldugur drottnara sínum (Graeber, 2011a). Í bókinni færir hann rök fyrir 

því hvernig sjónarhorn fræðimanna og þá einkum mannfræðinga er mikilvægt því ef notast er 

við samanburð, gagnrýni og þvermenningarlegt sjónarhorn til þess að fá heildræna mynd af 

viðfangsefninu er oft hægt að sjá að til eru aðrar leiðir til þess að leysa vandamálin. Maurice 

Bloch (2009) prófessor í mannfræði við London School of Economics háskólann í London 

lýsti yfir í bréfi til Yale háskóla undrun sinni og jafnframt stuðningi við Graeber þar sem hann 

sagði meðal annars að Graeber væri einn besti kenningarsmiður mannfræði sinnar kynslóðar. 

Graeber hefur gagnrýnt það að svar akademíunnar við ofbeldi sé að skrifa um það frekar en að 

mótmæla á götum úti. Þá væru fræðimenn líklegri til þess að gagnrýna þá sem mótmæla úti. 

Hann telur að þeir fræðimenn sem hafa árum saman skrifað yfirlýsingar um stórar 

félagshreyfingar sem eru ekki til í raunveruleikanum gagnrýni þær síðan harðlega þegar 

þessar hreyfingar líta dagsins ljós: 

 

Much of the hesitation, I suspect, lies in the reluctance of 

those who have long fancied themselves radicals of some 

sort to come to terms with the fact that they are really 

liberals: interested in expanding individual freedoms and 

pursuing social justice, but not in ways that would 

seriously challenge the existence of reigning institutions 

like capital or state. (David Graeber, 2002, bls. 3). 
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8.3  Nancy Scheper-Hughes 

Schepher-Hughes er mannfræðingur að mennt og er sömuleiðis aðgerðasinni. Hún hefur 

meðal annars barist á móti rannsóknum og notkun kjarnorkuvopna í Bandaríkjunum. Þá hefur 

hún rannsakað sölu á líffærum um allan heim. The Organs Watch eru samtök sem tileinka sér 

rannsóknir á líffærasölu á alþjóðavísu og er Scheper-Hughes meðlimur og meðstofnandi að 

þeim. Hún gagnrýnir markaðinn fyrir að vera spilltan þrátt fyrir að hann sé undir eftirliti 

yfirvalda. Þá bendir hún á máli sínu til stuðnings að það sé yfirleitt þeir ríku sem kaupa líffæri 

af fátæku fólki sem þarf á peningum að halda. Scheper-Hughes telur að best væri að 

sjálboðaliðar myndu gefa líffæri sín og telur að endurskoða þurfi lista yfir þá sem bíða eftir 

líffærum. Glæpahringurinn sem Scheper-Hughes rannsakaði er staðsettur víða um heim, í 

New York, New Jersey og Ísrael. Hún tók viðtal við fleiri hundruð líffæragjafa sem allir áttu 

það sameiginlegt að vera frá þriðjaheims ríkjum. Þeim fannst öllum að verið væri að traðka á 

sér, þeir voru óvinnufærir og fengu enga læknismeðhöndlun eftir aðgerðir. Sumir voru ginntir 

til þess að selja úr sér líffæri, öðrum var ógnað. Sumar af aðgerðunum áttu sér stað í New 

York og vissi starfsfólk spítalanna að ólöglegar aðgerðir ættu sér stað innan veggja spítalans 

en aðhöfðust ekkert engu að síður. FBI handtók starfsfólk sem átti aðild að málinu nokkrum 

árum seinna (Scheper-Hughes, 2003). Í greininni Making anthropology puclic (2009) fjallar 

Scheper-Hughes um mannfræði sem fræðigrein innan akademíunnar. Sjálf er hún rödd 

verkefnisins The Organ Watch en markmið þeirra er meðal annars að vekja fólk til 

umhugsunar um ættleiðingar sem þjóna einungis þeim tilgangi að fá líffæri fyrir tilvonandi 

systkini og/eða fjölskyldumeðlimi. Henni finnst akademían líta niður á rannsóknarverkefni sín 

sem bendlar hana við pólítiska spillingu. Scheper-Hughes finnst illa staðið að skrifum 

mannfræðinga í samanburði við stjórnmálafræðinga til dæmis og er ekki sátt við ósamþykki 

almennings á skrifum mannfræðinga í hinu opinbera, þá sérstaklega hjá stjórnvöldum 

Bandaríkjana. Hún bendir á að í samvinnu sinni við rannsóknarblaðamenn sé stuðst við 

mannfræðinginn við gerð greinarinnar en hann sé aldrei viðurkenndur að fullu sem heimild. 

Þá hvetur Scheper-Hughes tilvonandi og núverandi mannfræðinga til þess að sitja ekki á 

skoðunum sínum og rannsóknarverkefnum heldur til að tala opinskátt um þau þar sem þau eru 

öllum viðkomandi. Scheper-Hughes telur mannfræðina ekki einungis þurfa að fjalla um 

vandamál sem kunnu að hafa skapast, heldur líka búa þau til, eða opna fyrir umræðuna á 

þeim. Eins og Scheper-Hughes bendir á geta ýmsar spurningar verið viðkvæmar. Þetta 

pólitíska ívaf sem oft er hægt að tengja við viðfangsefni mannfræðinnar getur verið vafasamt 

en Scheper-Hughes hefur þurft að sæta mótlæti af hálfu háskólans, líkt og Finkelstein og 
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Graeber. Scheper-Hughes telur að það geti verið varasamt þegar nemendur fara að vega að 

eigin samfélagi og þar með stjórnvöldum nema þegar að háskólinn er að vinna með 

stjórnvöldum. Pólitísk mannfræði er því viðkvæmt mál þar sem mannfræðin gagnrýnir 

hispurslaust og spyr spurninga. Scheper-Hughes hvetur mannfræðinga til að sitja ekki á 

skoðunum sínum. Hún bendir á það séu forréttindi að fá að koma skoðun sinni á framfæri og 

ætti maður að nýta sér það til hins ýtrasta (Scheper-Hughes, 2009). Scheper-Hughes er gott 

dæmi um mannfræðing sem vinnur einnig sem aðgerðasinni en hennar aðgerðir hafa fallið 

aðeins betur í kramið hjá stjórnvöldum en til að mynda Finkelstein og Graeber. 

9.  Kafli: Ábyrgð og hlutverk fræðasamfélagsins 

Chomsky (1967) gagnrýnir fræðaheiminn í Bandaríkjunum fyrir að beygja sig undir valdhafa. 

Þetta setur hann í samhengi við þá félagsvísindamenn sem hann telur hafa sett fram það sem 

hann kallar gervivísindi, til þess að réttlæta glæpi sem ríkið framdi á árum Víetnamstríðsins. 

Þá bendir hann á að þeir sem voru á móti stríðinu voru meðal annars stærðfræðingar, 

efnafræðingar eða heimspekingar, frekar en fólk innan ráðuneyta, þar sem völdin eru. Hann 

bendir á að fræðimenn séu í þeirri aðstöðu að þeir geti afhjúpað lygar stjórnvalda, sömuleiðis 

greint aðgerðir þeirra sem fylgja áætlunum og mögulega duldum áformum. Í vestrænum heimi 

hafa fræðimenn vald sem byggist meðal annars á pólitísku frelsi, aðgangi að upplýsingum og 

tjáningarfrelsi eins og áður hefur verið nefnt. Fyrir þennan litla hóp fólks sem nýtur 

forréttinda býður vestrænt lýðræði upp á aðstæður og þjálfun til þess að leita að þeim 

sannleika sem er að finna á bak við rangfærslur, mistúlkanir og hugmyndafræði og 

stéttaskiptingu. Sem heiðarlegir einstaklingar eru nemendur og kennarar að reyna að komast 

að sannleikanum, frekar en að leggja ábyrgðina í hendur sérfræðinga sem vinna í 

stjórnunarstöðum. Engar kenningar eða upplýsingar eru hafnar yfir gagnrýni. Að sama skapi 

eru upplýsingar eða kenningar innan stofnanna ekki ónæmar fyrir gagnrýni og er nauðsynlegt 

að hægt sé að efast um þær og það er í raun nauðsynlegt til þess að ná fram einhverri 

niðurstöðu. Ábyrgð um leitina að sannleika liggur hjá fræðimönnum og ættu þeir að gefa 

óháðar upplýsingar sem tengjast ekki á neinn hátt einhverri hugmyndafræði sem aðrir 

sérfræðingar innan stjórnvalda til að mynda gætu fylgt, eða þeim sem hafa hagsmuna að gæta. 

Þeir sem halda uppi hinum ráðandi gildum byggja trú sína og skoðanir á mórölskum 

sjónarmiðum. Á sama tíma myndu fræðimenn félagsvísinda til að mynda ekki einungis fjalla 

um þessa einu hugmyndafræði, heldur aðrar kenningar sömuleiðis. Þannig skapast vettvangur 

fyrir nýjar stefnur og kenningar til að mótast og fræðimaðurinn kemst nær sannleikanum. 
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Sannleikur verður til með samræðum sem skapast á milli fræðimanna. Þegar verið er að fjalla 

um ábyrgð fræðimanna, ætti fyrst og fremst að spyrja sig að því hvert hlutverk þeirra sé við 

sköpun á hugmyndafræði og í rannsóknum á hugmyndafræði. Samkvæmt Chomsky hafa 

fræðimenn að einhverju leyti misst áhugann á því að breyta heiminum og hafa þeir aukið 

umsvif sín í staðinn innan hins opinbera geira í velferðarríkjum og eru þar af leiðandi 

samþykk þeim (Chomsky, 1967). Eins og Bourdieu (1988) benti á er hlutverk fræðimanna 

ekki einungis að beita sérfræðiþekkingu sinni heldur einnig að taka afstöðu sem er óháð 

sérfræðisviði sínu. 

Jacques Derrida heimspekingur lýsir í bók sinni Háskóli án skilyrða (2002) háskóla 

sem er ekki til í raunveruleikanum. Hann byggist á skilyrðislausum rétti til óhlýðni og 

mótþróa gegn valdi og valdhöfum. Þá skiptir ekki máli hvort valdið birtist í trúarbrögðum, 

fullvalda ríki eða fjölmiðlum. Skólinn á ekki að vera í skjóli fyrir gagnrýnum spurningum 

heldur á hann að vera staður þar sem hægt er að skoða og gagnrýna allt og þar á meðal 

gagnrýnina sjálfa. Í þessari útópíu segir Derrida að eigi að vera hægt að opinbera hvað sem er. 

Jafnframt bendir hann á að skilyrðisleysið sem gerir háskólastofnunina svo sterka er að sama 

skapi það sem veikir hana vegna þess að skilyrðisleysi er ekki til, frelsið og sjálfræðið gerir 

háskóla ekki fullvalda. Háskólinn ætti að vera á sífelldri hreyfingu milli hins skilyrta og hins 

óskilyrta og ætti að veita skilyrðislausa mótspyrnu í samvinnu við öfl utan fræðasamfélagsins 

gegn birtingarmyndum fullveldis. Þannig gæti háskólinn veitt hinum ýmsu valdhöfum og 

þeim sem takmarka opið lýðræði mótspyrnu (Derrida, 2002). 

10. Kafli Rannsóknarskýrsla Alþingis 

Í umfjöllun um ábyrgð fræðasamfélagsins er ljóst að hugmyndir Derrida um hinn óskilyrta 

háskóla eiga vel við. Háskólar eru í kreppu líkt og samfélagið. Þeir eru undir tveimur öflum 

komið, ríkisvaldsins og markaðarins. Derrida (2002), Foucault (1980) og Bourdieu (1989) eru 

dæmi um fræðimenn sem allir bentu á hættuna sem háskólum stafar af efnahagslegum 

hagsmunum og áhrifum ríkisvalds í formi skrifræðis og stofnanavæðingar háskóla. Eftir þær 

hremmingar sem áttu sér stað hér á Íslandi árið 2008 vaknaði upp umræða um gagnrýna 

hugsun og hlutverk háskólasamfélagsins. Rannsóknarskýrsla Alþingis var gefin út þann 

12.apríl 2010 og fjallar hún um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna árið 2008. Í 

rannsóknarnefndinni sem skipuð var til að rannsaka málið og gefa út skýrsluna sátu Páll 

Hreinsson hæstaréttardómari, Tryggvi Gunnarsson umboðsmaður Alþingis og Sigríður 

Benediktsdóttir kennari við hagfræðideild Yale-háskóla í Bandaríkjunum. Skýrslan var mjög 
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umfangsmikil eða rúmlega 2000 blaðsíður og var hún gefin út í níu bindum. Fyrstu sjö bindin 

fjalla um aðdraganda og orsakir hruns íslensku bankanna en síðustu tvö bindin eru skýrsla 

vinnuhópsins sem fjallar um hvort að starfshættir og siðferði væri hægt að tengja við hrun 

bankanna. Einnig má finna valda viðauka í síðustu bindunum. Í áttunda bindi, viðauka þrjú er 

fjallað um háskólasamfélagið. Helstu niðurstöður skýrslunnar um háskólasamfélagið voru þær 

að háskólinn hafi brugðist hlutverki sínu vegna þess meðal annars að sumir fræðimannanna í 

háskólanum voru í vinnu fyrir viðskiptablokkir, fræðimenn kusu að tjá sig ekki opinberlega, 

aðrir gerðu það ekki vegna hræðslu við neikvæð viðbrögð og þeir sem gerðu það var ekki 

hlustað á. Í skýrslunni eru nefnd dæmi um bæði innlenda og erlenda fræðimenn sem vöktu 

athygli á yfirvofandi hættu. Í því sambandi eru nefndir til að mynda Vilhjálmur Bjarnason og 

Þorvaldur Gylfason. Háskólasamfélagið brást hlutverki sínu með því að þiggja beina styrki frá 

bönkum og í kjölfarið unnu stofnanir ýmis verkefni fyrir hagsmunaaðila. Til að mynda þáði 

Háskóli Íslands 121 milljón króna í styrki frá bönkum og fjármálastofnunum 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 8.bindi bls. 213). Með því viðskiptavæddust háskólarnir og 

þar af leiðandi varð siðferði og samfélagslegri ábyrgð lítið sinnt. Ýmis verkefni sem féllu 

undir tíðaranda og orðræðu voru styrkt af bönkum og fyrirtækjum í útrás. Áður fyrr urðu 

vísindamenn fyrir áhrifum af ýmsum öflum, trúarlegra eða pólitískra sem reyndu að hafa áhrif 

á rannsóknir fræðimanna og niðurstöður þeirra. Í dag er þetta orðið enn meira áhyggjuefni 

telur rannsóknarnefndin vegna þess að það er erfitt að greina skilin á milli efnahagslífs og 

háskólastarfs, þar sem styrkir koma inn í myndina og fræðimenn aðlaga hegðun sína að því án 

þess að þurfa beinlínis að lúta valdhöfum. Rannsóknarnefnd Alþingis bendir á að það sé 

nauðsynlegt fyrir lýðræðissamfélag að fræðimenn starfi sjálfstætt og óháð en þjóni ekki 

hagsmunaaðilum af einhverju tagi. Eins og áður hefur verið nefnt er þekking í síauknum mæli 

notuð sem staðfesting á ráðandi gildum og viðmiðum. Líkt og Bourdieu (1989) benti á er það 

þekkingin sem veitir fólki vald. Í skýrslunni er nefnt dæmi þess að tveir fræðimenn skrifuðu 

að ósk Viðskiptaráðs Íslands skýrslu fyrir ráðið. Frederic Mishkin prófessor við Columbia 

háskóla og Tryggi Þór Herbertsson þáverandi forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla 

Íslands voru fengnir í starfið. Sú skýrsla fjallaði um fjárhagslegan stöðugleika á Íslandi og 

birtist árið 2006. Á þeim tíma var nú þegar komin upp umræða um óvenjuhraðan vöxt 

bankanna, greiningarskýrslur Danske Bank og Fitch og mætti því segja að skýrsla 

Viðskiptaráðs hafi verið ákveðin varnarræða fyrir íslenska bankakerfið. Við það eitt að leggja 

nafn fræðimannsins Mishkin við skýrsluna öðlaðist hún mikið vægi bæði á Íslandi sem og 

erlendis. Fræðimennirnir fengu greitt fyrir skýrsluna sem var skrifuð fyrir hagmunasamtök 

viðskiptalífsins á Íslandi. Þegar háskólamenn leggja fræðatitil sinn og háskólastofnana fram 
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sem gæðastimpil á skýrslur verður að varast að þjónusta við viðskiptalífið sé tekin fram yfir 

fræðilega hlutlægni. Stjórnmálamenn voru einnig sakaðir um að vanrækja skyldur sínar og 

bregðast þannig ábyrgð sinni gagnvart almenningi. Háskólamenn hefðu getað lagt meira að 

mörkum í opinberri umræðu á grundvelli sérþekkingar sinnar því háskólasamfélagið stendur 

mjög berskjaldað gagnvart utanaðkomandi valdi og þeim öflum sem vilja eigna sér það. 

Háskólasamfélagið var mjög móttækilegt og spyrnti ekki við fótum.  

Það er mat Rannsóknarnefndar Alþingis að háskólasamfélagið eigi að vera hlutlægt og á 

háskólinn að nota þekkingarfræðileg og siðfræðileg viðmið til þess að vinna að því markmiði. 

Í skýrslunni er bent á að háskólinn eigi að vera griðland hugsunar sem er að öllu leiti frjáls 

undan afskiptum afla sem vilja á einhvern hátt ráðskast með rannsóknir fræðimanna og þeirra 

niðurstöður. Þá eiga fræðimenn einungis að lúta staðreyndum og fræðilegum rökum, burtséð 

frá hagsmunum eða þrýstings annarra í samfélaginu. Háskóli Íslands hvetur fræðimenn til 

rannsókna og birtinga á þeim í ritrýndum tímaritum með ákveðnu vinnumatskerfi. Ekki er 

mikið metið framlag þeirra til dagblaða eða alþýðlegra bóka eða til íslenskrar 

þjóðfélagsumræðu. Rannsóknarnefnd Alþingis veltir því fyrir sér hvort slíkt kerfi dragi úr 

borgaralegri vitund fræðimanna. Eins og áður hefur verið komið fram er ein grundvallar 

forsenda þess að fræðimenn geti leitað að sannleikanum sú að tjáningarfrelsi og lýðræðislegt 

umhverfi sé til staðar. Annars er hætt við að sú menning sem háskólar eru sprottnir úr fjari út. 

Háskóli Íslands hefur í siðareglum sínum ákvæði um ábyrgð fræðimanna gagnvart 

samfélaginu og eru þeir hvattir til þess að efla málefnaleg, frjáls og gagnrýnin skoðanaskipti 

og ætti því meginmarkmið ríkisrekins skóla að vera öllu samfélaginu til ávinnings. Það er ljóst 

að fræðimenn, líkt og stjórnmálamenn og aðrir eftirlitsaðilar brugðust hlutverki sínu með því 

að viðhalda orðræðunni og gagnrýna lítið ástandið. Niðurstaða nefndarinnar var sú að það 

þurfi að styrkja ábyrgðarkennd nemenda gagnvart samfélaginu og efla gagnrýna hugsun og 

vitund þeirra sem borgara í lýðræðissamfélagi á einn eða annan hátt. Fyrir árið 2008 og að 

hluta til einnig í dag hefur hluti háskólasamfélagsins verið á framfæri stjórnmálaflokka og 

þjónað markmiðum viðskiptavaldsins með öllum þeim gildum sem hafa grafið undan 

háskólasamfélaginu og samfélaginu í heild (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Háskólinn, líkt 

og aðrar stofnanir samfélagsins létu undan valdi ráðandi orðræðu. Fáir líta á fræðimenn sem 

ógn sem stofnar hefðbundnum gildum í hættu því þeir hreyfa ekki við samfélaginu. Þetta er ef 

til vill hægt að rekja til markaðsvæðingar háskólans. Þegar taka þarf á samfélagsvandamálum 

er leitað til fræðimanna um fagleg úrræði. 
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Lokaorð 

Eins og dæmin hér að ofan sýna getur aðgerðastefna verið nauðsynleg fyrir lýðræðið. Þá vilja 

hópar ná fram einhverskonar breytingum á stefnu og stjórnun valdhafa. Það er umdeilt hvort 

háskólafólk eigi til að mynda að vera virkt í pólitískri umræðu eða halda sér eingöngu við 

námsskrá háskólanna. Hið hefðbundna álit er það að fræðimenn eigi að vera frjálsir hvað 

varðar rannsóknir sínar og eigi að hafa frelsi til þess að spyrja allra þeirra spurninga sem þarf 

til þess að leita að sannleika. Þar sem háskólar, líkt og aðrar stofnanir og fyrirtæki, eru háðir 

styrkjum utanaðkomandi aðila er mjög mikilvægt að rannsóknir innan veggja stofnunarinnar 

séu með öllu óháðar styrktaraðilum og hlutlausar að öllu öðru leiti. Eins og hefur verið fjallað 

um hafa sprottið upp ýmsar mótmælendahreyfingar á Vesturlöndum sem og í Norður-Afríku 

og Miðausturlöndum sem vilja rísa upp gegn spilltu valdakerfi og kalla á lýðræði. Háskólar 

eru ein af þeim fáu stofnunum sem eiga að bjóða upp á hreinskilinn og opinn vettvang. Það er 

því mjög mikilvægt að verja þennan vettvang, ekki einungis vegna fræðanna sjálfra, heldur 

líka fyrir samfélagið sem heild. Ef hinsvegar fræðimenn taka þessa ábyrgð sem fræðimenn of 

alvarlega og gegna skyldum sínum sem borgarar í lýðræðislegu samfélagi getur ýmsilegt 

gerst. Dæmin um Finkelstein og Graeber hér að ofan sýna fram á að fræðimenn geta verið og 

eru reknir fyrir rannsóknir og skoðanir sínar. Það er eflaust langt í land að finna út jafnvægi 

milli aðgerðastefnu og akademíunnar, stofnanna og valdhafa. Það er erfitt að segja hvert 

mótmæli Occupy Wall Street leiðir ríkisstjórnir, einungis tíminn mun leiða það í ljós. 

Rannsóknir á borð við þær sem David Graeber hefur framkvæmt sýna fram á og sanna að 

mannfræðilegar rannsóknir geta boðið upp á fjölþætta athugun á ólíkum samfélögum sem 

byggja á mismunandi hugmyndafræðilegu kerfi. Þegar orðræðan er slík að mögulegar 

breytingar virðast fjarri raunveruleikanum geta mannfræðirannsóknir sýnt fram á að hlutirnir 

geti verið öðruvísi. Það er ljóst að ýmislegt þarf að breytast eigi háskólasamfélagið að geta 

gegnt skyldu sinni og fylgt eftir akademíska frelsinu sem því er titlað. Hvort sem það er 

ríkisvald eða viðskiptavald sem reynir að hafa áhrif á rannsóknir og niðurstöður 

háskólasamfélagsins á fræðasamfélagið að standa á eigin fótum og einungis leita að sannleika 

og gera allt sem í valdi þess stendur til að sporna við utanaðkomandi þrýstingi. Þá væri ef til 

vill hægt að nálgast hugmynd Derrida um hinn skilyrðislausa háskóla enn betur. Í akademísku 

frelsi felst ábyrgð og er þetta hugtak því tvíþætt. Til þess að fræðasamfélagið geti sinnt þessu 

ábyrgðarhlutverki er nauðsynlegt fyrir það að geta starfað án þess að verða fyrir 

utanaðkomandi öflum. Þannig geta fræðimenn talað frjálst og milliliðalaust til samfélagsins. 

Markaðsvæðing háskólans gengur þvert á markmið háskóla, sem er að vera óháð stofnun sem 
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leitar einungis að sannleika. Hagsmunir og völd verða að áhrifavöldum á niðurstöður og 

rannsóknir fræðimanna. Það er ljóst að það þarf að endurskilgreina og endurskapa hlutverk 

háskólasamfélagsins þannig að það samrýmist skilyrðislausum vettvangi og gangist við 

ábyrgð samfélagsins. Það mætti kannski segja að ábyrgðin birtist þegar fræðimenn á borð við 

Finkelstein leggja sjálfa sig að veði með því að taka samfélagslega afstöðu.  
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