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ÚTDRÁTTUR 

Í þessari ritgerð verða Teboðshreyfingin og Occupy hreyfingarnar skoðaðar. Þessar 

hreyfingar sem hafa verið aðal mótmælaraddirnar í Bandaríkjunum í dag. Þegar 

Teboðshreyfingin kom fram á vettvang hafði það mikil áhrif á stjórnmálalíf Bandaríkjanna og 

spurningin var hvort að Occupy hreyfingin myndi hafa sömu áhrif. Hreyfingarnar hafa farið 

mismunandi leiðir til að komast á þann stað sem þær eru á í dag og notfæra sér öðruvísi 

aðferðir til að halda málefnum sínum og stefnum gangandi.  

Til þess að ná að kynnast hreyfingunum voru umfjallanir og nýjar fréttir af 

hreyfingunum lesnar um atburði sem höfðu nýverið skeð. Flestar af fréttunum um 

hreyfingarnar voru fundnar á netinu.   

Nú þegar kosningunum um forseta embætið 2012 er lokið er  stóra spurningin sú hvort 

að occupy hreyfing hafi fylgt í fótspor teboðshreyfingarinnar og haft áhrif á útkomu 

kosninganna. Geta hreyfingarnar unnið saman og hverjir eru helstu áhrifavaldar þeirra og 

hugmyndafræði sem skilja þær hvor frá annarri.  

Niðurstaðan var að Occupy hafði einhver áhrif á kosningarnar, Teboðshreyfingin hafði 

mikil áhrif á kosningarnar, þá meiri neikvæð áhrif heldur en jákvæð. 
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FORMÁLI 

Ritgerð þessi er rituð í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands haustið 2012 og er 12 ECTS 

einingar.  Ég vil þakka þeim sem lásu yfir hana, aðstoðuðu mig, og leiðbeinanda mínum Silju 

Báru Ómarsdóttir fyrir þau ráð og aðstoð sem hún hefur veitt mér. 
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1. INNGANGUR 

Í þessari riterð mun ég reyna að svara spurningunni um hvort mótmælahreyfingar á 

ólíkum örmum Bandarískra stjórnmála geti sameinist á einhvern hátt í aðferðum sínum og 

hvar greini á milli? 

Mótmælahreyfingar hafa verið að skjóta upp kollinum um allan heim eftir hrun banka 

víðs vegar í kringum kreppuna árið 2008 þar sem ástandi er mótmælt og krafist aðgerða til 

þess að bæta þau samfélög sem mótmælt er í, eins og til dæmis í Egyptalandi, Túnis, Lýbíu, 

Sýrlandi, Íslandi.  

Bandaríkin eru ríki sem hafa mótast af ákveðinni hugmyndafræðisem byggist á  frelsi 

einstaklingsins og því að alríkisstjórnin eigi ekki að spila stóran þátt í lífi einstaklinga. Á 

grunni þessarar lífssýnar er deilt um það hvaða gæði hið opinbera eigi að tryggja borgurum. 

Bandarískir ríkisborgarar þurfa að hafa mikið fyrir því að fá aðgang að félagslegum gæðum 

sem teljast sjálfsögð réttindi í Vestur-Evrópu. Eftir hrun banka og húsnæðismarkaðar í 

Bandaríkjunum hafa æ fleiri Bandaríkjamenn krafist breytinga á bandarísku samfélagi. Tvær 

hreyfingar eru þar framarlega, hvor með sína nálgunina. Teboðshreyfingin vill sjá samdrátt í 

starfsemi alríkisstjórnarinnar á meðan Occupy hreyfingin vill jafna lífsgæði fólks í 

samfélaginu. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða þessar hreyfingar, grafast fyrir um 

uppruna þeirra og reyna að spá fyrir um árangur þeirra til lengri tíma. 

Ritgerðin verður sett upp á eftirfarandi hátt. Í kafla tvö verður farið í fræðilegann 

bakgrunn mótmælahreyfinga sem og hugmyndafræðina sem Bandaríkin byggja á. 

Í kafla þrjú verður farið í upphaf hreyfinganna og hugmyndafræðin sem hreyfingarnar 

eru byggðar á skoðuð. 

Í fjórða kafla verða áhrif hreyfinganna skoðuð sem og möguleg samvinna hreyfinganna 

í tengslum við forsetakosningarnar í nóvember 2012. 

Í fimmta kaflanum verður svo ritgerðin dregin saman og áhrif hreyfinganna á 

kosningarnar skoðuð. 
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2.1 MÓTMÆLAHREYFINGAR OG HEIMSPEKI 

Mótmælahreyfingar hafa lengi verið hluti af vestrænu samfélagi en þróun þeirra innan 

vestrænna samfélaga er mjög mikilvægur hluti af því lýðræðið sem við búum við í dag. 

Hreyfingarnar eru fastur hluti samfélagsins sem mótar samfélagið að innan út frá 

heimspekilegum hugmyndum sínum um hvernig samfélagið á að vera. Í þessum kafla verður 

almenn þróun mótmælahreyfinga skoðum sem og heimspekilegar hugmyndir sem hreyfingar í 

Bandaríkjunum notast við innan samfélaga. 

 

2.2 ÞRÓUN MÓTMÆLAHREYFINGA 

Fjöldi þeirra sem sögðust hafa tekið þátt í mótmælum í Bandaríkjunum hækkaði úr 

10,1% árið 1973 upp í 18,8% árið 2004, samkvæmt  General Social Survey.
1
 Vestræn 

samfélög búa yfir mikilli flóru félagshreyfinga og eru hreyfingarnar og mótmæli þeirra orðin 

hluti af þessum samfélögum, allt frá því að vakning átti sér stað varðandi félagsmál og réttindi 

í kringum árið 1960 í Bandaríkjunum.
2
 Kröfugöngur, sniðgaönga og mótmæli, auk annarra 

aðgerða hefur orðið að viðurkenndum aðferðum í samfélögum.
3
 Vinstrisinnaðir 

andófsmenn, anarkistar, óflokksbundir, aðgerðasinnar sem og fleiri hópar sem áður flokkuðust 

sem jaðarhópar hafa í auknum mæli flokkast sem hluti af pólitísku landslagi nútímans.
4
  

Sumir fræðimenn vilja meina að þessi þróun sé hluti af þroska á lýðræðinu og heilbrigði 

þess. Til dæmis er óljóst hvort aukin þátttaka í mótmælahreyfingum tengist breyttum 

hugsunarhætti nýrra kynslóða. Fræðimenn hafa þó tekið eftir kynslóðabilum í hegðun 

hreyfinganna þar sem meðal annars má sjá áhrif 68-kynslóðarinnar (e. Baby Boomers) þegar 

hún byrjaði að mótmæla.  

Aukin menntun einstaklinga eykur pólitíska þekkingu þeirra og spilar stórt hlutverk í 

þróun samfélaganna. Einnig spilar staða einstaklings stórt hlutverk þegar kemur að því hvort 

einstaklingar taki þátt í mótælum. Þá er átt við hluti eins og  aldur, menntun, samfélagshópa, 

stjórnmálaskoðun og innkomu.
5
 Verkalýðsfélög hafa lengi spilað stóran þátt í að virkja 

einstaklinga í að fara í kröfugöngur og verkföll auk annara aðgerða til að mótmæla. Félögin 

                                                 

1 Santoro,Wayne A. "The Civil Rights Movement's Struggle for Fair Employment: A Dramatic Events-Conventional Politics Model",Social Forces, Volume( 9,2002) , 177-

206 

2 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa, A Social Movement Generation: Cohort and Period Trends in Protest Attendance and Petition Signing 

3 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa,  

4 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa,  

5 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa,  
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hafa stutt við bakið á félagsmönnum sínum í að berjast fyrir réttindum sínum. Sem dæmi má 

nefna mótmælin gegn Alþjóðaviðskiptastofnuninni (e. World Trade Organiazation) árið 1999 

í Seattle sem verkalýðsfélögin hvöttu til, og notfærðu sér þá félagsnet sín til þess að virkja 

sem flesta til að taka þátt í þeim.
6
  

Tegundir þátttakenda í mótmælum og mótmælahreyfingum hafa ekki breyst í gegnum 

árin en fjöldi þeirra sem taka þátt í mótmælum hefur aukist. Menntafólk er líklegra til að taka 

þátt í mótmælum vegna þess að aukin menntun hvetur fólk til þess að gagnrýna og kynnir 

sjónarmið samfélagsgagrýnenda sem og annara fræðimanna. Í háskóla kemur saman fólk með 

mismunandi hugmyndir og sýn á samfélagið, sem þeir sem ekki fara í háskóla eiga erfiðara 

með að komast yfir.
7

 Þáttaka í aktívisma og mótmælum á yngri árum leiðir oft til 

stjórnmálaþáttöku seinna á æviskeiðinu.
8
 

Félagahreyfingar hafa verið skilgreindar sem andstæðingar sem taka á málefnum sem 

snerta samfélagið. Hreyfingarnar taka mótmæli sín á göturnar og trufla daglega rútínu 

samfélagsins með það markmið að ná athygli valdhafa sem og að ná fram breytingum á 

samfélaginu.  Til þess að hreyfingar nái sem mestum árangri er mikilvægt fyrir þær að þekkja 

réttindi sín þegar kemur að mótmælum þar sem oft verða átök á milli hreyfinganna og 

lögreglu sem fara með kúgunarvald stjórnvalda.
9
  

Í Bandaríkjunum er eitt af hlutverkum lögreglunnar að verja fyrstu grein 

stjórnarskrárinnar sem segir til um rétt til frelsis, trú- og skoðunarfrelsi einstaklinga. 

Lögreglan á það þó til að brjóta þennan rétt einstaklinga þar sem einstaklingar notfæra sér 

þessi lög til að réttlæta mótmæli.
10

 Þegar mótmælahreyfingar taka til aðgerða þurfa þær að 

verða sér um áhrif innan stjórnmálasamfélagsins til að tryggja málstað sínum réttmæti. 

Stjórnmálaflokkar notfæra sér mótmælahreyfingar til að virkja sem flesta til að taka undir  

málstað sem flokkurinn hefur tengt sig við til að auka áhrif sín í kosningum.  

Nýjar mótmælahreyfingar verða til í félagsnetum samfélaga og koma upp á yfirboðið og 

mótmæla valdhöfum í ákveðnum málefnum og ákvarðanatökum stjórnvalda.
11

 Þegar málefnið 

hefur verið afgreitt hverfa hreyfingarnar aftur inn í félagsnet sín þar sem þær endurskapa 

hugmyndir sínar og hugsjón. Hreyfingarnar rísa aftur upp á yfirborðið þegar nýtt málefni 

                                                 

6 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa,  

7 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa,  

8 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa,  

9 Snow, David A. , Soule, Sarah A., Kriesi, Hanspeter,  The Blackwell Companion to Social Movements 217-220 

10 Snow, David A. , Soule, Sarah A., Kriesi, Hanspeter, The Blackwell Companion to Social Movements 217-220 

11 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa, a A Social Movement Generation: Cohort and Period Trends in Protest Attendance and Petition Signing 

http://www.unc.edu/~ncaren/publications/files/ASR395369_caren.pdf 
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kemur upp sem þær hafa unnið að og þróað sig út frá til að hafa áhrif á ný.
12

 Hreyfingarnar 

eiga það til að breiða út hugmyndir sínar  til aðila sem fyrir eru skipulagðir líkt og til 

pólitískra grasrótahópa sem geta haft áhrif á hreyfingarnar. Hreyfing sem berst fyrir ákveðnu 

málefni út frá hlutlausum punkti á það til að verða dregin meira inn í pólitík og með því hafa 

áhrif á stjórnmálaflokka eða pólitískar stofnanir.
13

 Stjórnmálaflokkar reyna einnig að hafa 

áhrif á hreyfingarnar  en í gegnum hreyfingarnar geta þeir virkjað fólk innan samfélagsins til 

að taka þátt í pólitísku starfi sínu.
14

 Samstarf stjórnmálaflokka og félagahreyfinga á þó til að 

vera sterkara þegar stjórnmálaflokkurinn situr í stjórnarandstöðu heldur ef hann situr við 

stjórn.
15

 Flokkarnir geta gefið hreyfingunum loforð um vissar pólitískar aðgerðir og 

lagasetningu í skiptum fyrir pólitískan stuðning frá hreyfingunum.
16

 Þetta getur þó valdið því 

að flokkarnir lofa hreyfingunum hverju sem er fyrir stuðning þeirra.
17

   

  

Ef hreyfing hefur nægilega sterkt bakland og gott skipulag getur hreyfingin tekið sig til 

og stofnað sinn eigin flokk og boðið sig fram gegn sitjandi flokkum. Hreyfingarnar geta þó 

einnig verið stórar og með allt sem þarf til þess að stofna stjórnmálaflokk en ákveða að gera 

það ekki. Hreyfingin getur þá stofnað tengsl við stjórnmálaflokk og haft mikil áhrif á starf 

hans. Ef hreyfingin hefur ekki þann kraft til að stofna flokk þarf hún að stofna til samskipta 

við sitjandi flokka til að ná fram áhrifum sínum á stjórnmálaheiminn, hversu lítil sem áhrif  

þau munu verða.
18

  

Þróun hreyfinganna hefur verið á þá leið að  ær koma upp á yfirborðið, ná hámarki og 

hverfa svo á ný með málefnum sínum.
19

 Kosningar eiga sér stað með reglulegu millibili sem 

breytir því hvaða flokkur er við völd og því breytist grundvöllurinn fyrir nýjar hreyfingar til 

að rísa upp.
20

 Hvort að stjórnarandstöðuflokkurinn standi við þau loforð sem þeir gáfu 

mótmælahreyfingunum er annað mál.
21

  

Flestar fréttir af mótmælum koma frá fréttamiðlum og því er mikilvægt að geta skilið 

fréttamiðlana rétt. Fréttamiðlar eiga það til við að vera hlutdrægir og fjalla ekki endilega um 

                                                 

12 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa,  

13 Caren, Neal , Ghoshal, Raj Andrew og Ribas, Vanesa, a A Social Movement Generation: Cohort and Period Trends in Protest Attendance and Petition Signing 

14 Jenkins , J. Craig, Klandermans,   The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and social movements, kafli 7. The Strutcture of Political 

Opportunities: Protest and Electoral Politics 167-175 

15 Jenkins , J. Craig, Klandermans,  169-179 

16 Jenkins , J. Craig, Klandermans,  172-180 

17 Jenkins , J. Craig, Klandermans,  173-180 

18 Jenkins , J. Craig, Klandermans,  175-183 

19 Jenkins , J. Craig, Klandermans,  180-195 

20 Jenkins , J. Craig, Klandermans,  176-180 

21Jenkins , J. Craig, Klandermans,   190-197 
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allar hliðar mótmælanna. Mikilvægt er að þekkja sjónarmið þess fjölmiðils sem fjallar um 

mótmæli og finna annan fjölmiðil sem er andstæður hans til þess að fá betri mynd af 

atburðum. Umfjöllun atburða fer eftir því hversu mikið á sér stað í mótmælunum, það er að 

segja, ef fólk hópar sig saman og nokkrar ræður eru haldnar, eru mótmælin ekki spennandi 

fréttaefni, en ef mótmælin eru hávær og lögreglan þarf að hafa afskipti af þeim verða þau 

strax að meira spennandi umfjöllunarefni. Snyder og Kelly komust að því að hægt er að sjá 

tenginguna þar ef lögregluskýrslur eru skoðaðar af mótmælum og svo hvernig fjölmiðlar 

fjölluðu um viðkomandi atburð.
22

  

Vissar staðreyndir sem mismunandi fjölmiðlar fjalla um, svokallaðar „harðar“ 

staðreyndir, eru teknar jafnt fyrir. Aftur á móti tekst rafrænum fjölmiðlum að fjalla ítarlegar 

um mótmæla. Hefðbundnum fjölmiðlum tekst ágætlega að fjalla um stefnumál hreyfinga og 

umstang í kringum mótmælin meðan rafrænir fjölmiðlar fjalla frekar um atburði og þróun 

innan mótmælanna meðan þeir gerast.
23

  

Mótmælahreyfingarnar sem komu fyrst fram í kringum 1960 voru upphafið á 

mótmælahreyfingum í vestrænum samfélögum og lýðræðis. Þar sem rödd fólksins og óánægja 

þess er með vettvang til að sýna stjórnvöldum óánægju sína með aðgerðum. Með 

tækniframförum hafa félagahreyfingar eignast öflugt vopn í að styrkja félagsnetin sín sem þau 

notfæra sér til að skipuleggja mótmæli sín og til að dreifa hugmyndum sínum til 

fólks/almennings. Stjórnmálaflokkar hafa séð þessar hreyfingar jafnt sem ógn og öflugt vopn 

til að aðstoða sig við að komast til valda. Mótmælahreyfingar sem koma upp eru tengdar 

samfélagsaðstæðum og rísa og falla í kringum þær.
24

 

  

                                                 

22 Oliver, Pamela E. , Cadena-Roa, Jorge  og D. Strawn,  Kelley, Emerging Trends in the Study of Protest and Social movments 

http://www.ssc.wisc.edu/~oliver/PROTESTS/ArticleCopies/OliverStrawnCadenaSocialMovementsPolitical%20Soc%20for%2021st%20Century%20p213-244.pdf 

23Oliver, Pamela E. , Cadena-Roa, Jorge  og D. Strawn,  Kelley,   

24 Oliver, Pamela E. , Cadena-Roa, Jorge  og D. Strawn,  Kelley,   
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2.3  FRELSI  

  „Frelsi mannsins í samfélagi felst í að lúta hvorki lögsögu neins annars valds en þess 

sem hefur verið komið á í ríkjum með samkomulagi, né vera undir yfirráðum vilja nokkurs 

manns eða takmörkunum annarra laga en þeirra sem löggjafarvaldið hefur sett í samræmi við 

það umboð sem því hefur verið veitt? Heldur felst frelsi manna sem settir eru undir stjórnvöld 

í því að hafa ákveðnar reglur til að lifa eftir, sem eru þær sömu fyrir alla samfélagsborgara 

og eru settar af því löggjafarvaldi, sem þar hefur verið komið á; og að vera frjálsir að fara 

sínu fram í þeim efnum sem þessar reglur taka ekki til; og að vera ekki settir undir 

hverflyndan, óvissan og löglausan vilja annars manns.“ 

  John Locke, Tvær ritgerðir um ríkisvald, 1986
25

 

Lýðræði kom fyrst frá Grikkjum og var fyrst notað í í borgríkjunum þar. Lýðræðið var 

þó talsvert öðruvísi á þeim tímum en það þekktasta var frá Aþenu.  Aþenubúar stunduðu 

útgáfu af beinu lýðræði þar sem einstaklingar skiptust á að fara með vald og var kosið um 

málefni en ekki einstaklinga til að fara með valdið. Aðeins karlmenn sem lokið höfðu við 

hernaðarþjálfun máttu þó kjósa sem var um það bil 20% af aþenska samfélaginu.26   Grikkir 

til forna nutu ekki þess frelsis sem vestræn samfélög búa við í dag, því friðhelgi einkalífsins 

þekktist ekki. Einnig nutu menn ekki skoðunar-, atvinnu-, eða trúfrelsis en allt þetta telja 

einstaklingar nútímas dýrmætan og sjálfsagðan rétt.27 Ýmis hugtök og skilgreiningar eru til 

yfir frelsi svo sem innra, ytra, jákvætt og neikvætt frelsi. Innra frelsi snýr að sjálfræði 

einstaklings eða sjálfstjórn, menn geta verið frjálsir innra með sér í fangaklefa, þó þeir séu 

lokaðir inni. Ytra frelsi snýst um hversu vítt svið einstaklingur hefur til athafna án afskipta 

annarra, því víðara sem þetta svið er, þeim mun frjálsari er einstaklingurinn.28 Samkvæmt 

austurríska heimspekingnum Rudolf Steiner, getur maður stjórnað frelsi sínu með réttum 

hugsunarhætti.29 Jákvæðu frelsi er hætt við að breytast í andstæðu sína, en því til 

stuðnings er hægt að nefna Lenín, Stalín og Hitler, þá snérist jákvætt frelsi upp í nauðung, 

beina andstæðu jákvæðs frelsis.30 Þar er hægt að sjá skýringu á því að verstu kúgarar 20. 

aldarinnar hafa iðulega talað í nafni frelsis. Jákvætt frelsi er þegar spurt er hvað eða hver er 

                                                 

25 Locke, John. (1986). Tvær ritgerðir um ríkisvald (Atli Harðarson þýddi). Reykjavík: Hið     ísleszka bókmenntafélag. (Upphaflega gefið út 1689). 

26 Josiah; Wallace, Raaflaub, Kurt A; Ober, Robert W, Origins of democracy in ancient Greece Berkeley, Calif. ; London : University of California Press, 2008. 

27 http://www.democracyweb.org/young/young2.php (07.04.2012) 

28 http://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/ (20.04.12) 

29 Steiner, Rudolf. The philosophy of freedom (the philosophy of spiritual activity) : the basis for a modern world conception. Forest Row, East Sussex, U.K,.  R. Steiner 

Press, 2011. 

30 http://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/ (20.04.12) 
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uppspretta þeirrar stjórnunar eða afskipta sem getur ákvarðað að einhver sé, eða geri eitt 

frekar en annað. Þeim mun nær því sem einstaklingurinn er að ráða gerðum sínum sjálfur því 

frjálsari er hann31. Jákvætt frelsi er sjálfræði einstaklings eða stjórn. 

Neikvætt frelsi er þegar spurt er innan hvaða sviðs einstaklingur eða hópur ætti að hafa 

það frelsi til að gera það sem hann er fær um að vera eða gera, án afskipta annarra. Því víðara 

sem þetta svið er því frjálsari er einstaklingurinn. Neikvætt frelsi felst í afskiptaleysi annarra. 

Samkvæmt breska heimspekingnum Isaiah Berlin eru allar takmarkanir á neikvæðu frelsi af 

manna völdum
32

.  

Boð og bönn sem framfylgt er með ofbeldi eða hótun um ofbeldi eru hinsvegar 

takmarkanir á neikvæðu frelsi. Skerðing á neikvæðu frelsi er bann með lögum að dreifa 

fíkniefnum og stunda hnefaleika og fjárhættuspil. Bindindismenn bentu á að með 

áfengisbanni væri verið að auka jákvæða frelsið, frelsa menn undan þrældómi Bakkusar.  Þrátt 

fyrir að menn hafi ekki áfengi, getur þá langað í það,  einstaklingarnir eru aðeins frjálsir ef 

þeir losna við áfengisfíknina.
33

  

Talsmenn jákvæðs frelsis gleyma því að frelsi er kostur en ekki athöfn, enda þurfi tvo 

til. Maður getur ekki skert eigið frelsi nema þá í gegnum einhvern annan aðila. Þræll sem 

sættir sig við að vera þræll nýtur fulls neikvæðs frelsis, en er þó ekki raunverulega frjáls. 

Kjarninn í kenningu John Lockes er, að menn hafi tiltekin náttúruleg réttindi, þeir njóta þeirra 

sem menn og fá þau því ekki fyrir milligöngu neins ríkis
34

. Þessi réttindi fyrirfinnast áður en 

ríkið kemur til sögunnar, enda er ríkið stofnað til þess að vernda þau. Locke taldi að menn 

stofni ekki borgaralegt skipulag til þess eins að forðast vandræði, heldur í því skyni að öðlast 

ýmis þægindi „fyrir tilstilli vinnu, aðstoðar og félagsskapar annars samborgara.“
35

  

Menn eru tilbúnir að afsala sér ýmsum réttindum til borgaralegs skipulags, af því þeir 

eru ekki að láta með því neitt af hendi sem skiptir raunverulega máli. John Locke segir um lög 

að þau megi ekki skerða frelsi borgara, heldur verði þau að skilgreina það
36

.  

John Stuart Mill talaði fyrir því að maðurinn ætti rétt á því að vera frjáls, frjáls svo lengi 

sem hann skaðaði ekki aðra í samfélaginu með aðgerðum sínum
37

. Einstaklingar eiga rétt á 

                                                 

31 Berlin, I. (1994). Tvö hugtök um frelsi. Í Einar Logi Vignisson, & Ólafur Páll Jónsson,  

Heimspeki á tuttugustu öld (bls. 155-168). Reykjavík: Heimskringla. 

32 http://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/ (20.04.12) 

33 Mill, John Stuart: On Liberty, 160-164 

34 Locke, John,  Second Treatise of Government 1689 100-110 

35 Locke, John  5-9 

36 Locke, John 233-235 

37 Mill, John Stuart: On Liberty, 100-110 
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hugsunum og skoðunum sínum svo lengi sem þær brjóti ekki á neinum né valdi því að aðrir 

brjóti á öðrum, sem sagt að skoðanirnar skaði engann. Einstaklingurinn á rétt á því sem frjáls 

vera að gera það sem hann vill við sjálfan sig svo lengi sem að þessar aðgerir skaði engan 

nema hann sjálfan.
38

  Ekki er hægt að banna einstaklingi að vera með ákveðna skoðun þar 

sem sú skoðun sem reynt er að banna getur verið rétt en skoðunin kann einnig að vera röng, 

erfitt er að segja til um það fyrirfram.
39

 John Stuart Mill skrifar í bók sinni Frelsið að 

almenningur hafi samþykkt að takmarka ríkisvaldið, á meðan  konungar eða yfirstétt hafi farið 

með það. Þetta hafi hins vegar breyst með auknu lýðræði, en að aðgát sé þó enn nauðsynleg. 

Þar segir hann að ofríki meirihlutans sé hættulegt þegar almenningsálitið reynir að skipta sér 

af lífsháttum og skoðunum einstaklinga
.40  

Bandaríkin byggja hugmyndir sínar á hugmyndum um frelsi íbúa þeirra. Einstaklingar 

hafa mismunandi túlkanir á hvernig freslið á að vera en eru þó sammála um að ríkisborgarar 

eiga að búa við fresli. Út frá hugmyndum þeirra um frelsi kom fram hugmyndin um ameríska 

drauminn. 

  

                                                 

38 Mill, John Stuart: On Liberty, 135-146 

39 Mill, John Stuart: On Liberty, 138-140 

40 Mill, John Stuart: On Liberty, 107-109 
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2.4 AMERÍSKI DRAUMURINN 

Bandaríkin voru byggð á hugmyndum um frelsi en í gegnum árin hefur túlkun fólks á 

þessum hugmyndum verið misjöfn. Ameríski draumurinn er, eins og frelsið, hugmyndir sem 

fólk er ekki alveg sammála um, og draumurinn hefur þróast í gegnum árin. Hugmyndir um 

ameríska drauminn eftirsóknarverða voru settar fram í kjölfar stríðsáranna þar sem konan átti 

að vera heimavinnandi í einbýlishúsinu í úthverfinu, öll fjölskyldan hlýddi öllu sem faðirinn 

sagði til um og kom hlaupandi til þegar faðirinn kom heim. Alla langar að ganga vel í lífinu, 

eiga flottan bíl, flott hús, vera við góða heilsu, vera í góðri vinnu og lifa vel. Sú staðlaða mynd 

sem fólk hefur af ameríska draumnum hefur breyst með hverju ári, en mikið  af fólki lifir fyrir 

þá stöðluðu hugmynd um drauminn sem var.
41

  Ameríski draumurinn er þó búinn að 

afmyndast í gegnum þá hröðu tæknibyltingu sem átt hefur sér stað seinustu tvo áratugina. Í 

dag felst ameríski draumurinn í því að verða ríkur hratt, eignast hraða, stóra, litríka og háværa 

hluti með frægum vörumerkjum á  sem sýnir fólkinu í kringum það hvernig það er statt í 

lífinu. Draumarnir eru þó  misjafnir eins og fólkið er misjafnt, og því er erfitt  að segja um 

þrjú hundruð milljón manna þjóð hver draumur þeirra allra sé.
42

  

Occupy og Teboðshreyfingin eru að mótmæla þeim aðstæðum sem samfélagið er komið 

í. Ameríski draumurinn, draumurinn sem lofar þeim sem finna hann hamingju og velsæmd, 

dregur fólk að hvaðan að úr heiminum. Mótmælahreyfingarnar hafa áttað sig á að ameríska 

samfélagið leyfir ekki stórum hluta ríkisborgara að upplifa þennan draum og virkar því 

ameríski draumurinn sem drifkraftur fyrir ríkisborgaranna til að breyta samfélaginu þannig að 

hægt sé að ná þessum draum. Leiðir hreyfinganna eru mismunandi og eru þær ekki að sækjast 

að því að sami draumurinn verði að veruleika en þær eru þó að sækjast eftir því að gera 

drauminn að raunhæfum möguleika. 

  

                                                 

41 Hochschild , Jennifer L. Facing up to the American dream: race, class, and the soul of the nation 

42 http://www.americansc.org.uk/Online/American_Dream.htm(04.04.2012) 
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3 UPPRUNI HREYFINGANNA 

3.1  REIÐI Í BANDARÍSKU SAMFÉLAGI OG UPPRUNI ANDÓFSHREYFINGANNA 

Bandarískir stjórnmálaflokkar eru skipulagðir í kringum frambjóðendur, en tengsl þeirra 

við þjóðfélagshópa eru ekki jafn sterk og í Evrópu. Lengst af hefur verið hægt að sjá hvert 

flokkarnir sækja fylgi sitt út frá landafræði Bandaríkjanna. Flokkarnir sækja fylgi sitt skipt 

eftir suður og norðurríkjunum, en dreifingin hefur þó verið að breytast í gegnum árin.
43

  

Repúblikana- og Demókrataflokkurinn eru hvor sínu megin við miðjuna og reyna oft að 

vera hógværir til að ná til sem flestra kjósenda, en þetta felur í sér að hinum almenna kjósenda 

finnst stundum erfitt að sjá mun á flokkunum tveimur. Raunin er engu að síður sú að það eru 

ýmis mál sem þeir eru ósammála um. Mörg málefni skilja flokkana að þrátt fyrir að þeir 

virðast oft vera mjög svipaðir.
44

  

Demókratar vinna meira að félagslegum réttindum og að því að gera samfélagið jafnara. 

Þegar Demókratar komust til valda 2008 var það eitt fyrsta verk þeirra að koma nýju 

heilbrigðisfrumvarpi áfram sem tryggði fleiri bandarískum ríkisborgurum 

heilbrigðistryggingar. Demókratar hafa einnig barist fyrir réttindum kvenna og réttindum 

þeirra til að stjórna sínum eigin líkama. Einnig berjast þeir fyrir réttindum samkynhneigðra til 

að giftast og að búa við sömu kjör og réttindi eins og aðrir Bandaríkjamenn. Demókratar 

sækjast eftir að hækka skatta og draga úr fjárhagshalla með því að draga úr styrkjum til 

óendurnýtanlegra orkufyrirtækja sem og draga úr þeim fjárútlátum til varnarmála. Þeir líta á 

það að draga úr vopnaeign með strangari reglugerðum sé eitt af lykilskrefunum í því að draga 

úr glæpum í landinu.  Þeir vinna að því að efla millistétt Bandaríkjamanna og trúa því að með 

öflugri millistétt sé hægt að byggja upp landið. Með því að byggja upp millistéttina verði hægt 

að lagfæra efnahaginn. Uppbygging Bandaríkjanna er helsta takmark þeirra með reglugerðum, 

skattlagningum og lagfæringum á þeim lögum sem eru til nú þegar. 

Repúblikanar hafa verið talsmenn fyrir einstaklingsframtaki og litlum afskiptum 

ríkisvaldsins af málefnum einstaklinga. Þeir vilja lága skatta og leyfa einkageiranum að ráða 

ferðinni.  Repúblikanar tala fyrir skattalækkunum fyrir þá sem eiga peninga og telja að það sé 

það sem þurfi til að auka lífsgæði almennings og skapa atvinnu. 45  Þeir tala fyrir 

                                                 

43Gastner, Michael. Shalizi, Cosma. Newman, Mark.  http://www-personal.umich.edu/~mejn/election/2004/, http://www-

personal.umich.edu/~mejn/election/2008/(19.04.2012) 

44 http://assets.dstatic.org/dnc-platform/2012-National-Platform.pdf 

45 http://assets.dstatic.org/dnc-platform/2012-National-Platform.pdf 
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fjárútgjöldum í hernað og tala um mikilvægi þess að verja land og þjóð.46 Þeir líta svo á að 

ekki eigi að aðstoða fólk með niðurgreiddu heilbrigðiskerfi eða atvinnuleysistryggingum. Þeir 

telja of mikið af fjármagni fara í félagsleg kerfi í landinu og að það þurfi að draga úr eyðslu 

ríkisins þar. Repúblikanar tala fyrir rétti einstaklingsins til að verja sig og heimi sitt, og eru 

þeir á móti hertari löggjöf á vopnaburð.47  Repúblikanar tala um virðingu fyrir lífinu, og 

telja fóstureyðingar rangar þar sem þær jafngildi því að drepa saklaus börn.48 Repúblikanar 

eru einnig á móti hjónabandi samkynhneigðra sem þeir segja fara gegn Biblíunni og 

stjórnarskrá Bandaríkjanna.  Stjórnmálaflokkarnir tveir berjast fyrir að stjórna landinu á 

öllum stigum stjórnmálakerfisins. Þegar kemur að kosningum bjóða einstaklingar sig fram í 

nafni flokksins og getur það þá komið fyrir að fleiri en einn einstaklingur bjóði sig fram í 

nafni flokksins til sama embættis. 49  Kosningakerfið í Bandaríkjunum ýtir undir tveggja 

flokka kerfi þar sem byggt er á einstaklingskosningu í valdamestu embætti landsins. Í þessu 

felst að þótt margir frambjóðendur bjóði sig fram fær einungis einn embættið, ekki er um 

hlutfallskosningar að ræða. Þekktasta embættið er vitaskuld embætti forseta Bandaríkjanna en 

sama fyrirkomulag á við um þingsæti í bæði fulltrúa- og öldungadeild Bandaríkjaþings. Í 

fylkjunum er að sama skapi einstaklingur kosinn sem ríkisstjóri. Fulltrúar annarra framboða 

bera hins vegar ekkert úr býtum, jafnvel þótt þeir fái umtalsvert fylgi. Ýmislegt í 

kosningalögunum torveldar minni flokkum að komast að, til dæmis það skilyrði fyrir 

opinberum fjárstuðningi að flokkur fái 5% atkvæða á landsvísu og sú hefð að kappræður séu á 

milli frambjóðenda stóru flokkanna tveggja.50 

Mótmælendahreyfingarnar Occupy og Teboðshreyfingin tengjast flokkunum óbeint og 

má líta á meðlimi þeirra sem þverskurð af bandarísku samfélagi en helst má skilja uppruna 

hreyfinganna  út frá samfélagsástandinu þegar þær voru stofnaðar. 

  

                                                 

46 http://www.diffen.com/difference/Democrat_vs_Republican (20.09.2012) 

47 http://assets.dstatic.org/dnc-platform/2012-National-Platform.pdf  (20.09.2012) 

48 http://assets.dstatic.org/dnc-platform/2012-National-Platform.pdf  (20.09.2012) 

49http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/elections/home.html (08.12.2012) 

50 http://www.helium.com/items/726826-the-us-electoral-system-a-closer-look-at-how-it-works (20.09.2012) 
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3.2 REIÐI ALMENNINGS OG MYNDUN FYLKINGA 

Í Boston árið 1773 fleygðu fylgjendur uppreisnarhópa tei, sem átti að senda til Englands 

til að greiða skatta, í sjóinn. Í kjölfarið, árið 1776 lýstu Bandaríkin yfir frelsi frá breska 

heimsveldinu og í framhaldi af því hófst frelsisstríð Bandaríkjanna.
51

 Hugsunarhátturinn við 

stofnun Bandaríkjanna á stóran þátt í að útskýra hugsunarhátt innan hreyfinganna.  

Ástandið í Bandaríkjunum í dag má rekja til 11. september árið 2001 þegar 

hryðjuverkaárásirnar á tvíburaturnana í New York áttu sér stað. Gífurlegu fjármagni var veitt 

til öryggis- og hernaðarmála til að komast að því hver hafði staðið á bak við árásirnar og í 

kjölfarið fóru Bandaríkin út í tvö stríð sem geisa enn þann dag í dag, ellefu árum síðar.
52

  

Efnahagur Bandaríkjanna hafði hrunið og Barack Obama hafði verið kosinn forseti 

Bandaríkjanna fyrir hönd demókrata, auk þess að vera fyrsti blökkumaðurinn til að vera 

kosinn í embættið. Með kjöri Obama voru miklar breytingar skipulagðar, meðal annars að 

breyta heilbrigðiskerfinu. Teboðshreyfingin hafði verið í þróun í einhver ár en byrjaði fyrst að 

mótmæla árið 2009 vegna óánægju fólks með íhlutun stjórnvalda í daglegt lífi þess sem og 

kosningunni á Obama sem margir trúðu að væri ekki frá Bandaríkjunum.
53

 Fyrstu mótmæli 

hreyfingarinnar fóru fram 24. janúar það ár. Mótmælin snérust um 18% sykurskatt sem 

áætlaður var í New York fylki.
54

 Þetta ár fylgdu mótmæli um allt landið þar sem hinum ýmsu 

aðgerðum stjórnvalda var mótmælt. Teboðshreyfingin hefur tengt sig við Rebúblikana frá 

upphafi og eru skoðanir hreyfingarinnar litaðar af stefnuskrá flokksins. Aðgerðir og skoðanir 

hreyfingarinnar hafa ýtt stefnumálum flokksins lengra til hægri.
55

 

Eitt helsta slagorð Teboðshreyfingarinnar var og er „við skulum ná aftur landinu okkar“ 

(e. Let's take back our country). Slagorðið, sem hefur verið hrópað á samkomum 

hreyfingarinnar síðan hún varð til, hefur í raun enga merkingu. Það er að segja, þessi hópur 

hefur aldrei verið ríkjandi afl innan Bandaríkjanna, slagorðið er aðeins hugarburður 

íhaldsmanna um íhaldsríki með öflugum her og engum afskiptum stjórnvalda. 

Mótmælendurnir sjá fyrir sér draumaríki sem er kristið, þar sem skattar eru lágir og herinn 

öflugur, ekki ósvipað heimsveldinu sem Bandaríkin voru á tíma Reagans forseta. Reagan á 

marga aðdáendur bæði hjá Repúblikönum og Demókrötum og einkum í Teboðshreyfingunni. 

                                                 

51 http://www.boston-tea-party.org/in-depth.html (17.04.2012) 

52 http://www.cnn.com/2012/09/11/opinion/bergen-terror-september-11/index.html (05.10.2012) 

53 http://articles.nydailynews.com/2012-05-17/news/31753359_1_president-obama-gop-congressman-barack-obama (08.12.2012) 

54 http://www.nytimes.com/2009/04/09/health/09soda.html?_r=1 (20.09.2012) 

55 Burghart , Devin and Zeskind , Leonard. Tea Party Nationalism:  A Critical Examination of the Tea Party Movement and the Size, Scope, and Focus of Its National 

Factions. Institute for Research & Education on Human Rights. 
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Reagan tók við forsetaembættinu árið 1981 þegar efnahagskreppa skall á, en þau ráð sem 

Reagan tók til bragðs til að bjarga efnahaginum fólu meðal annars í sér að minnka eyðslu 

ríkisins, minnka tekjuskatt og fjármagnstekjuskatt, minnka afskipti ríkisins af efnahaginum og 

stjórna flæði fjármagns til að minnka verðbólgu.
56

 

Í kjölfarið á þeim uppgangi sem átti sér stað í efnahagi Bandaríkjanna milli 1982 og 

1987 varð Reagan að átrúnaðargoði margra verðandi stjórnmálamanna.
57 

Þeir litu á þessa leið 

sem hina amerísku leið til að rétta af kreppur, það er að segja að lækka skatta. Skattar voru þó 

hækkaðir af Bill Clinton frá 1993 – 2001 og þá sérstaklega á þá efnameiri.
58

 George W Bush 

fyrrum forseti kom á skattalækkunum á þá efnameiri stuttu eftir að hann sór embættiseið, þær 

mestu í tvo áratugi.
59

 Barack Obama komst til valda eftir að Bandaríkin höfðu verið í stríði í 

um 7 ár, skattalækkanir á ríkustu Bandaríkjamennina hafði verið í gangi í um 7 ár auk þess að 

fjármálamarkaðurinn hafði hrunið stuttu áður en að Obama tók við embætinu.
60

 Obama þurfti 

að bjarga fjármálakerfinu, lagfæra vinnumarkaðinn, laga heilbrigðiskerfið og takast á við 

aukna gagnrýni á stöðu og stærð ríkisins.
61

  Teboðshreyfingin kom fyrst fram á sjónarsviðið 

sem mótmælahreyfing sem var búin að fá nóg af ríkisvaldinu og þeim afskiptum sem það 

hafði af daglegu lífi fólksins. Mótmæli voru skipulögð um allt landið og notfærðu 

stjórnmálamenn sér það til að komast í kastljósið og má þar meðal annars nefna Sarah Palin, 

Ron Paul, Michelle Bachmann, Glenn Beck, Rick Perry, Newt Gingrich.
62

  

Andstaða hreyfingarinnar við skattahækkanir og forræðishyggju ríkisstjórnarinnar hefur 

gefið hreyfingunni orðspor fyrir að vera lituð af ofsóknarsýki. Teboðshreyfingin telur 

stjórnvöld njósna um fólk og vega að persónufrelsi þess sem stjórnarskráin segir að séu ein af 

grunnréttindum Bandaríkjanna.
63

 Vinstrisinnaðir fjölmiðlar hafa einbeitt sér að þessum 

hlutum þegar fjallað er um Teboðshreyfinguna og fulltrúa hennar.
64

 Teboðshreyfingin er þó 

hreyfing sem gefur sig út fyrir að vera brennandi af föðurlandsást. Innan hreyfingarinnar er 
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stuðningur við herinn ríkjandi sem og staðföst trú á guð með þeim skoðunum að kirkjan og 

ríkið eiga að vera eitt.
65

 

Mikil reiði og ólga hafði myndast í Bandarísku samfélagi vegna þeirra vandamála sem 

voru komin upp. Bandarískt samfélag var í vanda og Barack Obama, fyrsti svarti forseti 

Bandaríkjanna, hafði stórt verk sér fyrir höndum. Mótmælahreyfingar fóru að koma upp innan 

Bandarísks samfélags sem áttu eftir að eiga mikil áhrif á stjórnmálalíf Bandaríkjanna.  

3.3 UPPRUNI TEBOÐSHREYFINGARINNAR 

“Í þessum erfiðu aðstæðum er ríkistjórnin ekki lausnin, hún er vandamálið“ –  

Ronald Reagan.
66

 

Teboðshreyfingin á uppruna sinn að rekja til margra grasrótarhópa sem starfa utan 

höfuðborgar Bandaríkjanna, Washington D.C. Margir af þessum hópum vildu reyna að mynda 

nýtt afl innan Repúblikanaflokksins til að aðgreina sig frá stefnu John McCain, frambjóðenda 

Repúblikana í forsetakosningunum árið 2008, eftir að hann tapaði kosningunum fyrir 

núverandi forseta Barack Obama.
67

 

Fyrsti vísirinn að Teboðshreyfingunni kom fram á sjónarsviðið árið 2007 og tengist 

fjáröflunarhreyfingu þingmannsins, og fyrrum forsetaframbjóðendans, Ron Pauls, „Barátta 

fyrir lýðræði“ (e. Campaign for Liberty), sem haldin var á 234 ára afmæli upprunalegu 

Teboðs-hreyfingarinnar.
68  

Ron Paul hefur í gegnum árin reynt að vera útnefndur sem 

forsetaefni Repúblikanaflokksins, en þegar hann hefur ekki komist áfram í forvali 

Repúblikana hefur hann boðið sig fram sem frjálslyndur (e. Libertarian).
69

  

Hreyfingin tók þó ekki á sig almennilega mynd fyrr en í kjölfar sigurs Obama í 

forsetakosningunum árið 2008. Reitt fólk fór að hópa sig saman og mótmæla stækkun 

bandaríska ríkisvaldsins í formi björgunar bankanna með almenningsfé, 

heilbrigðistrygginganna og fleiri hluta sem ríkisstjórnin hafði áður ekki skipt sér af.
70

 Helstu 

baráttumál hreyfingarinnar eru meðal annars að berjast fyrir því að ólöglegum innflytjendum 

sé komið úr landi, atvinna sé tryggð innanlands, sterkur her sé til staðar, byssueign sé tryggð, 
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að minnka umsvif ríkisstjórnarinnar, lagfæra  fjárlagahallann og að ríkisstjórnin skuli  hætta 

afskiptum sínum af einstaklingum og fyrirtækjum í landinu.
71

 

 Áhugaverð tegund mótmæla á rætur sínar að rekja til bæjarins Troy í Michigan Fyrsta 

febrúar árið 2009 þegar mótmælahreyfingin FedUpUSA ákváð að senda meðlimum 

bandaríska þingsins tepoka.
72

 Í kjölfar samþykktar bandaríska þingsins á björgunarpakka 

bankanna, American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) þann 27. febrúar árið 2009 

jukust mótmælin til muna. Formlega stofnun Teboðshreyfingarinnar má rekja til mótmælanna 

„Frelsið virkar“ (e. Freedom Works) í Washington DC þann 12. september árið 2009 þar sem 

hundruð þúsunda meðlima hreyfingarinnar komu saman og skiptust á reynslusögum um 

mótmæli og skoðunum sínum á ástandinu í landinu. Teboðshreyfingin fór að eignast þekkta 

fulltrúa eins og Rush Limbaugh, Sarah Palin, Rick Santell og fleiri þjóðþekkta einstaklinga í 

stjórnmálalífi Bandaríkjanna. ARRA undirskriftin var í beinum tengslum við TARP (e. 

Troubled Assets Relief Program) lögin sem fyrrverandi Bandaríkjaforseti George W. Bush 

skrifaði undir árið 2008, sem sýnir að mótmælum Teboðshreyfingarinnar var ekki beint gegn 

flokkunum heldur þeirri stefnu sem Bandaríkin voru að taka og almennt gegn stækkun 

ríkisvaldsins.
73

  

Teboðshreyfingin tengir sig mikið við þá baráttu sem háð var í Boston árið 1773 og þær 

hugmyndir sem forfeður Bandaríkjanna höfðu þegar þeir stóðu í baráttunni um stofnun 

Bandaríkjanna.
74

 Meðlimir Teboðshreyfingarinnar hafa gert mikið af því að nota tilvitnanir í 

stofnfeður (e. Founding Fathers) Bandaríkjanna.
75

 Ein helsta gagnrýnin á hreyfinguna hefur 

verið mistúlkun hennar á tilvitnunum stofnfeðranna, skoðunum þeirra og stjórnarskránni 

sjálfri.
76

  

Michele Bachmann og Rick Perry hafa verið gagnrýnd fyrir að lítilsvirða stjórnarskrá 

Bandaríkjanna, en sú lítilsvirðing hefur farið fram með því að taka fyrir og stinga upp á lögum 

sem eru í beinni andstöðu við greinar stjórnarskrárinnar.
77

 Dæmi um þessi lög eru þegar 

Bachmann reyndi að snúa við lögum sem gerðu kröfu um notkun á sparperum. Með því að 

snúa við lögum um notkun sparpera hefði verið farið framhjá Ríkisendurskoðun 
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Bandaríkjanna (e.Government accountability office).
 78

 Teboðshreyfingin dreifðist fljótt út um 

öll Bandaríkin í formi mótmæla og ráðhúsfunda gegn breytingum á 

heilbrigðistryggingakerfinu sem fyrirhugaðar voru.
79

 

Það að fjöldi fólks með svipaðar hugmyndir og skoðanir hópaðist saman á sama stað 

undir fána Teboðshreyfingarinnar leiddi til þess að hún varð að  regnhlífarsamtökum á 

landsvísu sem varð svo stór og öflugur hópur að áhrif hennar fóru að vega þungt í 

stjórnmálaumræðu í landinu.
80

 Hreyfingin berst fyrir mörgum af þeim hugmyndum sem 

höfundar stjórnarskárinnar börðust fyrir, en það virðist vera eins og að hreyfingin taki túlkun 

sína aðeins of langt.
81

 Teboðshreyfingin kom öflug fram á stjórnmálavettvang Bandaríkjanna 

með takmörk um að breyta Bandaríkjunum. Hreyfingin náði fljótt áhrifum innan 

stjórnmálaheimsins. Með öfgakenndar skoðanir sínar og sigrum sínum út um öll Bandaríkin 

virtist sem að Bandaríkin væru um það bil að verða mikið öfgakenndari í aðgerðum sínum. En 

ástandið í Bandaríkjunum hélt áfram að versna og leiddi það til meiri óánægju bandarísks 

samfélags. 

3.4. UPPRUNI OCCUPPY HREYFINGARINNAR 

Occupy hreyfingin á rætur sínar að rekja til tveggja hreyfinga. Sú fyrri var and-

kapítalistahreyfing sem varð til undir lok 10. áratugs seinustu aldar undir heitinu Teamster 

Turtles sú seinni var Arabíska vorið í Mið-Austurlöndum. Undir Teamster Turtles 

sameinuðust aðgerðasinnar og verkafólk gegn Alþjóðaviðskiptastofnuninni (e. World Trade 

Organisation). Hreyfingin átti stóran þátt í að vekja athygli á stöðu kapítalismans í heiminum. 

Hreyfingin hvarf nánast alveg í kjölfar árásarinnar á tvíburaturnana og stríða Bandaríkjanna í 

Írak og Afganistan þar sem Bandaríkjamenn hópuðust saman gegn þeim sem á landið 

réðust.
82

  Við fall bankanna árið 2008 og björgunaraðgerðir ríkisstjórnarinnar í þeirra 

þágu fór reiði margra Bandaríkjamanna að stigmagnast. Þær fréttist bárust að bankarnir væru 

að borga út bónusa eftir gengi undanfarinna ára þrátt fyrir að það væru skattpeningar 

Bandaríkjanna sem fóru í að bjarga bönkunum frá falli.
83

 Þetta olli verulegri reiði. 

Ríkisstjórn Bandaríkjanna varð að bregðast við langvarandi atvinnuleysi sem hafði verið um 
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9% í um þrjú ár og fór hækkandi.
84

 Fljótt eftir að fréttist um greiðslur kaupauka til 

bankastjórnenda fór fólk að skipuleggja mótmæli gegn græðgi fyrirtækja. Adbuster, 

menningartímarit sem stendur fyrir menningu, listir og breyttu flæði upplýsinga, tók sig til 

þann 13. júlí árið 2011 og bjó til veggspjald af dansandi ballerínu ofan á nautinu á Wall 

Street. Með því var fólk hvatt til að hópast saman á svæðinu þann 17. september sama ár. Í 

kjölfarið á hvatningu tímaritsins fóru hópar vinstrisinnaðs fólks að koma saman í þeirri von að 

það gæti sett ágreining sinn og mismunandi skoðanir til hliðar, til að berjast gegn græðgi 

bankanna saman. Það tókst ekki betur en svo að í byrjun voru tvær stórar fylkingar hvor með 

sín mótmælaspjöld og skilti að mótmæla sama hlutnum.
85

 Áætlun fólksins var að fá eins 

marga og mögulega hægt var að fá og „flæða“ yfir neðri hluta Manhattan og ekki yfirgefa 

svæðið fyrr en einhverjum breytingum hafði verið náð.
86

 Fjölmiðlar brugðust ekki við 

mótmælunum þegar þau hófust þann 17. september 2011. Mótmælin voru því utan 

sviðsljóssins þar til að myndband var sett á myndbandavefinn youtube.com þar sem 

lögreglumaður sást úða piparúða í andlit mótmælanda. Fjölmiðlar byrjuðu svo að fjalla um 

Occupy hreyfinguna þann 2. október, eftir að lögreglumenn lokkuðu um 700 mótmælendur á 

Brooklyn brúna til þess eins að handtaka þá.
87

 Mótmælin breiddust í kjölfarið til yfir 100 

borga innan Bandaríkjanna, og til alls um 1.500 borga í heiminum öllum.
88

 Í þessum 

mótmælum var barist gegn áhrifum fyrirtækja, banka og peninga almennt fram yfir 

lýðræðisleg áhrif fólks. Mótmælendurnir vilja meina að þeir séu að berjast gegn 1% 

þjóðarinnar sem sitji á öllum peningunum í landinu.
89

 Mótmælin taka aðferðina frá Arabíska 

vorinu, sem notaði Twitter, Facebook og aðra samfélagsmiðla til að koma upplýsingum til 

þátttakenda. Þau fóru því ekki einungis fram á götum borganna, í fréttum í blaðanna, útvarpi 

og sjónvarpi heldur einnig á internetinu.
90

 Þegar eitthvað gerðist í mótmælunum voru 

upplýsingar og fréttaskot komin á Twitter áður en almennir fjölmiðlar höfðu fengið tækifæri 

til að upplýsa áhorfendur sína um þau.
91

 

 Um 64 prósent þeirra sem segjast vera meðlimir Occupy hreyfinganna í Bandaríkjunum 

tengja sig við Demókrataflokkinn á einn eða annan hátt en einnig er hægt að finna í 
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hreyfingunni mjög vinstrisinnað fólk, uppgjafarhermenn, stjórnleysingja og andstæðinga 

hnattvæðingar sem  margir höfðu verið að mótmæla síðan 11. september átti sér stað. Margir 

þeirra jafnvel enn lengur.
92

 Hinn 17 september byrjaði fólk að hópast saman í neðri hluta 

Manhattan og mótmæla öllu sem því datt í hug að mótmæla, og því var ekki tekið  mikið 

mark  á mótmælunum og hreyfingunni.  Daginn áður voru æfingabúðir settar upp af 

þáttakendum mótmælanna í gegnum póstlista þar sem átti að kynna verðandi mótmælendum 

stjórnarskrárbundin réttindi Þeirra. Þegar mótmælin hófust var óreiðan alger þar sem enga 

eina ákveðna stjórn mátti finna innan hreyfingarinnar á því hverju væri í raun verið að 

mótmæla.
93

 Reglum og leiðbeiningum var dreift milli fólks þar sem fólk fékk mikilvægar 

upplýsingar svo að samskipti milli fólks myndu auðveldast og að sem flestir gætu látið heyra í 

sér án þess að fólkið væri öskrandi hvert ofan í annað.
94

  

Þegar mótmælin loks hófust þann 17. september kom fólk saman í Zucotti garði þar sem 

garðurinn er lagalega á gráu svæði, en hann er í raun opinbert svæði í eigu einkaaðila sem 

verður að vera opinn og aðgengilegur alla daga ársins.
95

 Þegar inn í garðinn var komið spruttu 

fljótt up tjöld og rafmagnskaplar voru dregnir þangað til að halda uppi fjölmiðlastöð þar sem 

fólk, líkt og í Arabíska vorinu í Egyptalandi, gat notast við samfélagsmiðla og komið út 

skilaboðum og fréttum þegar þær bárust.   

Occupy hreyfingin átti samfélagsmiðlunum Facebook og Twitter vinsældir sínar og 

útbreiðslu að þakka.  Í kjölfarið á því að Adbuster birti auglýsingu sína fóru Facebook hópar 

að myndast. Einn af fyrstu hópunum sem var búinn til á Facebook var Occupy Wall Street 

sem var stofnaður þann 8. ágúst, um mánuði eftir að auglýsingin var gerð.
96

  Samkvæmt 

Caren Neal, voru um 170.000 virkir Occupy notendur á Facebook með um 1,4 milljón manna 

sem líkaði við hópinn. Í kjölfarið fóru Occupy hópar að myndast um allan heim og í 

Bandaríkjunum einum mynduðust um 324 hópar með mestri virkni í háskólabæjum og 

höfuðborgum ríkjanna.
97
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Occupy Wall Street  snýst ekki aðeins um atvinnumál eða bankamál eða heilbrigðismál 

eða innflytjendamál. Hún er huglægt mál um hvað kom fyrir Bandaríkin. – Óþekktur
98

  

3.5 HVAÐ GREINIR HREYFINGARNAR AÐ? 

 Teboðshreyfingin og Occupy hreyfingin eiga það meðal annars sameiginlegt að vera á 

móti því að bjarga bönkum með skattpeningum almennings og spillingu ríkisins.
99

 Þessir 

hópar eru á báðum vængjum stjórnmálanna, en þó hafa hóparnir á hægri vængnum verið 

háværari í kringum Teboðshreyfinguna og má þar helst nefna Ameríkanar fyrir velsæld (e. 

Americans for Prosperity) sem eru grasrótarsamtök stofnuð af milljónamæringnum David 

Koch.  Samtökin gerðu þeim sem höfðu áhuga á því kleift að berjast gegn afskiptum 

stjórnvalda með stuðningi sínum.
100

 Líkt og með Teboðshreyfinguna stóðu margir hópar að 

Occupy hreyfingunni, misjafnir hópar, dreifðir um öll Bandaríkin. Demókrataflokkurinn hefur 

verið að reyna að taka Occupy hreyfinguna í sátt og gera sig út sem flokk 99% fólksins með 

því að berjast fyrir málefnum hreyfingarinnar, það er, að berjast gegn spillingu 

fjármálageirans. Um leið hefur flokkurinn reynt að koma þingmönnum sínum á fundi og 

ráðstefnur sem haldnar eru fyrir Occupy hópinn til að tala við fólkið og ná fótfestu innan 

hreyfingarinnar. Obama hefur talað vel um hreyfinguna meðan fjölmiðlar og fræðimenn hafa 

velt því fyrir sér hverju hreyfingin er í raun að berjast fyrir og mótmæla. Þetta er vegna þess 

að  Occupy er hreyfing sem er mynduð úr stórum hópi mótmælenda sem eru í raun ekki allir 

að berjast fyrir sömu hlutunum.  Áherslan sem var upphaflega ráðandi getur horfið innan um 

mismunandi hugmyndir innan hreyfingarinnar.
101

 

Hreyfingarnar tvær flykkjast út á göturnar með skilti og slagorð til að mótmæla hinu og 

þessu. Annars vegar eiga þær ýmislegt sameiginlegt á meðan þær eru hins vegar ósammála 

um eitt af grunngildum Bandaríkjanna, frelsi. Bandaríkin og frelsi eru orð sem lengi hafa 

verið sögð í sömu setningu. Þegar Bandaríkjamenn tala um sjálfa sig og heimaland sitt tala 

þeir um heimili þeirra frjálsu, land þeirra hugrökku. Hreyfingarnar tvær hafa þó hvor  um sig 

sína eigin skilgreiningu á frelsi. Teboðshreyfingin berst fyrir frelsi frá stjórnvöldum, en í því 

felst frelsi frá félagslegum stuðningi, ríkisreknu heilbrigðiskerfi og frelsi fyrirtækja. Occupy 

hreyfingin sér aftur á móti frelsi sem jafnrétti allra til að eiga möguleika á löngu lífi með 

                                                 

98 „Occupy Wall Street isn’t just a jobs issue or a bank issue or a healthcare issue or even an immigration issue. It is a spiritual issue about what happened to the United 

States.“ http://www.businessweek.com/finance/occupy-wall-street/archives/2011/11/the_end_of_utopia_in_zuccotti_park.html(07.04.2012) 

99 http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2011/11/occupying-the-tea-party.html(07.04.2012) 

100 http://www.bravenewfoundation.org/topics/americans-for-prosperity/(07.04.2012) 

101 http://socialistalternative.org/news/article10.php?id=1768(07.04.2012) 
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ríkisreknu heilbrigðiskerfi, frelsi frá fátækt, frelsi frá lélegu menntakerfi, frelsi frá ótta sem og 

fleiri hlutum sem teljast vera almenn réttindi hér á Íslandi.
102

 

Aðferðir hópanna til að mótmæla eru mismunandi. Teboðshreyfingin sótti þannig um 

leyfi frá yfirvöldum til þess að mótmæla, mótmælin stóðu oft ekki lengur en í nokkrar 

klukkustundir, hreyfingin tók einnig til eftir sig þrátt fyrir að þeim hafi ekki verið skylt að 

gera það. Occupy hreyfingin tók yfir landsvæði í margar vikur án leyfis til að vera á þeim 

svæðum sem þeir mótmæltu á. Occupy litu á það sem rétt sinn að mæta á opinbert svæði og 

notfæra sér málfrelsi sitt til að mótmæla.
103

 Occupy hópurinn er undir miklum áhrifum frá 

Arabíska vorinu sem gekk út á að berjast gegn kúgun stjórnvalda. Teboðshreyfingin, undir 

áhrifum íhaldsmanna og draumi þeirra um Bandaríkin, berjast gegn afskiptum 

ríkisstjórnarinnar. Báðar hreyfingarnar berjast fyrir frelsi frá óréttlæti, frá kúgun og frá 

stjórnvöldum. Frelsi er stofnhugtak Bandaríkjanna og það er mismunandi túlkun hópanna á 

frelsi sem skilur þá að.
104

 

4 ÁHRIF HREYFINGANNA 

4.1 ÁHRIF HREYFINGANNA  

Hreyfingarnar tvær, Occupy og Teboð, eru báðar  nýjar en hugmyndirnar sem þær 

berjast fyrir hafa verið til í Bandaríkjunum í áratugi.
105

 Málfrelsi í Bandaríkjunum tryggir 

réttindi þeirra sem vilja standa upp og mótmæla ríkisstjórninni sem og öðrum hlutum 

samfélagsins, svo lengi sem öll leyfi eru til staðar. Athyglisvert er að fylgjast með hvernig 

þessar tvær hreyfingar hegða sér og tjá sig. Hreyfingarnar berjast fyrir því að hafa áhrif á 

stjórnmál Bandaríkjanna og til þess er mikilvægt að skoða þá sem berjast til að hafa áhrif, 

frambjóðendurna. Þar sem hreyfingarnar eru enn í mótun, og nýir hlutir koma stöðugt fram 

um hreyfingarnar, er besta leiðin til þess að fræðast um hvað sé í gangi, að skoða umfjöllun 

um frambjóðendur og hreyfingarnar í fjölmiðlum sem stöðugt er að koma fram. Hreyfingarnar 

höfðu til dæmis mikil áhrif á forsetakosningarnar í Bandaríkjunum sem fóru fram þann 6. 

nóvember árið 2012, þegar Obama var endurkjörinn forseti Bandaríkjanna. Áhrif 

                                                 

102 http://www.huffingtonpost.com/kent-greenfield/tea-party-occupy-wall-

street_b_1065717.html?referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.is%2Fscholar%3Fhl%3Den%26as_sdt%3D0%2C5%26q%3Dtea%2Bparty%2C%2Boccupy#search=%22te

a%20party%2C%20occupy%22(07.04.2012) 

103 http://www.nydailynews.com/new-york/pete-seeger-arlo-guthrie-join-occupy-wall-street-protesters-march-columbus-cicle-article-1.965422 

104 http://www.huffingtonpost.com/kent-greenfield/tea-party-occupy-wall-street_b_1065717.html(08.04.2012) 

105 http://www.isj.org.uk/index.php4?id=775&issue=133 (01.09.12) 
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hreyfinganna voru þó mismikil og misjákvæð.
106

 Í Þessum kafla verða áhrif hreyfinganna á 

kosningar skoðaðar auk þess sem skoðað verður ástandið í samfélaginu sem hreyfingarnar 

voru að reyna að breyta. Mögulegt samstarf hreyfinganna verður einnig skoðað 

4.2 ÁHRIF TEBOÐSHREYFINGARINNAR 

 Teboðshreyfingin stækkaði ört árið 2010 eftir að hafa verið til í um tvö ár. Meðlimir 

hreyfingarinnar voru komnir með nóg af því hvernig stjórnmálum var háttað og ákváðu því 

margir þeirra um allt land að bjóða sig fram til dómara, saksóknara, þingmanna, borgarstjóra 

og annara pólitískra embætta. Fyrsti stóri sigur Teboðshreyfingarinnar átti sér stað í New 

York borg, þegar Dean Murray frá Long Island bauð sig fram til þings  í New York, og 

sigraði, þó fyrsti stórsigurinn hafi reyndar verið kosning Scott Browns til Bandaríkjaþings 

fyrir hönd Massachusetts, í stað Ted Kennedys sem hafði nýlega látist. Massachusetts er þekkt 

demókrataríki
107

 og því kom það á óvart að Repúblikani hafi verið kosinn á Bandaríkjaþing 

fyrir hönd ríkisins. Stór hluti kjósenda sem kenndu sig við Teboðshreyfinguna kaus 

Repúblikana til Bandaríkjaþings í þingkosningunum 2010, eða um 87% þeirra, á meðan 11% 

kaus Demókrata, restin kaus óflokksbundna.
108

 

Í kjölfarið þingkosninganna árið 2010 í Bandaríkjunum leit út fyrir að Repúblikanar 

myndu hafa meiri völd yfir forsetanum. Demókratar misstu meirihluta sinn innan þingsins en 

héldu öldungadeildinni, en þetta var versta tap Demókrata í 62 ár og í kjölfarið gátu þeir ekki 

náð málum í gegn eins auðveldlega og áður.
109

 Obama tók við embætti forseta Bandaríkjanna 

þegar áhrif ákvarðana fyrrverandi forseta, George W. Bush, í efnahagsmálum voru enn mikil 

en það  auðveldaði Repúblikönum að komast til valda eftir að Obama hafði verið við völd í 

tvö ár. Tvö ár eru langur tími í stjórnmálum, sérstaklega með tilliti til þess að áhrif fyrri 

stjórna geta varað lengi eftir að stjórnin fer frá völdum. Þegar ný stjórn tekur við völdum þarf 

hún að takast á við áhrif fyrri stjórnar og í mörgum tilfellum bera ábyrgð á þeim.
110

  

Stjórn Obama þurfti að takast á við áhrif Bush-stjórnarinnar sem sáust greinilega í 

þingkosningunum árið 2010 þegar Repúblikönum tókst, með aðstoð Teboðshreyfingarinnar,  

að taka yfir fulltrúadeild þingsins. Með yfirráð yfir þinginu fóru Repúblikanar að hafa áhrif á 

fjárlög Bandaríkjanna. Stefna þeirra var að rétta úr kútnum og laga það ástand sem var við 

                                                 

106 http://www.policymic.com/articles/18156/the-tea-party-and-occupy-wall-street-their-influence-in-election-2012 (15.11.2012) 

107 http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/b/scott_p_brown/index.html (20.10.12) 

108 http://www.msnbc.msn.com/id/39979427/ns/politics-decision_2010/t/what-exit-polls-say-about-tea-party-movement/#.UMZ6AodRWSo (10.12.2012) 

109 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1326053/MID-TERM-ELECTIONS-2010-Democrats-lose-House-Republican-tsunami.html(07.04.2012) 

110Vivian, Bradford. Public Forgetting: The Rhetoric and Politics of Beginning Again 
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lýði, en hugmyndir þeirra fólust meðal annars í því að breyta heilbrigðisáætlun Obama sem og 

að lækka skatta á ríkustu borgara Bandaríkjanna.
111

  

Skattalækkanir Bush-stjórnarinnar höfðu lækkað skatta á ríkustu borgara Bandaríkjanna 

og var stefnan sú að lækka skattana sem þeir borguðu sem og fyrirtæki landsins enn meira. 

Repúblikanar vildu meina að með því að lækka skatta á þessa aðila skapaðist meira rými fyrir 

þá til að skapa ný störf.
112

  Mikil átök áttu sér stað á þinginu vegna þess að Repúblikanar vildu 

halda þessum skattalækkunum áfram og vildu þeir meina að með því að halda sköttunum 

lágum á þá ríkustu sköpuðust fleirri störf.
113

  

John Boehner tók við af Nancy Pelosi sem forseti Bandaríkjaþings
114

 með nýjum 

þingmeirihluta Repúblikana um leið og 85 nýir þingmenn sem kenndu sig við 

Teboðshreyfinguna stigu sín fyrstu skref í stjórnmálum.
115

 Boehner hafði setið á þingi í rúm 

20 ár og notfærði hann sér þær breytingar til að koma sér í stöðu forseta þingsins með því að 

forðast árekstra við nýja meðlimi sem og að lofa þeim hinum ýmsu stöðum innan nefnda 

þingsins.
116

 Markmið Repúblikanaflokksins var að tengjast hreyfingunni eins vel og hægt 

væri og með hennar aðstoð stökkbreyta flokknum í nýtt stjórnmálaafl með kraft til þess að 

breyta samfélaginu.
117

 Eitt helsta vandamálið sem Boehner stóð frammi fyrir var sú óánægja 

sem kom hjá nýju meðlimunum sem fannst rödd þeirra ekki heyrast nógu hátt innan þingsins, 

en einnig neituðu þessir nýju þingmenn að fylgja öllum þeim stefnumálum sem eldri meðlimir 

Repúblíkanar settu fram. Þingmeirihlutinn sem Rebúblíkanar áttu að hafa var því alls ekki 

öruggur og þurfti Boehner að berjast fyrir öllu því sem hann lagði fyrir þingið. Eitt helsta 

málið sem hann þurfti að berjast fyrir var nýja fjárlagafrumvarpið árið 2011. Umræðurnar um 

fjárlagahallann reyndust vera mjög erfitt mál fyrir Boehner að ná í gegnum þingið þar sem 

hann þurfti að bæði að berjast gegn Demókrötum og Teboðsmeðlimum.
118

 Boehner skapaði 

sér miklar óvinsældir innan Teboðshreyfingarinnar með vilja sínum til að semja við 

Demókrata til að lagfæra rekstrarhalla ríkisins. Demókratar vildu fara aðrar leiðir með 

skattahækkunum á meðan Teboðshreyfingin vildi draga úr starfsemi alríkisstjórnarinnar í 

anda stefnu sinnar um minni ríkisstjórn á kostnað velferðarkerfisins. Boehner vildi meina að 

                                                 

111 http://www.nytimes.com/2010/09/23/us/politics/23repubs.html?_r=1  (15.10.12) 

112 http://www.forbes.com/sites/rickungar/2012/07/17/the-truth-about-the-bush-tax-cuts-and-job-growth/2/ (15.10.12) 

113 http://www.forbes.com/sites/petercohan/2011/05/03/do-tax-cuts-create-jobs/ (09.12.2012) 

114 http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/05/republican-john-boehner-elected-house-speaker(07.04.2012) 

115 http://www.newyorker.com/reporting/2010/12/13/101213fa_fact_boyer(07.04.2012) 

116 http://www.newyorker.com/reporting/2010/12/13/101213fa_fact_boyer(07.04.2012) 

117 http://www.newyorker.com/reporting/2010/12/13/101213fa_fact_boyer(07.04.2012) 

118 http://www.nydailynews.com/blogs/dailypolitics/2011/07/boehner-to-tea-party-get-your-ass-in-line (05.04.2012) 
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stefna Demókrata, að hækka skatta á þá ríku, væri and-bandarísk, endurspeglaði stéttastríð og 

öfund.
119

 Teboðshreyfingin leit á minni afskipti ríkisins sem lykilstefnumál, eitthvað sem ætti 

ekki að semja um. Teboðsmeðlimir höfðu skiptar skoðanir á því hvort skipta ætti Boehner út 

fyrir einhvern sem stæði fastar á skoðunum hreyfingarinnar.
120

 Boehner endaði með að halda 

stöðunni með meirihlutastuðning á bak við sig, auk þess sem skattur á milljónamæringa var 

tekinn úr frumvarpinu.
121

  Boehner, sem talaði fyrir auknum skattalækkunum á þá ríku sem 

og fyrirtæki, mætti í morgunþáttinn Today Show á Msnbc sjónvarpsstöðinni þann 10. maí árið 

2011 og talaði þar um þær góðu afleiðingar sem þessar skattalækkanir hefðu haft á  þjóðina, 

en þegar lækkunin var sett á árið 2001 var atvinnuleysi 4,5% en var 9% þegar viðtalið var 

tekið.
122

 Polifacts.com heimasíðan, sem starfar við það að fara yfir málflutning 

stjórnmálamanna og athuga hvort að staðhæfingar þeirra séu sannar eða ekki, fór yfir áhrif 

skattalækkannana sem Bush setti á  á árunum 2001 og 2011 og komst að því að í raun voru 

skattalækkanirnar ekki að skila sér til almennings, heldur aðeins að gera þá ríku ríkari.
123

 Þar 

sem þessar upplýsingar voru hægt og rólega að komast upp á yfirborðið skapaðist talsverð 

reiði í samfélaginu sem skilaði sér meðal annars í stofnun Occupy hreyfinganna um öll 

Bandaríkin og svo í kjölfarið á fleiri stöðum víðsvegar um heiminn.
124

 

Mikil áhætta var tekin með framtíð Bandaríkjanna með þeirri deilu sem skapaðist um 

frumvarpið um fjárhalla. Það var í raun mikil heppni að það náðist að semja um að hækka 

skuldaþakið áður en  bandaríska ríkið fór á hausinn sem hefði endað með því að ríkið gæti  

farið í greiðsluþrot
125

. Repúblikanaflokkurinn fór að fá gagnrýni frá sínu eigin fólki og mætti 

þar helst nefna Karl Rove, ráðgjafa og kosningastjóra George W. Bush, vegna tregðu við að 

hækka skuldaþakið og þar með setja öll Bandaríkin í hættu
126

 Demókratar voru í minnihluta á 

þingi á þessum tíma og  þurftu að gefa eftir í flest öllum sínum málum til þess að fá 

frumvarpið í gegn. Þeir fengu því engar af þeim breytingum í gegn sem þeir töldu geta 

bjargað landinu, ekki einu sinni skatt á milljónamæringa sem margir milljónamæringar voru 

sjálfir fylgjandi.
127

  

                                                 

119 http://abcnews.go.com/blogs/politics/2012/01/boehner-on-obama-we-come-from-different-planets/(06.04.2012) 

120 http://www.foxnews.com/politics/2011/07/27/tea-party-activists-revolt-against-boehner-amid-debt-crisis/(08.04.2012) 

121 http://www.msnbc.msn.com/id/43949638/#.UIwhucUxorV (08.04.2012) 

122 http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2011/may/11/john-boehner/john-boehner-says-bush-tax-cuts-created-8-million-/(07.04.2012) 

123 http://money.cnn.com/2012/01/03/news/economy/income_inequality/index.htm(06.04.2012) 

124 Neal, Caren Occupy Online: Facebook and the Spread of Occupy Wall Street 

125 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/dec/23/john-boehner-tea-party-stooge(07.04.2012) 
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Rebúblikanaflokknum var haldið í gíslingu af Teboðshreyfingunni með skoðunum 

sínum um minni ríkisstjórn, lægri skatta, öflugan her, minni afskipti af einkaaðilum í 

viðskiptalífinu, niðurgreidd lyf, heilbrigðistryggingar, uppgjafarhermannatryggingar og  

atvinnuleysingjakerfi. Teboðshreyfingin lítur þó svo á að fólk eigi rétt á styrkjum og stuðningi 

frá ríkinu en aðeins þeir sem hafa unnið sér inn fyrir því, og þó er það sósíalismi sem 

hreyfingin berst á móti.
128

 

Teboðshreyfingin hefur haft mikil áhrif á stjórnmál í Bandaríkjunum og þá helst á 

Repúblikanaflokkinn sem tók á móti mótmælahreyfingunni með opnum örmum. Hreyfingin 

hjálpaði Repúblikönum að ná sterkri stöðu innan þingsins og þar með að mynda afl sem gat 

hægt á og jafnvel stöðvað mál sem forsetinn barðist fyrir að ná í gegnum báðar þingdeildir. En 

hreyfingin hafði tvenns konar áhrif á Repúblikanaflokkinn. Flokkurinn fékk aukið vald um 

land allt en til þess þurfti hann að beygja sig undir vilja Teboðshreyfingarinnar sem hafði 

mjög öfgakenndar skoðanir um það hvernig ætti að ná stjórninni. Þess vegna var Occupy 

hreyfingunni tekið með varúð þar sem þar var hreyfing sem barðist á móti stjórnarháttum sem 

voru við lýði. Demókratar fóru þó fljótlega að velta fyrir sér hvort flokkurinn gæti notfært sér 

hreyfinguna í komandi kosningum.
129
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4.3 ÁHRIF OCCUPY HREYFINGARINNAR  

Líkt og Teboðshreyfingin gerði ári eftir stofnun sína stefndu nokkrir aðilar Occupy 

hreyfingarinnar á þing. Hreyfingin hefur lýst því yfir að hún sé hvorki vinstri né hægri, hún sé 

Bandarísk
130

.  

 Bandaríkjunum er tveggja flokka kerfi ríkjandi þar sem Demókratar og Repúblikanar 

berjast um völd í landinu. Teboðshreyfingin stjórnar Rebúblikönum og því sáu Occupy 

fylgjendur tækifæri á að bjóða sig fram fyrir hönd Demókrata til þess að ná inn á þing og eiga 

möguleika á að hafa einhver áhrif. Tenging hreyfingarinnar við flokkinn hefur þó vakið upp 

einhvern ótta innan Demókrataflokksins, ótta um að hreyfingin muni hafa of mikil áhrif á 

flokkinn og ýta honum lengra til vinstri líkt og Teboðshreyfingin ýtti Rebúblikönum lengra til 

hægri.
131

 Tíu einstaklingar buðu sig fram á Bandaríkjaþing í nafni Occupy hreyfingarinnar og 

samkvæmt grein sem Josh Harkinson skrifaði, fyrir tímatritið Mother Jones, áttu þessir 

einstaklingar mikla möguleika á því að vera kosnir á þing í kosningunum árið 2012.
132

 Af 

frambjóðendunum tíu komust aðeins fjórir á þing á meðan hinir sex töpuðu flestir í 

forkosningunum demókrata í sínum fylkjum. Þau Tammy Baldwin, Elizabeth Warren, 

Hakeem Jeffreis og Alan Grayson komust á þing sem yfirlístir stuðningsmenn Occupy 

hreyfingarinnar.
133

 Einn stærsti sigur Occupy frambjóðendanna voru sigrar Elizabeth Warren í 

Massachusett og Tammy Baldwin í Wisconsin. Elizabeth Warren verður þar með fyrsta konan 

til að setjast í öldungadeildina fyrir Massachusetts, en hún var kosin vegna gagnrýni sinnar á 

Wall Street og mun setjast í bankaráð Bandaríkja þings í janúar.
134

 Tammy Baldwin verður 

einnig fyrsta konan til að setjast í öldungadeildina fyrir hönd Wisconsin sem og að vera fyrsta 

opinberlega samkynhneigða manneskjan til að setjast í öldungadeildina.
135

 Bæði 

mótframboðin sem þær Warren og Baldwin fengu gegn sér höfðu boðið sig fram undir 

merkjum teboðshreyfingarinnar.
136

 

Óreiðukennd mótmæli um öll Bandaríkin geta aðeins skilað vissum árangri. Occupy-

hreyfingin náði að fylla um 14% frétta í Bandaríkjunum í október 2011, en fór síðan niður í 

um 5% í nóvember sama ár. Mikil gagnrýni hefur beinst að því hversu lítið fjölmiðlar hafa 
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fjallað um mótmæli Occupy hreyfingarinnar og í einhverjum tilvikum fjallað rangt um 

mótmælin.
137

  

Næsta skref fyrir meðlimi hreyfingarinnar var að komast á þing og í áhrifastöður til að 

geta í raun og veru haft þau áhrif sem hreyfingin sækist eftir, varanlegum breytingum á 

samfélaginu.
138

. Litlir hópar tengdir Occupy hreyfingunni fóru í kjölfar mótmæla 

Teboðshreyfingarinnar að myndast í samfélaginu. Þeir einbeittu sér meira að svæðisbundnum 

vandamálum og pólitík þar sem hugmyndin var að breyta grunnrótum bandarísks samfélags 

sem myndi svo skila sér upp á toppinn.
139

  

Framboð Occupy hreyfingarinnar til þings skapaði ótta innan Teboðshreyfingarinnar og 

Repúblikanaflokksins í heild. Þetta mátti greinilega merkja í neyðarstyrktarbeiðnum sem 

Michele Bachmann sendi frá sér í Minnesota eftir að Occupy frambjóðandi tilkynntu 

mótframboð sitt. Í tilkynningunni sem Bachmann sendi út óskaði hún eftir fjárstuðningi frá 

fólki til að aðstoða hana í baráttunni gegn Occupy Wall Street-isma. Í bréfi Bachmann varar 

hún fólk við því að það þurfi að stoppa þessa hreyfingu sem muni hvetja ríkisstjórnina til þess 

að eyða meiri peningum og á endanum breyta Bandaríkjunum í þeirra eigið sósíalíska 

himnaríki.
140

 Þó var fyrirfram lítil hætta á að Michele Bachmann missti þingsæti sitt þar sem 

Repúblíkanar fara með völd í fylkinu og geta breytt mörkum kjördæma eins og þeim hentar, 

en það má þó aðeins gera þetta á tíu ára fresti og fyrir tilviljun gerist þetta 2010.
141

 Þetta var 

einmitt gert, sem færði heimili Bachmann inn í þekkt Rebúblíkana hverfi.
142

 En það kom þó á 

óvart hversu nálægt því Bachmann var að tapa sæti sínu sem og fleiri 

Teboðshreyfingarþingmenn.
143

 

Occupy mótmælin eru liðin undir lok en afrakstur mótmælanna hefur skilað sér í nýjum 

andlitum á þingi sem leitast eftir að ná fram breytingum. Hreyfingin var aldrei ein heild, 

heldur margar einingar sem mótmæltu ástandinu á hverjum stað fyrir sig. Hreyfingin hófst í 

mótmælunum við Wall Street. Þeim er vissulega lokið en hugsunarháttur þeirra sem tóku þátt 

og fylgdust með hefur breyst. Þau áhrif sem hreyfingin hafði á þá frambjóðendur sem komust 

á þing mun fylgja þeim á þingið og er Occupy í raun fyrst að verða að veruleika núna með 

komu þeirra á þingið. Tíminn einn getur sagt til hvort að þeir sem komust á þing muni halda 
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áfram að berjast gegn ójöfnuðnum eða hvort að þau muni falla inn í flokkslínur og hverfa inn í 

flokkanna. Hreyfingin er þó enn til staðar þrátt fyrir að fylla ekki lengur götur stórborga.
144

 

4.4 STÉTTASTRÍÐ 

Með uppgangi Occupy hreyfingarinnar voru andstæðingar hennar fljótir að stimpla hana 

sem tilraun til að hefja stéttastríð, sem var illa séð í Bandaríkjunum vegna þeirrar tengingar 

við kommúnisma sem stéttastríð hefur.
145

  Eftir að rætt var við Warren Buffet, einn ríkasta 

mann heims, varð til svo kölluð Buffet regla  sem felur í sér að hver sá sem græðir meira en 1 

milljón Bandaríkjadala á ári skuli ekki að greiða minna en 30% í skatta.
146

 Umræðan sem 

Occupy hreyfingin hafði komið af stað fékk Warren Buffet til að fullyrða að stéttastríð hafi 

þegar verið í gangi, milljónamæringar gegn restinni, og að milljónamæringarnir væru að 

vinna.
147

 Núna þegar Bandaríkin eru að draga sig úr tveimur stríðum gefst loksins tími til að 

endurbyggja landið að innan og greiða niður skuldir.
148

 Margir af frambjóðendum 

Repúblíkana til forseta Bandaríkjanna í kosningunum árið 2012 hafa ekki setið á skoðunum 

sínum á hinum ýmsu ríkisreknu styrkjaverkefnum, en stefna margra þeirra er að fella þessi 

verkefni niður og draga þannig úr stærð ríkisins. Ef hætt væri við styrkjaverkefnin eins og 

stungið hefur verið uppá væri öryggisnet nokkurra milljóna Bandaríkjamanna fjarlægt.
149

 

Obama hefur lagt til margar hugmyndir til þess að lagfæra efnahaginn í landinu og eru margar 

af þeim hugmyndum svipaðar því sem Occupy hreyfingin hefur verið að berjast fyrir á meðan 

flest allt sem hann hefur stungið upp á er eitthvað sem Teboðshreyfingin hefur barist gegn.
150

 

Vegna Buffet reglunnar og þeirrar gagnrýni sem Buffet hefur lagt fram gegn hugmyndum 

Teboðshreyfingarinnar um endurbætur á fjárhalla Bandaríkjanna, hefur  Warren Buffet verið 

gerður að  andstæðingi Teboðshreyfingarinnar og verið sakaður um að ýta undir stéttastríð.
151

 

Misskipting auðs er eitt helsta félagslega vandamálið í Bandaríkjunum samkvæmt 66% 

aðspurðra í könnun sem gerð var af PEW rannsóknarstofnunni milli 6.-19. desember árið 

2011 á meðal 2048 þátttakenda.
152

 Það sem var áhugavert við þessa könnun var að fleiri 
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fylgjendur Demókrata og Occupy fundu fyrir óánægju eða spennu milli þeirra ríku og 

fátæku.
153

 Óánægjan sem ríkir um Bandaríkin kom hægt og rólega í ljós, en miðpunktur 

stéttaátaka var í Wisconsin. Síðan að Teboðsframbjóðandinn Scott Walker var kosinn 

ríkisstjóri þar og Repúblíkanar fengu meirihluta í þinginu hefur Wisconsin fylki verið mikið í 

fréttum vegna átaka ríkistjórans við verkalýðsfélögin. Baráttan gegn verkalýðsfélögum 

ríkisins endaði í miklum mótmælum og flótta þingmanna Demókrata úr fylkinu til að koma í 

veg fyrir að lög sem tækju í burtu sameiginlegan samningsrétt verkalýðsfélaga næðu í gegn, 

baráttan gegn ríkisstjóranum entist ekki lengi og samningsréttur margra verkalýðsfélaga var 

afnuminn í kjölfarið
154

.  

Með uppgangi Occupy hefur verið hafist handa í mörgum ríkjum við að undirbúa 

kosningar um að afturkalla kjörna einstaklinga með kosningu vegna óánægju með störf þeirra. 

Ríkisstjórinn Scott Walker, sem og fleiri þingmenn Teboðshreyfingarinnar/Repúblíkana, voru 

í þeirri stöðu að þurfa að verja sig og aðgerðir sínar hingað til.
155

.  Scott Walker hélt stöðu 

sinni sem ríkisstjóri þrátt fyrir þá óánægju sem skapast hafði í samfélaginu vegna aðgerða 

hans gegn verkalýðsfélögunum.
156

  

Stefna Repúblíkana hingað til í málefnum kvenna og trúmálum, sem og afsaða þeirra til 

samkynhneigðar, er núna að koma aftan að þeim þar sem kjörnir flokksmeðlimir eru að 

yfirgefa flokkinn og styðja Demókrata.
157

 Flóttinn byrjar hægt en þar sem 

forsetaframbjóðandi Repúblíkana er andsnúinn mörgum hlutum sem ættu að teljast til 

almennra réttinda, og þá helst rétti kvenna til að ráða yfir sínum eigin líkama, má telja líklegt 

að fleiri kosnir einstaklingar fylgi í kjölfarið sem og kvenkyns kjósendur flokksins.
158 

 Í 

stefnuræðu sinni þann 24. janúar árið 2012, hóf Obama kosningaherferð sína til endurkjörs 

með því að telja upp það sem hann hefði gert til að laga ástandið í landinu og nefndi þau 

vandræði sem skapast höfðu vegna Repúblikana og Teboðshreyfingarinnar varðandi 

fjárlagahallann.
159

 Obama tók sérstaklega fram að Buffet reglan ætti að verða að lögum og að 

mesta tjónið sem varð á bandaríska efnahagnum var vegna þeirrar umræðu um hvort 

Bandaríkin ættu að borga skuldir sínar eða ekki.
160

  Boehner var fljótur að svara ræðu Obama 
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með skotum og gagnrýni á aðgerðaleysi stjórnvalda gegn fjárlagahallanum og að 

fjármálastefna Obama stjórnarinnar væri greinilega gölluð þar sem stór málefni væru enn 

óleyst eftir fjögur ár í forsetastólnum. Obama stjórnin var í raun bara búin að bæta við 

fjárlagahallann frá því að hún komst til valda samkvæmt Boehner.
161

  

Nú getið þið kallað þetta stéttastríð eins mikið og þið viljið. En að biðja 

milljarðamæringa að borga að minnsta kosti eins háa skatta og einkaritarar 

þeirra?  Flestir Bandaríkjamenn myndu kalla það almenna skynsemi.         

             - Barrack Obama
162

 

Teboðshreyfingin hefur hreykt sér af því að vera byggð upp í anda upprunalegu 

hreyfingarinnar sem barðist fyrir frelsi, en meðlimir hreyfingarinnar hafa rætt um það hversu 

frábær leiðtogi Reagan var og hversu mikill Teboðshreyfingarmaður hann hefði verið.
163

 

Reagan hagaði sér þó mjög ó-teboðslega þegar  kom að stefnumótun og stjórnun í landinu, 

með skattahækkunum og hækkun fjárhalla. Reagan var tilbúinn að hækka skatta og semja um 

hin ýmsu stefnumál sem fóru mögulega gegn stefnu hans og flokksins en myndaði frið og 

möguleikann á að semja um önnur málefni sem voru flokknum mikilvægari.  Hlutirnir sem 

Reagan var tilbúinn að semja um hefðu valdið því að hann ætti lítinn sem engan möguleika á 

að verða forsetaefni Repúblikana, hvað þá komast á þing í nafni þeirra vegna áhrifa 

Teboðshreyfingarinnar.
164

 

4.5 ER SAMVINNA MÖGULEG? 

Flokkarnir hafa mismunandi sýn á framtíð Bandaríkjanna auk þess að þeir fá mismikla 

athygli frá samfélaginu. Teboðshreyfingin er undir miklum áhrifum fyrirtækja og berst fyrir 

frelsi fyrirtækjanna sem og einstaklinganna frá kúgun Washington. Occupy berst gegn 

áhrifum fyrirtækja, auknum stuðningi ríkisins við almenna borgara og reynir að draga úr 

bilinu milli þeirra ríku og þeirra fátæku.165  

Þinginu í Bandaríkjunum mætti líkja við klúbb milljónamæringa sem eru í daglegu 

sambandi við verkalýðsfélög og þrýstihópa.
166

 Samband þingsins og þrýstihópanna er orðið 
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það slæmt að þrýstihóparnir búa sjálfir til lagafrumvörp fyrir þingmennina og borga svo 

þingmönnum fyrir að fylkjast á bakvið þessi frumvörp.
167

 

Eftir átökin í kringum fjárlagafrumvarpið virðist loksins sem Repúblikanaflokkurinn sé 

að ná aftur stjórn á sjálfum sér eftir tvö ár af óánægju innan hans. Teboðshreyfingin virðist 

vera að lognast útaf, sem og sá kraftur sem hreyfingin byrjaði með þegar hún kom fyrst á 

sjónarsviðið árð 2008. Hetjur flokksins eru hægt og rólega að hverfa af sjónvarsviðinu og 

víkja fyrir eldri stjörnum Repúblikana.
168

 Í viðtali við Harry Reid, leiðtoga demókrata í 

öldungadeildinni, kom hann með þá stóru staðhæfingu að um leið og efnahagur 

Bandaríkjanna lagaðist myndi Teboðshreyfingin hverfa.
169

 Með þessari staðhæfingu vill hann 

meina að ástandið á efnahaginum hafi búið til hreyfinguna og að um leið og að efnahagurinn 

lagist hafi fólkið í teboðshreyfingunni enga ástæðu til að að mótmæla. 

Occupy hreyfingin átti einnig við vandamál að stríða, stjórnvöld víðsvegar um 

Bandaríkin sameinuðust í að reyna að brjóta hreyfinguna niður með því að brjóta á 

einstaklingum sem mótmæltu.
170

 Hreyfingin var rekin úr Zuccotti garðinum þar sem hún hafði 

sameinast á Manhattan þar sem fólk svaf, borðaði og skipulagði mótmælin gegn Wall Street. 

Fólk var rekið út og handtekið og lögreglan passaði sig á því að halda fjölmiðlum frá 

garðinum og koma í veg fyrir umfjöllun um aðgerðir og viðbrögð þeirra við 

mótmælendunum.
171

 Occupy hreyfingin hefur gætt þess að vera ekki háð neinum fyrirtækjum 

og tekur aðeins við frjálsum framlögum frá einstaklingum. Misvel hefur gengið að safna 

fjármunum sem hafa verið notaðir að mestu leyti til að halda eldhúsi gangandi sem og að 

leysa fólki úr fangelsi sem handtekið hefur verið fyrir mótmæli.
172

 Þegar fjármagnið minnkar 

er tilvist hreyfingarinnar í hættu og því þarf að útvega fleiri styrki svo að hreyfingin geti 

haldið áfram að stunda mótmæli.
173

 Því er mikilvægt fyrir hreyfinguna að komast í fleiri 

áhrifastöður til að hafa áframhaldandi áhrif á valdakerfið en þó verður hún að vara sig á því að 

týnast ekki innan stóru flokkanna líkt og Teboðshreyfingin virðist hafa gert Hreyfingarnar 

geta þó starfað saman í mörgum málefnum þar sem þær berjast báðar gegn misheppnaðari 

efnahagsstefnu undanfarinna ára sem og kúgun ríkisins á hreyfingarnar sjálfar.
174
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mismunandi, og jafn miklar andstæður sem hreyfingarnar eru, þá eru þær samt sem áður að 

berjast gegn ranglæti samfélagsins og ríkjandi stjórnar.
175

 Hreyfingarnar munu halda áfram 

mótmælum sínum, Occupy hreyfingarnar munu berjast gegn stöðu fyrirtækja innan 

Bandaríkjanna og Teboðshreyfingin mun berjast gegn stöðu ríkisstjórnarinnar innan 

Bandaríkjanna. Ólíklegt er að þessar hreyfingar muni ná að starfa saman að einhverju viti 

þegar kemur að stjórnmálastarfi. Þær hafa mismunandi takmörk og skoðanir á því hvernig 

samfélagið og stjórnkerfi landsins á að vera. Helstu áhrifin sem þær hafa haft á samfélagið er 

þó með hugmyndafræði sinni og þar geta þær þó verið sammála að núverandi ástand þarf að 

breytast.  

5 NIÐURSTAÐA 

Bandaríkjamenn hafa nú kosið að endurnýja umboð Obama til þess að gegna embætti 

forseta í fjögur ár í viðbót. Aðgerðir Teboðshreyfingarinnar á þingi og í ríkjunum hafa valdið 

því að Repúblikanar misstu fylgi í kosningum, einkum í sveifluríkjum, vegna þessa 

ofstækisfulla málflutnings sem einstakir frambjóðendur keyrðu á. Báðir flokkarnir á þinginu 

eru skotmark þeirrar reiði sem kraumar í samfélaginu vegna skuldastöðu almennings og 

ríkisins, og veiks efnahags. Þar sem aðeins tveir flokkar eru við völd í Bandaríkjunum þurfa 

hreyfingarnar að ná áhrifum innan flokkanna til þess að geta hafa áhrif. Eins og hefur gerst 

með Teboðshreyfinguna geta einstaklingar með hugmyndir um breytingar oft horfið fljótt inn 

í flokkanna. Mótmælahreyfingar þróast með samfélaginu, þær rísa upp, toppa og hverfa svo 

aftur. Þessa þróun má sjá hjá bæði Teboðshreyfingunni og Ocuppy hreyfingunni. 

Teboðshreyfingin tengdi sig inn í Repúblikanaflokkinn og náði fram áhrifum sínum innan 

hans. Occupy hreyfingin ákvað aftur á móti að tengja sig ekki við neinn flokk þrátt fyrir að 

nokkrir þátttakendur mótmælanna hafi ákveðið að bjóða sig fram í nafni Demókrata. Occupy 

hreyfingin virðist vera að dvína á ný. Teboðshreyfingin virðist einnig vera að hverfa, 

inn í Repúblikanaflokkinn og aftur inn í samfélagið en  hugsunarháttur Occupy 

hreyfingarinnar virðist hafa skilið meira eftir heldur en hugsunarháttur Teboðshreyfingarinnar 

miða við hvernig kosningarnar fóru í nóvember 2012. 

Verkalýðsfélög og fyrirtæki hafa lengi verið áhrifavaldar stjórnmála innan 

Bandaríkjanna. Þetta eru einmitt þeir gerendur sem hreyfingarnar tvær berjast gegn. 

Teboðshreyfingin berst gegn verkalýðsfélögunum sem styðja Demókrata og Occupy 
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hreyfinguna meðan Occupy berst gegn áhrifum fyrirtækja sem styðja Repúblikana og 

Teboðshreyfinguna.  Óánægjan sem ríkir hjá þessum hópum nær þó að sameina 

hreyfingarnar í hinum og þessum málefnum, þá aðallega þegar stjórnvöld stunda einhvers 

konar kúgun á einstaklingum. Það að vera ríkur í Bandaríkjunum er draumur flestra, það er 

ameríski draumur nútímans að vera ríkur, áhyggjulaus og frjáls frá daglegu amstri hins 

vinnandi manns. Munurinn á þeim ríku og og hinum er orðinn mikill í Bandaríkjunum á sama 

tíma og efnahagurinn er slæmur og aðgerðir stjórnvalda veita ríkustu einstaklingum 

samfélagsins skattalækkanir eða skattaafslætti. Þetta vekjur upp mikla reiði hjá almennum 

borgurum.  Á Íslandi var það ríkisstjórnin sem átti að hafa yfirumsjón á fjármálakerfinu en í 

Bandaríkjunum er markaðurinn frjálsari. Það eina sem ríkisstjórnin gerði var að reyna að 

bjarga bönkunum sem varð fljótt mjög umdeilt  og merki um afskipti ríkisstjórnarinnar.  Stærð 

Bandaaríkjanna gerir það talsvert erfiðara að knýja fram breytingar. Ólíklegt er að ríkistjórn 

Bandaríkjanna segi af sér vegna mótmæla í New York. Þess vegna þurfa 

mótmælahreyfingarnar að koma hugsunarhætti sínum að á þingi. Krafan um breytingu á 

núverandi ástandi þarf að koma frá þinginu. Til þess að breytingar nái að eiga sér stað þarf að 

breyta hvernig stjórnmálum á Bandaríkjaþingum er háttað. 

Stjórnmál í Bandaríkjunum eru undir miklum áhrifum frá þrýstihópum. Þrýstihópar gefa 

bandarískum stjórnmálum slæmt nafn sem spilltir milljónamæringaklúbbar sem hugsa bara 

um ríkustu einstaklinga samfélagsins. Evrópubúar horfa á ástand stjórnmála í Bandaríkjunum 

og hneykslast á því hvernig barist er fram og til baka yfir hugmyndum og réttindum sem 

teljast sem grundvallarréttindi hjá okkur. Hreyfingarnar berjast báðar fyrir frelsi en á meðan 

Occupy hreyfingin berst fyrir jöfnuði og réttlæti innan Bandarísks samfélags berst 

Teboðshreyfingin fyrir tækifærum einstaklingsins og lítur á það sem hluti af frelsis 

hugtaksins. Þessi mismunandi skilningur á frelsi er ein helsta hindrunin  fyrir að hreyfingarnar 

geti nokkurn tímann sameinast og unnið saman að fullu. Frelsi er það sem Bandaríkin voru 

stofnuð um, það að einstaklingurinn væri frjáls frá kúgun yfirvalda og til þess að gera það sem 

hann vill. Bandarískir ríkisborgarar hafa stjórnarskrárvarinn rétt til að mótmæla því sem þeir 

vilja án þess að að verða fyrir kúgun.  En einstaklingurinn þarf auðvitað að vera frjáls frá 

kúgun eða skaða sem aðrir einstaklingar innan samfélagsins geta valdið honum og þá þarf 

ríkið að sjá til þess að einstaklingarnir hafi frelsið til að lifa lífi sínu í öryggi.  

Teboðshreyfingin er á móti því að ríkisstjórnin sé að skipta sér af daglegu lífi þeirra, 

hreyfingin er einnig óánægð með að borga skatta. Skattarnir borga auðvitað fyrir að vegagerð, 

löggæslu, mennta- og heilbrigðiskerfi að einhverju leyti, sem og marga aðra hluti sem teljast 
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vera almennur réttur hvers einstaklings að hafa í siðmenntuðu samfélagi. Þetta er einmitt 

kjarninn í ólíkri afstöðu hreyfinganna, hægri öfl í Bandaríkjunum telja þetta ekki vera rétt, 

heldur vöru og þjónustu. 

Þegar kosið var um hvort Mitt Romney frambjóðandi Repúblikana eða Barack Obama 

frambjóðandi Demókrata yrði forseti var allt grafið upp, starf forsetans var skoðað með 

smásjá og allt sem betur hefði mátt fara tekið upp og sagt að það hefði farið betur undir nýjum 

forseta, að hann sé ekki starfi sínu vaxinn.  Það vann aftur með forsetanum að Repúblikanar 

voru á þingi og voru næstum búnir að koma í veg fyrir að Bandaríkin greiddu af lánum sínum 

vegna skoðana Teboðshreyfingarinnar. Kosningarnar enduðu á því að Demókratar bættu við 

sig öldungardeildarþingmönnum og héldu í forystu sína þar. Demókratar unnu sigur í 

þingkosningunum en sigurinn var ekki nógu stór til að taka meirihlutann af Repúblikönum. 

Margir Teboðshreyfingarþingmenn misstu sæti sitt á þinginu í kosningunum í nóvember 

2012.  

Í kringum kosningarnar virtist eins og að sá eldur sem hafði verið í Occupy 

hreyfingunni væri að slokkna en þau áhrif sem hreyfingin hafði haft var en til staðar. Ástæðan 

fyrir að hreyfingin hefur fjarað er meðal annar að hún hafði í raun enga leiðtoga og enga 

framtíðarsýn. Hugmyndirnar eru ennþá til staðar hjá þeim sem tóku þátt í mótmælunum sem 

og draumurinn um jöfnuð í Bandaríkjunum en reiðin sem sameinaði fólkið og vonin sem fylgi 

í kjölfarið hefur fjarað út í bili. Occupy hreyfingin náði þó að koma hugmyndum sínum á 

framfæri við sitjandi valdhafa sem hafði einhver áhrif á kosningabaráttu Demókrata sem 

tengdust meira Occupy hreyfingunni heldur en Repúblikanar. Nokkrir einstaklingar komust á 

þing sem voru búnir að lýsa því yfir að þeir hyggðust bjóða sig fram með skoðanir Occupy 

hreyfingarinnar að leiðarljósi.  Repúblikanar fengu að gjalda fyrir það að reyna að þóknast 

þeim sem voru hvað öfgafyllstir  innan flokksins og hrinda þar með frá sér stórum hluta 

bandarísks þjóðfélags. Eftir að hafa tapað í kosningunum líkt og Repúblikanar gerðu geta þeir 

lítið annað gert en að endurhugsa stefnumál flokksins og hætta að einbeita sér að örfáum 

háværum einstaklingum og fara að einbeita sér meira að því þjóðinni sjálfri.   Ef Repúblikanar 

hætta ekki að einbeita sér að Teboðshreyfingunni er mögulegt að flokkurinn haldi áfram að 

tapa kosningum komandi ár. 

Occupyhreyfingin er nánast alveg horfin af sjónarsviðinu fyrir utan þá einstaklinga sem 

náðu kjöri sig í hinar ýmsu stöður og embætti innan Bandarísks þjóðfélags. 

Hugsunarhátturinn er enn til staðar, hugmyndirnar eru enn til staðar og það gæti vel hugsast 

að hreyfingin komi aftur upp á yfirborðið ef eitthvað gerist innan Bandaríkjanna sem reitir 
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fólkið til reiði. Þróun þessara hreyfinga sýnir okkur þó að Bandaríkjamenn láta ekki vaða yfir 

sig. Þeim er annt um land sitt og ef þjóðinni er ógnað,  innan eða utanfrá, þá er til fólk sem er 

tilbúið til að standa upp og verja rétt sinn og jafnvel knýja fram breytingar af harðfylgi. 
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