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Útdráttur 

Viðgangsefni ritgerðarinnar er nýfrjálshyggja, alþjóðleg markaðshyggja og mótmælin sem 

risu víða um heim í kjölfar efnahagshrunsins 2008, þar á meðal á Íslandi. Á síðustu áratugum 

hefur nýfrjálshyggja fest sig í sessi ekki einungis í stjórnmálalegu og hagrænu tilliti heldur 

einnig í mótun heilbrigðar skynsemi (e. common sense). Ég mun þar af leiðandi ekki síður 

nálgast nýfrjálshyggju sem samfélagspólitík og sem menningarlegt ástand. Í því samhengi 

skoða ég mótmæli og mótmælahreyfingar og geri þar grein fyrir aðgerðum og andspyrnu 

þeirra á tvenns konar vegu. Annars vegar út frá nýfrjálshyggju, sem ráðandi hugmyndafræði 

samtímans og hins vegar í ljósi aukinnar tækni- og alþjóðavæðingar. Út frá þessum tveim 

meginþáttum fjalla ég um það hvernig mótmælahreyfingar í dag mynda alþjóðlega andspyrnu 

þvert á landamæri. Krafa þessara mótmælahreyfinga snýst fyrst og fremst um baráttuna fyrir 

raunverulegu lýðræði og mannúðlegum gildum. Auk þess verður litið á hvernig hreyfingarnar 

hafa nýtt sér Internetið sem vettvang fyrir samskipti einstaklinga, flæði upplýsinga og 

myndun samstöðu. Með þessum vitundarvakningum myndaðist kjarkur fyrir því að færa 

andspyrnu frá netheimi og yfir í raunheim þar sem andófsaðgerðir voru stundaðar meðal 

annars í formi nýrra lifnaðarhátta í almennum rýmum.  
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1 Inngangur 

Enginn átti von á þessu. Í heimi þjökuðum af alþjóðlegri efnahagskreppu þar sem 

alþjóðleg lægð ríkti af völdum efnahagsástands, vantraust jókst í garð 

stjórnmálamanna... [og s]tjórnvöld útskúfuð... gerðist það.... [Á] barmi vonleysis ... kom 

fólk saman, ákveðið í því að finna ný form lifnaðarhátta til að lifa í sátt og samlyndi 

sem manneskjur. Í byrjun voru nokkrir, því næst hundruðir, nálguðust svo þúsundir með 

hjálp veraldarvefsins og í kjölfarið studd af milljónum.... (Castells, 2012: 1-2
1
). 

Í þessari ritgerð fjalla ég um nýfrjálshyggju sem ráðandi hugmyndafræði samtímans í ljósi 

aukinna mótmælahreyfinga í kjölfar efnahagshruns árið 2008. Nýfrjálshyggja hefur víða fest 

sig í sessi á síðustu áratugum ekki einungis í stjórnmálalegu og hagrænu tilliti, heldur einnig í 

mótun heilbrigðar skynsemi (e. common sense). Grasrótarstarf víða um heim hefur eflst 

síðustu tvo áratugi, en í kjölfar alþjóðlegs efnahagshruns risu mótmælahreyfingar upp í 

vaxandi mæli gegn nýfrjálshyggju, alþjóðlegri markaðshyggju og græðgi. Í baráttu sinni fyrir 

auknu lýðræði hafa mótmælahreyfingar í auknum mæli nýtt sér Internetið. Ég ræði hvernig 

aukin tækni- og alþjóðavæðing hefur mótað alþjóðlegt andóf og hvernig Internetið og 

samfélagsmiðlar eins og Facebook hafa haft áhrif á mótmælahreyfingar sem hafa komið fram 

á síðustu árum til dæmis á Íslandi, Spáni og Bandaríkjunum svo dæmi séu tekin. Að lokum 

ræði ég verk fræðimanna eins og Manuel Castells (2012) sem hafa bent á mikilvægt hlutverk 

Búsáhaldabyltingarinnar í mótun mótmæla og mótmælahreyfinga innan alþjóðlegs 

andspyrnusamfélags samtímans. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar skoða ég hugmyndafræði nýfrjálshyggju og hvernig hún hefur 

orðið með tíð og tíma ein af ráðandi hugmyndafræðum nútímans. Ég byrja á því að fjalla um 

frjálshyggju til að veita betri skilning á nýfrjálshyggju. Í kjölfarið greini ég frá nýfrjálshyggju 

sem hugmyndafræði og því ferli hvernig hugmyndafræði verður ráðandi. Í seinni hluta kaflans 

geri ég grein fyrir gagnrýnni umræðu um nýfrjálshyggju bæði í verkum íslenskra fræðimanna 

(Kolbeinn Stefánsson, 2010; Jón Ólafsson, 2009) og erlendra (Larner, 2000; Couldry, 2010; 

Hind, 2010; Bourdieu, 2008; Graeber, 2002). Umræðan endurspeglar meðal annars gagnrýni á 

upphafin stef nýfrjálshyggju eins og einstaklingshyggju og ásælni. Á þann hátt reyndi ég að 

                                                      

 

 

 

1
 „No one expected it. In a world darkened by economic distress, political cynisism,... [and g]overnments 

were denounces ... it just happened.... [A]t the brink of its capacity ... individuals did come together again to find 

new forms of being us, the people. There were first few, who were joined by hundreds, then networked by 

thousands, then supported by millions....“ (Castells, 2012: 1-2) 
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taka skref út fyrir þann ramma norms sem hún hefur myndað og fá heildstæðan skilning á 

henni til að taka með inn í umræðuna um mótmælahreyfingar samtímans. Í öðrum kafla 

ritgerðarinnar skoða ég andspyrnu og mómælahreyfingar í samhengi við alþjóðlega 

markaðshyggju og þróun nýfrjálshyggju. Ég fjalla þar enn fremur um hugtökin vald, atbeini 

og andóf í sögulegu samhengi, þróun mótmælahreyfinga og hvaða breytingar hafa átt sér stað 

þar með aukinni alþjóða- og tæknivæðingu, ekki síst með tilkomu samskiptamiðla á netinu. 

Ég greini auk þess frá því hvernig andspyrnan er iðkuð á veraldarvefnum og hvernig hún 

færist í yfirtöku almenningsrýma í borgum. Þar fjalla ég helst um consensus ákvarðanatöku og 

lýsi því hvernig með henni er myndað nýtt form lifnaðarhátta og veitt þannig leiftursýn fyrir 

raunverulegu beinu lýðræði myndað af almenningi. Að mínu mati eru þessi atriði þau sem 

lýsa hvað best nýju andspyrnunni og mótmælahreyfingum samtímans. Í lokakafla 

ritgerðarinnar mun ég í kjölfarið fjalla um hvernig nýja andspyrnan hefur sýnt sig í nýlegum 

dæmum mótmæla og mótmælahreyfinga. Ég geri þar grein fyrir mikilvægi 

Búsáhaldabyltingar innan alþjóðlegs andspyrnusamfélags sem fyrirmynd fyrir vald fólksins. Í 

lokin tek ég fyrir nokkrar útvaldar mótmælahreyfingar frá árinu 2011 og útskýri þær í ljósi 

aukinna tækni- og alþjóðvæðingar ásamt atriða nýju andspyrnunnar. 

2 Ráðandi hugmyndafræði samtímans gerð upp 

Nýfrjálshyggja (e. neoliberalism) gengur út á frjálst og óheft flæði fjármagnskapítalisma, 

einkavæðingu í stað ríkisreksturs og markaðsvæðingu á öllum sviðum samfélagsins þar sem 

einstaklingurinn er upphafinn sem neytandi (Jón Ólafsson, 2009; Couldry, 2010; Hind, 2010; 

Kolbeinn Stefánsson, 2010; Larner, 2000; Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður 

Benediktsdóttir, 2010; Bourdieu, 2008: 289). Þessar grunnhugmyndir hafa mikið verið í 

fræðilegri umræðu undanfarin ár. Fræðimenn eins og Nick Couldry (2010), Dan Hind (2010), 

Jón Ólafsson (2009) og Kolbeinn Stefánsson (2010) hafa lýst því hvernig nýfrjálshyggja hefur 

náð að teygja anga sína um allt samfélagið og orðið með því ein af ráðandi hugmyndafræðum 

samtímans. 

Nýfrjálshyggja er ekki einfalt hugtak og mismunandi er hvaða merkingu menn leggja í það. 

Í umræðu fræðimanna má sjá skiptar skoðanir hvernig eigi að skilgreina nýfrjálshyggju. 

Sumir fræðimenn notast við hugtakið frjálshyggja (e. liberalism) (Stefán Ólafsson, 2010) til 

að lýsa ríkjandi samfélagskerfi hagfræðisýnar nútímans á meðan aðrir nota nýfrjálshyggja 

(Couldry, 2010) og enn aðrir nota hugtökin síð-markaðshyggja (e. late capitalism) (Jameson, 

1991) og ný-markaðshyggja (e. neo-capitalism) (Derrida, 1994). Stefán Ólafsson kýs að nota 



7 

hugtakið frjálshyggja sem hann skilgreinir sem þjóðfélagskerfi þar sem áhersla er lögð á 

markaðsvæðingu, einkavæðingu, aukið fjárfestingafrelsi og þar af leiðandi takmarkaðari áhrif 

ríkisins (2010: 140). Skilgreining Stefáns er um margt lík skilgreiningu á nýfrjálshyggju en 

munurinn liggur hvað helst í því að Stefán nálgast hugtakið frjálshyggja út frá hagfræðilegri 

útfærslu á rekstri ríkisins á meðan hugtakið nýfrjálshyggja, aftur á móti, er gjarnan notað fyrir 

hagstjórnarstefnu sem hefur náð alþjóðlegri stöðu, sem stjórnmálalegur raunveruleiki og 

samfélagslegt ástand. 

Hugtakið nýfrjálshyggja er í auknum mæli notað af fræðimönnum til að ræða þessar 

fyrrnefndu hugmyndafræðilegu og samfélagslegu breytingar sem hafa átt sér stað síðastliðna 

áratugi (Graeber, 2002; Bourdieu, 2008; Hind, 2010; Couldry, 2010; Kolbeinn Stefánsson, 

2010; Larner, 2000). Hér verður því notast við hugtakið nýfrjálshyggja í nánari útskýringu á 

þeim samfélagslegu breytingum. En áður en lengra er haldið er vert að rekja rætur hugtaksins 

frjálshyggja og útlista nánar. Vitað er af áhrifum annarra fræðimanna við mótun frjálshyggju, 

en aðallega verður notast við sýn fræðimannanna Adam Smith og Milton Friedman vegna 

mikilla áhrifa á upphaf frjálshyggju (Smith) og mótun hennar að alþjóðavæðingu (Friedman). 

2.1 Frjálshyggja: Adam Smith og Milton Friedman 

Vestræn hagfræði hefur allt frá tímum upplýsingarinnar á 18. öld verið að mestu byggð á 

þeirri hagfræðilegu sýn að einstaklingurinn eigi að vera frjáls og sé í eðli sínu rökræn og 

skynsöm manneskja (Wilk og Cliggett, 2007: 49). Faðir vestrænnar hagfræði sem 

fræðigreinar, Adam Smith (1723-1790), lagði grunninn að klassískri hagfræði í riti sínu, The 

Wealth of a Nation (1776) (Wilk og Cliggett, 2007: 49). Þar skoðar Smith skiptingu vinnuafls 

sem leið til framfara sem og hlutverk peninga, skatta, launa, hagnaðar og viðskipta. Hann 

lagði fram, með sterkum rökum, kenningu um frjálsan markað þar sem afskipti ríkisins væru 

sem minnst (Wilk og Cliggett, 2007: 51). Hugmynd Smith var að treysta á framsækni 

einstaklingins til að ná árangri á frjálsum markaði sem sjálfkrafa kæmi samfélaginu til góða 

(Wilk og Cliggett, 2007: 53). Kenning hans var sú að verð fylgdi alltaf framboði og eftirspurn 

eða að fólk sæi sér hag í að kaupa vöruna í stað þess að búa hana til sjálf (2007: 52). Hafa má 

þó hugfast að þegar Adam Smith lagði fram sína kenningu átti hún að koma í staðinn fyrir 

þáverandi ríkjandi samfélagsskipan sem einkenndist af harðstjórn (e. tyranny) og órökrænum 

trúarbrögðum (Wilk og Cliggett, 2007: 49). Wilk og Cliggett (2007) segja að aðalvandamálið 

við hagfræði Smith sé að samfélagsskipan hefur breyst töluvert frá 18. öld. Hún hentaði betur 

þá þegar okur ríkis var mikið, gróska var í viðskiptum og miklar umræður voru um hlutverk 

ríkisins í lífi fólks (2007: 53). Til að mynda í Frakklandi á tímum Smith setti ríkið gjald og 
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tolla á allt og allar viðskiptaleiðir og krafðist starfsleyfis fyrir hvern iðnað (2007: 53). Ef vilji 

var til að stofna og reka fyrirtæki þurftu viðkomandi aðilar oft að sætta sig við að ríkið 

misbeitti valdi sínu gagnvart þeim og lagði Smith því brýna áherslu á frelsi einstaklingsins 

með viðskipti á frjálsum markaði. 

Wilk og Cliggett benda hins vegar á að varla hafi Smith viljað það sem kom í kjölfar 

iðnvæddrar markaðshyggju (e. industrial capitalism) og nýlendustefnu (e. colonialism), þar 

sem milljónir manna starfa á mjög lágum launum og það réttlætt með hugtakinu „frjáls 

markaður“ (2007:54). Fleiri fræðimenn áttu sinn þátt í að móta grundvöll markaðshyggju (e. 

capitalism) og frjálshyggju eins og hún birtist í dag. Nær okkar tíma er það einkum Milton 

Friedman sem er án efa einn áhrifamesti talsmaður frjálshyggjuskólans í seinni tíð (Kolbeinn 

Stefánsson, 2010: 13). Í verki sínu Capitalism and Freedom sem kom út árið 1962 lagði 

Friedman grunninn að því hagstjórnarkerfi sem varð ráðandi um það bil tveimur áratugum 

seinna í stjórnartíð Ronald Reagan í Bandaríkjunum og Margaret Thatcher í Bretlandi 

(Couldry, 2010; Hind, 2010; Kolbeinn Stefánsson, 2010; Larner, 2000). Nálgun Friedman 

(2002) gengur út á tvo grunnþætti: Annars vegar að einstaklingurinn eigi að vera frjáls svo 

lengi sem hann skerði ekki frelsi annarra og hins vegar að vald ríkis eigi að vera í lágmarki og 

dreift um samfélagið. Friedman gagnrýndi mikið John F. Kennedy fyrir hans frægu setningu: 

„Spyrjið ekki hvað land yðar geti gert fyrir yður – spyrjið hvað þér getið gert fyrir land yðar.“ 

(2002: 1). Hann taldi Kennedy gefa í skyn að ríkið hafi valdið og borgarinn eigi að þjóna 

ríkinu. Í sýn hins frjálsa manns, samkvæmt Friedman, er ríkið samansafn einstaklinga sem 

móta það, en ekki eitthvað sem er yfir hann hafið (2002: 1-2). Að mati Friedman á afskipti 

ríkis að afmarkast við það að vernda frelsi einstaklinga, fylgja eftir lögum og reglu, stuðla að 

einkarekstri og hlúa að samkeppnismarkaði (2002: 2). Friedman lagði því áherslu á tvennt 

með riti sínu, annars vegar á einkarekstur fyrirtækja og hins vegar lítil afskipti ríkisins af 

markaðnum (2002: 4). Hann taldi að ef einstaklingar fengju frelsi til að stunda viðskipti á 

frjálsum markaði myndi það stuðla að bættum efnahagi og bættu samfélagi. 

Í formála að 40 ára afmælisriti, Capitalism and Freedom, þar sem Friedman metur sitt 

eigið verk talar hann um hvernig fleiri og fleiri ríki hafa tileinkað sér markaðshyggju og tekur 

fram að í öllum tilfellum hafi aukið efnahagsfrelsi haldist í hendur við aukið pólitískt og 

borgaralegt frelsi. Það hefur svo skilað sér í aukinni velmegun og tekur fram að „... 

samkeppnishæf markaðshyggja og frelsi eru óaðskiljanleg.“ (2002: ix). Hann telur þó einn 

galla vera viðloðandi bók sína. Það er óskýr skilgreining hans á pólitísku frelsi og bendir á að 

sama skilgreining er notuð til að stuðla að pólitísku og borgaralegu frelsi og notuð er til að 
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aftra því (2002: ix). En skilgreining hans á hvað fælist í pólitísku og borgaralegu frelsi átti að 

stuðla að auknu frelsi en ekki aftra því. 

Síðasta áratug hefur umræðan um nýfrjálshyggju magnast með hverju árinu og sífellt fleiri 

rit eru gefin út sem innihalda gagnrýni á hugmyndafræðina. Í þeim má finna umfjallanir 

fræðimanna þar sem þeir benda á mun fleiri galla á hagfræðilegri sýn Friedman en hann gerði 

sjálfur í áðurnefndu afmælisriti. Þær umfjallanir verða skoðaðar hér á eftir en fyrst verður litið 

á hvernig nýfrjálshyggja sem ríkjandi hugmyndafræði varð með tímanum pólitísk hugsjón og 

myndaði rými heilbrigðar skynsemi. 

2.2 Nýfrjálshyggja séð frá hugmyndafræðilegu sjónarhorni  

Fræðimenn eins og Nick Couldry segja nýfrjálshyggju vera þá hugmyndafræði sem hefur haft 

hvað mest áhrif á nútíma samfélag á formlegan, hagnýtan, menningarlegan og 

hugmyndalegan hátt (2010: 2). Eins og fram hefur komið fann nýfrjálshyggja sér fótfestu á 

níunda áratug síðustu aldar í stjórnartíð Ronald Reagan í Bandaríkjunum og Margareth 

Thatcher í Bretlandi (Couldry, 2010; Hind, 2010; Larner, 2000: 7). Í kjölfarið fylgdi 

meiripartur heims og á tíunda áratug síðustu aldar var nýfrjálshyggja innleidd á Íslandi í 

forystu Sjáfstæðisflokksins, Alþýðuflokksins og seinna Framsóknarflokksins (Kolbeini 

Stefánssyni, 2010: 10). Efnahagskreppa 8. áratugarins varð eitt af því sem ýtti undir flug 

nýfrjálshyggju á þessum tíma í Bandaríkjunum og Bretlandi og má segja að á þessu stigi hafi 

umbreyting verið á nýfrjálshyggju frá því að vera aðeins hagfræðileg sýn, í að vera einnig 

stjórnmála- og hugmyndafræðileg sýn (Couldry, 2010: 4-5 Hind, 2010: 77). Sú 

hugmyndafræðilega orðræða sem mest dynur í myndar með tímanum ríkjandi pólitískt og 

samfélagslegt ástand ríkis og í kjölfarið grundvöll heilbrigðrar skynsemi (e. common sense) 

(Couldry, 2010: 12). Um tengsl ríkjandi ástands, heilbrigðrar skynsemi og lífstíls segir Jón 

Ólafsson: 

Lífstíll endurspeglar viðhorf, venjur, langanir og þarfir sem í einu lagi mynda rammann 

utan um það sem manni finnst eðlilegt og sjálfsagt. Einstaklingar temja sér lífstíl, en 

sama á við um stofnanir, fyrirtæki og félög – alla þá sem taka ákvarðanir. (2009: 106). 

Samkvæmt þessari tilvitnun Jóns má færa rök fyrir því að hugmyndafræði nýfrjálshyggju hafi 

með tíð og tíma orðið að sjálfsögðum lífstíl sem fólk, fyrirtæki og stofnanir í dag tileinka sér 

með „... vísun til hin eðlilega ....“ (2009: 107). Það sem telst vera eðlilegt markar svo rými 

heilbrigðar skynsemi og vekur þar af leiðandi hvorki upp spurningar né efasemdir. Í frekari 

skýringu er eðlilegt það sem telst til heilbrigðrar skynsemi. Það sem fellur utan ramma 

heilbrigðar skynsemi, telst vera óeðlilegt og vekur því furðu fólks. En hvernig verða 
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hugmyndakerfi normaliseruð eða gerð eðlileg? Jón tekur fram að sama hvaða aðstæður mynda 

umhverfi, séu þær ríkjandi nógu lengi verður umhverfið eðlilegt (2009: 106). Með tímanum 

getur því ríkjandi hugmyndafræði haldið uppi sinni sýn um hvað er eðlilegt og telst til 

heilbrigðar skynsemi. Náin tengsl eru svo á milli hugmyndafræði og orðræðu (e. discourse), 

en það samband helst í hendur við það ferli sem er mótandi fyrir ráðandi hugmyndafræði 

(Larner, 2000). 

Wendy Larner segir nýfrjálshyggju vera bæði pólitíska orðræðu um eðli stjórnunar og 

einnig grundvöllur fyrir starfsemi sem hýsir stjórnun á einstaklingum úr fjarlægð (2000: 6). 

Margir fræðimenn sækja í hugtakasmiðju franska heimspekingsins Michael Foucault (1978) í 

greiningum sínum á stjórnvaldstækni nýfrjálshyggju og segir Larner jafnframt að sú smiðja sé 

sú áhrifaríkasta fyrir þá greiningu (2000: 12). Hugtak Foucault „stjórnvaldstækni“ (e. 

governmentality) vísar í listina að stjórna og skipar orðræða þar þýðingarmikið hlutverk í 

ögunar- og stjórnunaraðgerðum (Larner, 2000). Með hugtakinu sýnir Foucault að þó svo að 

vald hafi færst í síauknum mæli frá ríkinu (e. government) með tilkomu nýfrjálshyggju, hefur 

stjórnun (e. governance) ekki gufað upp. Stýringin í samfélaginu heldur áfram að vera fyrir 

hendi en í öðru formi og þá einkum í gegnum hugmyndir einstaklinga um frelsi á markaði 

(Larner, 2008: 12). Larner (2000) notast við hugtakið markaðstjórnun (e. market governance) 

til að lýsa þessu formi stjórnunar sem byggir meðal annars á orðræðu. Sú stjórnun hvetur bæði 

ríki og einstaklinga að tileinka og aðlaga sig að normi markaðar (Larner, 2000: 12). 

Þegar talað er um orðræðu nýfrjálshyggju er vísað í safn og kerfi hugtaka sem einkennir 

umræðu, rökstuðning og málflutning hugmyndafræðinnar (Jón Ólafsson, 2009: 11). Orðræða 

helst því í hendur við þá þróun hvernig hugmyndafræði verður eðlileg. Eins og Jón Ólafsson 

hefur bent á er mikilvægt að skoða orðræðu því hún skýrir eitt veigamesta atriði stjórnmála, 

það er hvaða viðhorf, skoðanir og rök eru litin marktækum augum í pólitískri umræðu hverju 

sinni og hver ekki (2009: 11). Sýn nýfrjálshyggju að hlutverk ríkis eigi að lágmarka og að 

samkeppni á markaði sé besti grundvöllurinn fyrir góðan efnahag hefur fengið aukið vægi í 

almennri orðræðu sem birtist meðal annars í áherslunni á einkavæðingu (Larner, 2000). Jón 

segir enn fremur að með því að einkavæðing er orðin sjálfsögð er ekki að búast við 

hugmyndafræðilegum umræðum um efnið (2009: 14). 

En hvað meinar Jón með því að ekki sé búist við hugmyndafræðilegum umræðum? Jón 

segir að þegar orðræða er hætt að snúast um hugmyndafræðilega umræðu þýðir það að hún sé 

orðin tæknileg og þar af leiðandi ríkjandi og eðlileg (2009: 12). Hugmyndafræðileg orðræða 

einkennist af grundvallarspurningum og gildum þar sem spurt er siðferðislegra spurninga um 
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hugmyndafræði og hugtök eru gildishlaðin (2009: 12). Tæknileg orðræða er laus við 

efasemdir og snýr fyrst og fremst að tæknilegum úrlausnarefnum hugmyndafræðinnar (2009: 

12-14). Í byrjun var því einkavæðing skoðuð út frá hugmyndafræðilegri orðræðu, þar sem 

umræðan var hvort einkarekstur væri í grunninn eðlilegri eða rökréttari en opinber rekstur 

(2009: 13). Seinna meir hefur hugmyndafræðilegur þáttur umræðunnar um einkavæðingu 

horfið að mestu og orðið tæknilegur (2009: 13, 106). Þegar orðræða er orðin tæknileg og spurt 

er tæknilegra spurninga verða hugtök þeirrar orðræðu ekki lengur gildishlaðin og siðferði er 

ýtt til hliðar (2009: 14-15). Ráðandi hugmyndafræði kemst þar af leiðandi á flug sama hvaða 

afleiðingar hún ber með sér. Aðrir möguleikar teljast órökréttir og virðast ekkert passa við 

þann „raunverulega“ heim sem nýfrjálshyggja hefur nú þegar myndað. Larner (2000) tekur 

Nýja Sjáland sem dæmi um hvernig tæknileg orðræða nýfrjálshyggju yfirskyggir óvinsæla 

stefnu hennar um frjálsan markað. Hún segir orðræðu stjórnmála þar í landi einkennast af 

kjörorðum nýfrjálshyggju, þau eru: valfrelsi, sveigjanleiki og markaður, þrátt fyrir mótlæti við 

gildin sem hugmyndafræðin ber með sér (2000: 9). 

Færslan frá hugmyndafræðilegri orðræðu í tæknilega er bæði neikvæð og jákvæð að mati 

Jóns. Hann segir tæknilega orðræðu jákvæða því hún gefur fólki tækifæri til að ræða hluti án 

þess að vera sökuð um glæpi gegn mannkyni í hvert skipti sem tekið er til máls (2009: 15). 

Neikvæð hlið tæknilegrar orðræðu er hins vegar sú að þegar siðferðisleg nálgun er ekki tekin 

með í umræðuna verða röksemdir af ákveðnu tagi útilokaðar. Myndast þá í kjölfarið 

varnarmúr í kringum ákvarðanatöku sem ýtir réttmætri gagnrýni til hliðar (2009: 15-16). 

Þegar hugmyndafræði er orðin ráðandi og eðlileg er hægt að leyfa sér tæknilega orðræðu án 

nokkurra skírskotana til siðferðis, líkt og nýfrjálshyggja hefur náð. Nick Couldry (2010) segir 

að orðræða nýfrjálshyggju agi einstaklinga ekki með valdi eða pólitískri reglu heldur í 

gegnum vitund einstaklinga og rökhugsun. Á þann hátt virðist hún alltaf hafa verið til staðar 

og er því tekin sem sjálfsögð, rökræn og eðlileg hugsun þó hún hafi ekki alltaf verið það 

(2010: 12). Nýfrjálshyggja með áherslu á einstaklinginn, valfrelsi, markaðsöryggi, 

afskiptaleysi og lágmarksstjórnun ríkis hefur orðið ráðandi sýn samtímans og myndað það 

sem telst vera eðlilegt (Larner, 2000; sjá einnig Couldry, 2010; Hind, 2010; Jón Ólafsson, 

2009; Kolbeinn Stefánsson, 2010). 

2.3 Gagnrýni fræðimanna á nýfrjálshyggju 

Í kjölfar bankahrunsins árið 2008 og fjármálakreppu sem gekk yfir heiminn varð gróska í 

hugmyndafræðilegri og siðferðislegri gagnrýni á nýfrjálshyggju og þess að markaðurinn væri 

besti grunnur að framvindu samfélags (Kolbeinn Stefánsson, 2010; Couldry, 2010; Hind, 
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2010; Jón Ólafsson, 2009). Alan Greenspan, fyrrum seðlabankastjóri Bandaríkjanna, kom sem 

dæmi fram á sjónarsviðið árið 2008 og viðurkenndi rangt mat sitt á að treysta á að 

eiginhagsmunir banka og annarra markaðsfyrirtækja myndi verða til hags fyrir viðskiptavini 

þeirra og samfélag (Hind, 2010: 2). Fyrir hrun komu hins vegar margar viðvaranir frá 

fræðimönnum víðs vegar um heim líkt og Thomas Frank, Roberto Unger, George Soros og 

Joseph Stiglitz (Couldry, 2010: 5). Joseph Stiglitz, fyrrverandi aðalhagfræðingur hjá 

Alþjóðabankanum, var einn af þeim sem vöruðu við andvaraleysi í efnahagsstjórn á Íslandi. Í 

Rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að Stiglitz hafði haft efasemdir um þau viðhorf sem 

voru útbreidd á fjármálamörkuðum, að markaðarnir ættu að setja sér sjálfir reglur því þeir 

leituðu alltaf aftur að jafnvægi. Hann tók sérstaklega fram hættuna á því fyrir lítil opin 

hagkerfi líkt og hjá Íslandi (Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, 

2010: 103). Jón Ólafsson (2009) fjallar einnig um hættuna sem fylgja litlum opnum 

hagkerfum eins og á Íslandi og tekur fyrir rit Andra Snæs Magnasonar, Draumalandið, þar 

sem Andri fjallar meðal annars um stóriðjustefnu stjórnvalda. 

Í ritinu gagnrýnir Andri Snær þá tilhneigingu að líkja alltaf Íslandi við nágrannaþjóðir sínar 

á Norðurlöndunum þegar kemur að deilum um efnahag þjóðar. Hann bendir jafnvel á að 

fámennustu nágrannaþjóðirnar eru um 20-30 sinnum fjölmennari en Ísland (Jón Ólafsson, 

2009: 27). Hann leggur til að betra væri og raunsæjara að líkja Íslandi við Jamaíka eða 

japönsku eyjuna Okinawa og vill með þeim líkingum gefa raunsærri mynd af hættunni að 

einblína á einfaldar heildarlausnir eða hættur sem fylgja sérhæfingu fyrir smáríki (2009: 27, 

29). Hér á Andri við það þegar lönd taka þá ákvörðun að byggja efnahag sinn á því að selja 

auðlindir sínar til alþjóðlegra fyrirtækja. Jamaíka byggir efnahag sinn á súrálsframleiðslu og 

býr landið því við undirokun stórra álfyrirtækja líkt og Alcan, Alcoa og Kaiser (Jón Ólafsson, 

2009: 28). Þar þurfa því landsmenn og stjórnvöld, sem hafa afsalað sér stjórn eigin mála, að 

horfa á, á meðan náttúra landsins er lögð í rúst. Jón Ólafsson er sammála samlíkingu Andra 

Snæs og vill meina, líkt og Andri, að það sé mun raunverulegra að líkja Íslandi við Jamaíka 

sem er af svipaðri stærðargráðu, heldur en að líkja því við nágrannaþjóðir (2009: 28). Til 

stuðnings rökfærslu sinni bendir Jón á ráðandi hagfræðistefnu síðustu tveggja alda, 

frjálshyggjuna og tæknilegrar orðræðu hennar. Jón vísar hér í ritið The Wealth of a Nation 

eftir Adam Smith og sýn hans „..., að betra sé að einstök samfélög sérhæfi sig í því sem þau 

geta náð góðum árangri í heldur en að hvert samfélag stundi sjálfsþurftarbúskap.“ (2009: 29). 

Hér er því gagnrýnt hvernig svona heildarhugmynd, að þjóð sérhæfi sig í einhverju einu og 

byggi efnahag sinn á því, henti ekki öllum þjóðum og sér í lagi ekki smáþjóðum. Eitt af 
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gildum nýfrjálshyggju, markaðsöryggi, finnst þar af leiðandi ekki í öllum ríkjum líkt og lagt 

er upp með í hugmyndafræðinni. Hægt er að sjá hér gallann sem fylgir því að reyna að setja 

öll ríki innan sama ramma nýfrjálshyggju og á sama markað. Gagnrýni Jóns og Andra Snæs 

hefur verið út frá tæknilegri orðræðu nýfrjálshyggju en samt sem áður beinst að 

hugmyndafræðilegum þætti hennar, það er markaðsöryggi. Víkjum nú umræðunni að 

hugmyndafræðilegri gagnrýni á nýfrjálshyggju með því að fara aðeins dýpra og skoða hvað 

felst í algildri og einsleitri hugmyndafræði. 

2.4 Ásælni einstaklings sem hugmyndafræðilegur grunnur nýfrjálshyggju 

Jón Ólafsson (2009) heldur því fram að kerfi nýfrjálshyggju sé besta lausnin fyrir mannlega 

þáttinn ásælni, því það reynir að virkja þann þátt í þágu framfara frekar en að bæla niður. 

Átökin sem koma í kjölfar samkeppni um árangur verða því dæmi um félagslegan og 

pólitískan styrkleika, en Jón bendir á að ekki eru öll átök af hinu góða (2009: 108). Í 

inngangskaflanum, Sjálfgengissamfélagið: Leitin að hinu algilda lögmáli, fjallar Kolbeinn 

Stefánsson (2010) um eftirsóknarverð gildi nýfrjálshyggju eins og einstaklingshyggju og 

ásælni, út frá hugmyndafræðilegum og siðferðislegum spurningum. Kaflinn er úr bókinni 

Eilífðarvélin. Uppgjör við nýfrjálshyggjuna sem hann ritstýrir (2010). Kveikjan að bók 

Kolbeins var orðræða í skýrslu Endurreisnarnefndar Sjálfstæðisflokksins og málsvörn 

Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar, einum helsta talsmanni nýfrjálshyggju á Íslandi í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008. Í skýrslunni er því haldið fram að það hafi ekki verið kerfið 

sem hafi brugðist heldur fólkið (2009: 10-11). Þessi fullyrðing er dæmi um tæknilega orðræðu 

sem fjallað hefur verið hér um að framan, það er að tæknileg atriði innan hugmyndafræðar 

hafa brugðist en ekki fræðin sem slík. Kolbeinn er langt frá því að vera sammála þessari 

niðurstöðu Endurreisnarnefndarinnar og Hannesar Hólmsteins og bendir á að ,,[a]llt 

samfélagslegt skipulag, stofnanir og kerfi, [sama] á hvaða hugmyndafræði sem þau byggjast, 

er rammi utan um athafnir fólks.“ (2010: 11). Hér má sjá að Kolbeinn tekur umræðuna aftur 

að hugmyndafræðilegri og siðferðislegri orðræðu. Hann ítrekar að hugmyndafræði myndar 

rými fyrir ákvarðanatöku fólks og þar af leiðandi er hún ekki laus við ábyrgð tæknilegra atriða 

hennar. 

Kolbeinn (2010) segi megingalla nýfrjálshyggju vera þann að hún reyni að byggja upp 

samfélag með eina grundvallarskýringu fyrir öll samfélagsleg fyrirbæri. Hann líkir slíku 

algildu hugmyndakerfi við kommúnisma Sovétríkjanna sem reyndi svipað með samkennd 

sem grundvallarskýringu en hafði í för með sér hörmulegar afleiðingar (2010: 12). David 

Graeber líkir einnig nýfrjálshyggju við tilraun Sovétríkjanna og kallar hugmyndafræðina 
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markaðs stalínisma (e. market stalinism) út af sinni einsleitu sýn (2002: 62). Kolbeinn útskýrir 

hvernig svona einsleitt hugmyndakerfi á það til að falla um sjálft sig. Hann segir að þegar 

kerfi byggist á einhverju einu í fari mannlegs eðlis og upphefur það, líkt og nýfrjálshyggja 

með ásælni, verður ákveðin „... staðleysa (Utopia...), þ.e. fögur framtíðarsýn sem getur ekki 

gengið upp.“ (2010: 11). Í meira lagi, segir Kolbeinn, það vera óraunhæft að byggja kerfi á 

einu slíku algildu lögmáli til að leggja grunn að heilu samfélagi (2010: 14). Kerfi sem tekur 

ekki mið af fjölbreytilegum mannlegum hvötum, heldur óraunsæjum hugmyndum um 

mannlegt eðli er þar af leiðandi gallað í grunninn (Kolbeinn Stefánsson, 2010: 11). Pierre 

Bourdieu ræðir einnig þessa útópísku hugsun og segir hana enn fremur hafa þrengt þeim 

hugsunarhætti út á við að peningar ættu að vera eina mælitæki fyrir allt og að „... hagnaður 

væri í raun eina reglan við að greina gildi [samfélagsþátta eins og] menntun, menningu, list og 

bókmenntir, ....“ (2008: 291). Ásælni er eini mannlegi þátturinn sem fær vægi innan ramma 

nýfrjálshyggju og verður hagnaður á markaði þar af leiðandi eina mælingin um gildi 

samfélagslegra þátta. Til nánari útlistunar skal tekið dæmi um orðræðu í ákvarðanatöku, þar 

sem önnur orðræðan er hvort ákvörðun er hagstæð og hin er hvort hún er nauðsyn. Innan 

ramma nýfrjálshyggju myndi orðræðan um hvort ákvörðun er hagstæð yfirskyggja orðræðuna 

um nauðsyn, vegna þess að hagnaður hefur meira vægi en annað. Þetta er dæmi um þegar 

tæknileg orðræða trompar hugmyndafræðilega orðræðu; siðferði ákvarðana fellur til hliðar og 

tekin er tæknileg ákvörðun út frá ráðandi sýn hugmyndafræðinnar, sem er hagnaður. 

2.5 Einstaklingur nýfrjálshyggjunnar 

Með innleiðingu nýfrjálshyggju bendir Dan Hind (2010) á hvernig skilningur á hugtakinu 

almenningur (e. public) hefur breyst. Hann segir núverandi skilning á hugtakinu felast í 

persónulegum möguleikum hins frjálsa einstaklings, þar sem einstaklingur ber ábyrgð á eigin 

framvindu og skilar þannig hlutverki sínu í þágu almennings (Larner, 2000: 13; Hind, 2010). 

Áður fyrr var hins vegar hugmyndin um borgara (e. citizen) til grundvallar hugtakinu 

almenningur og hugmyndin um frelsi fólst í sameiginlegum ákvörðunum fólksins (Hind, 

2010: 201-202). Í nýfrjálshyggju stendur einstaklingurinn og fellur með sjálfum sér á sínum 

forsendum og ber einn ábyrgð á sínum frama og sínum mistökum (Couldry, 2010: 39). 

Minnkandi áhrif ríkis og aukið valfrelsi einstaklings með ásælni að drifkrafti kerfisins er 

kjarninn í nýfrjálshyggju. Framúrskarandi einstaklingar eru þeir sem eiga að byggja upp 

samfélagið almenningi til hagnaðar (Hind, 2010). Stjórnvaldstækni nýfrjálshyggju byggist því 

á að telja einstaklingi trú um frelsi hans en í leiðinni móta hvað það er sem felst í 

hugmyndinni um frelsi sem hún gerir í gegnum hin ýmsu svið samfélags líkt og 
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menntastofnanir og vinnustaði (Larner, 2000: 13; Hind, 2010: 6-7). Með orðræðu líkt og 

frjálst val einstaklings hefur nýfrjálshyggja látið virðast sem engin stjórnun er við lýði heldur 

aðeins valfrelsi þar sem einstaklingurinn getur framkvæmt af vild. En til að viðhalda slíkri 

tálsýn um almenningsálit verður ráðandi hugmyndafræði að búa til rými fyrir það en ekki svo 

að það skerði eða sporni við ríkjandi valdi (Hind, 2010: 7). Innan nýfrjálshyggju hefur 

almenningsálit og gildi einstaklings umbreyst og takmarkast við þarfir eiginhagsmuna hvers 

og eins (Larner, 2000). Einstaklingur hefur á þann hátt verið smættaður í neytanda – rödd (e. 

voice) borgara orðin hjáróma (Couldry, 2010) og almenningsálit ekki lengur til (Bourdieu, 

2008). 

Couldry (2010) skoðar í bók sinni, Why Voice Matters: Culture and Politics after 

Neoliberalism, hvernig nýfrjálshyggja þaggar niður í ákveðnum röddum samfélags og 

umbreytir opinberri orðræðu. Eins og áður segir er grunnsýn nýfrjálshyggju frjáls markaður 

og því engin önnur grundvallarstarfsemi betri en markaðsstarfsemi fyrir mannlegt samfélag 

(Couldry, 2010: 11). Couldry vill hins vegar meina að í markaðsvæddu samfélagi hefur rödd 

ekkert vægi og í raun það eina sem kemst nálægt því að teljast sem rödd á markaði eru kaup 

einstaklinga í þeim skilningi að kaupin myndu túlkast sem birtingarmynd radda þeirra (2010: 

12). Með nýfrjálshyggju sem ráðandi hugmyndafræði segir Couldry okkur vera vön því að 

hagræða aðstæðum með þeim hætti að við getum horft framhjá mikilvægum röddum í 

samfélaginu sem falla ekki að nýfrjálshyggjunni, en hann varpar skæru ljósi samt sem áður að 

brýnu mikilvægi hennar fyrir lýðræðið (2010: 1). 

Pierre Bourdieu (2008) tekur einnig fyrir þöggunina í samfélaginu og hverfandi rödd 

almennings í bók sinni Political Interventions: Social Science and Political Action. Í 

samanburði við Couldry tekur Bourdieu fyrir víðari tímaramma í umfjöllun sinni á hverfandi 

almenningsáliti. Hann rekur umræðuna til Frakklands á 18. öld, sem að mati hans er síðasta 

alvöru tímabil almenningsálits. Á 19. öld urðu umskipti á almenningsáliti frá almenningi og 

til skipaðra fulltrúa fólksins eða félagslegra elíta (e. social elites). Að mati Bourdieu gerði 

þetta að verkum að almenningsálit sat eftir í túlkun elítunnar (2008: 61). Það sem meira er að 

þessir kjörnir fulltrúar misstu einnig vægi sitt sem áhrifavaldar innan ríkis þar sem 

nýfrjálshyggja stuðlar að lágmarksstjórnun ríkisvalds (Larner, 2000: 8). Raddir fólksins hafa 

þar af leiðandi nánast engin áhrif á markað nema sem neytendur, né viðhalda lögmæti sínu 

sem almenningsálit út af stöðnun í túlkun elítunnar. Fræðimenn brýna samt sem áður á 

gríðarlegu mikilvægi raddar fólksins (Bourdieu, 2008; Couldry, 2010). Couldry segir að 

vegna þess að rödd hefur ekkert gildi innan rökhugsunar nýfrjálshyggju verður hún besta 
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mótstaðan gegn henni (2010: 12-13). Rödd myndar ekki einungis rými og vægi fyrir 

aðgerðinni að tala, heldur veitir hún enn fremur öllu mannfólki og frásögn þeirra vægi. Auk 

þess ögrar rödd þögninni sem myndast þegar ákvörðun er tekin út frá markaðsmálum, sem 

virðist trompa allar aðrar raddir á öðrum sviðum samfélagsins (Couldry, 2010: 13). Með 

öðrum orðum ögrar rödd öllum stofnunum og sviðum sem líta framhjá henni sem 

viðurkenndri breytu innan samfélags og er því mikilvægt að hún er styrkt (Couldry, 2010). 

Eitt af þeim rýmum sem ýta undir endurheimtun raddar er vettvangur mótmæla og 

réttindaaðgerða. Hægt er að sjá út frá aukningu og fækkun mótmælahreyfinga hvort tækifæri 

er til staðar fyrir rödd almennings innan lýðræðisríkja (Tilly og Wood, 2009: 3). Lægð 

mótmæla helst því í hendur við aukin tækifæri fólksins í þátttöku lýðræðis og á móti markar 

aukning mótmæla skert tækifæri fólksins. Í áframhaldandi leiðsögn að útlistun grósku 

mótmælahreyfinga síðustu ára, skulum við næst rýna í þekkingu fræðimanna á andspyrnu og 

mótmælahreyfingum. 

3 Andspyrna og mótmælahreyfingar: meginatriði og þróun síðustu 

áratugi 

Andspyrna er mótstaða við því ráðandi valdi sem til staðar er hverju sinni. Á hinu pólitíska 

sviði og víðar er andspyrna eitt af þeim formum sem alltaf hefur verið hluti af mannlegu 

samfélagi sem og átt þátt sinn í að móta það (Larner, 2000; Castells, 2012) hvort sem um er 

að ræða skipulagða andspyrnu í formi mótmælahreyfinga eða hversdagslega andspyrnu í 

formi ekki eins sýnilegra aðgerða. En báðar þessar tegundir andspyrnu geta verið jafn 

áhrifaríkar. Hér verður skoðað ýmis form andspyrnu, meginatriði þeirra og þróun. Hefjum þó 

annan kaflann á að skoða grunnhugtök fræðiheimsins í greiningu á andspyrnu, þau eru andóf 

og atbeini. Því næst verður farið í meginatriði mótmælahreyfinga og þróun þeirra í ljósi 

aukinnar nýfrjálshyggju, alþjóða- og tæknivæðingar. 

3.1 Grunnverkfærin andóf og atbeini auk auðlegð menningar 

Það eru einkum tvö hugtök sem liggja til grundvallar rannsóknum á andspyrnum eða 

mótmælaaðgerðum. Þau eru hugtökin atbeini (e. agency) og andóf (e. resistance) (Ortner, 

1995). Sherry B. Ortner segir að áður fyrr var fremur einföld skýring á þessum tveimur 

hugtökum, þar sem atbeini var talið vera umsamið og stofnanalegt form af valdi og andóf 

skipulögð mótstaða gegn því (1995: 174). Lewellen (2003) segir að með tilkomu 

heimskerfiskenningarinnar (world-system perpective) upp úr 1970 fóru fræðimenn að draga í 

efa bæði hugtökin. Það var einkum framlag fræðimanna eins og Michael Foucault (1978) og 
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gagnrýni hans á valdahugtakið og gagnrýnin endurskoðun James Scott (1985) á hugtakið 

andóf sem kröfðust gagngerrar endurskoðunar á þessum hugtökum. 

Í skrifum sínum um atbeini og vald gagnrýndi Foucault (1978) þá áðurnefndu einsleitu sýn 

að tengja aðeins vald við stofnanalegt form af valdi og sagði vald einnig finnast í 

hversdagslegu formi (Ortner, 1995: 175; Lewellen, 2003: 111). Áðurnefnt hugtak, 

stjórnvaldstækni, er notað í greiningu á hversdagslegu formi valds. Með stjórnvaldstækni er 

vald viðurkennt sem ,,... afl sem birtist í orðræðu og þekkingu, er hluti af öllum mannlegum 

samskiptum [og] aðferð nútímastofnanna til að fylgjast með, halda aga og stjórna.“ (Lewellen, 

2003: 111; sjá einnig Castells, 2012: 4-5). Þau sem fara með valdið móta stofnanir eftir sínum 

gildum og áhugasviðum með aðferðum líkt og orðræðu og meiningu. Á þann hátt virðist 

stjórnun valds ekki vera þvingandi heldur aðeins hluti af daglegu lífi. Valdið mótar þá 

þekkingu sem vilji er að innleiða með eins konar táknrænni mótun í uppbyggingu samfélags 

(Castells, 2012). Áhrif þess valds er áhrifaríkara heldur en þvingandi vald eða eins og Castells 

segir „[p]ynting líkama er áhrifaminna en mótun huga.“ (Castells, 2012: 5). Stjórnvaldstækni 

er því mjög mikilvægt greiningartæki til að skoða vald, atbeini og andspyrnu. Ortner orðar 

kjarna atbeinis vel og segir að „[a]tbeini er ekki eining sem verður til fyrir utan ramma 

menningar [heldur] býr [s]érhver menning, sérhver hluti menningar, sérhvert sögulegt 

augnablik, til sitt eigið form af atbeini, ....“ (1995: 186). Með öðrum orðum er atbeini ávallt 

fyrir hendi og leynist því ekki aðeins í því augljósa og yfirborðskennda eins og valdi ríkis, 

þvert á móti býr vald í öllum þáttum samfélags. Það sem meira er að vald tilheyrir ekki aðeins 

þeim sem stjórna, heldur einnig þeim sem talin eru hafa ekkert vald í samfélagi og er það vald 

túlkað út frá hugtakinu hversdagslegt andóf. 

Í kjölfar endurtúlkunnar Foucault (1978) á valdi bættist við gagnrýni Scott (1985) á 

hugtakinu andóf sem áður hafði einkum verið tengt skipulögðum og formlegum mótmælum 

líkt og mannréttindabarátta blökkumanna í Bandaríkjunum, réttindabarátta kvenna og 

samkynhneigðra og þess háttar mótmælahreyfingar. Scott lagði áherslu á að andóf birtist 

einnig í hversdagslegum athöfnum og því óskipulagðara og útbreiddara en ætla mætti (Ortner, 

1995: 185; Lewellen, 2003: 113, 115; Gledhill, 2000: 77). Scott gerði etnógrafíska rannsókn í 

hátt í tvö ár á meðal smábænda í Malasíu undir lok 7. áratugs síðustu aldar. Þar komst hann að 

því að daglegt andóf smábænda, eins og slúður, viðurnefni, hnupl og fleira, var notað til 

mótstöðu við arðráni yfirstéttar (Lewellen, 2003: 115). Einnig var eins konar óskrifað 

samkomulag um reglubundið andóf sem myndaði samstöðu á meðal smábænda. Samkomulag 

ríkti til dæmis meðal bændanna um að undirbjóða ekki hvern annan í kröfum um laun – á 
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þann hátt var komið í veg fyrir samkeppni og um leið var samstaða þeirra styrkt (Lewellen, 

2003: 117). Gagnrýni Scott (1985) á hvað er og telst til hugtaksins andófs hafði í för með sér 

ákveðið flæði hugmynda og endurskilgreininga á hugtakinu (Ortner, 1995; Hollander og 

Eisenhower, 2004). Brian Fegan (1986) lagði sem dæmi fram þá endurskilgreiningu að skoða 

ætti hvort fyrirframgerð áætlun hafi fylgt aðgerðinni eða ekki, ef aðgerðin fylgdi 

fyrirframgerðri áætlun þá væri hægt að tala um aðgerðina sem andóf (Ortner, 1995: 175). Auk 

þess komu Stoler (1986) og Cooper (1992) með þá hugmynd að í stað þess að einbeita sér að 

hugtakinu andóf, ætti að einblína á þær aðgerðir sem virkilega valda breytingu burt séð frá því 

hvort fyrirframgerð áætlun hafi fylgt eða ekki (Ortner, 1995: 175). Ortner (1995) segir að 

líklega yrði hún sammála Stoler (1986) og Cooper (1992) til lengri tíma litið, en bendir á hve 

mikilvægt hugtakið væri þrátt fyrir skiptar skoðanir á skilgreiningu þess. Mikilvægi 

hugtaksins felst í því að það beinir athygli að viðurvist valds og hlutverk þess í mörgum 

ólíkum aðstæðum (1995: 175). John Gledhill tekur undir með Ortner og segir að þrátt fyrir að 

andóf sé ónákvæmt hugtak, varpi það ljósi á ólíkar hliðar valdasambanda sem annars myndu 

ekki koma í ljós vegna mismunandi kúgunnar valds (2006: 67). Með öðrum orðum, hugtakið 

andóf gerir stjórnvaldstækni ráðandi valds sýnilegt og er því mikilvægt grunnverkfæri innan 

fræðiheimsins í umræðunni um hin ýmsu form andspyrnu. 

Charles Tilly og Lesley J. Wood segja að félagslegar hreyfingar mótist af sínu félagslega 

og pólitíska samhengi (2009: 98). Það er mikilvægt að taka mið af umhverfi og áhrifum sem 

eiga sér þar stað í greiningu andófs. Í þessu samhengi leggur Ortner (1995) fram auðlegð 

menningar (cultural richness) í því að dýpka skilning okkar á bæði andófi og takmörkum þess 

(1995: 183). Með því að vísa í auðlegð menningar leggur Ortner áherslu á að skoða fjölbreytta 

lifnaðarhætti fólks innan menningar, þ.e. tónlist, dans, trú, tungumál, sögu, þjóðsögur o.fl. og 

byggja þannig upp ríkan skilning þegar andóf er skoðað (1995: 183). Þekking á andófi verður 

þar af leiðandi dýpri ef skilningur á auðlegð menningar er til staðar, sér í lagi þar sem atbeini 

finnst ekki einungis í hverri menningu heldur einnig í hverjum hluta menningar. Nákvæm 

vitneskja um samfélag (eða auðlegð menningar) veitir þá frekari skilning á því 

togstreitusambandi sem er á milli andófs og valds, hvernig andóf myndast og hvernig 

andspyrna er iðkuð (Ortner, 1995). Castells lýsir andófi (e. counterpower) sem rými innan 

samfélags þar sem fólk getur myndað mótstöðu gegn valdi (e. power) og krafist 

viðurkenningar á sínum gildum (2012: 5). Sömu áherslur má finna hjá David Graeber (2004) í 

bók hans, Fragments of an Anarchist Anthropology en hann telur mótmæli vera vettvang þar 
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sem fólk sameinast og myndar ný félagsleg tengsl út frá mótstöðu gegn ríkjandi valdi, sama 

hvers eðlis valdið er – kúgandi, hugmyndafræðilegt eða annað (2004: 33, 45).  

Hér hefur verið varpað ljósi á mikilvæg hugtök sem liggja til grundvallar mótmælum og 

mótmælahreyfingum sem eru umfjöllunarefni næsta kafla. Þar er einkum stuðst við 

rannsóknir fræðimanna eins og Charles Tilly og Lesley J. Wood (2009), Donatella Della Porta 

og Mario Dinai (2006) og David Graeber (2004). 

3.2 Mótmælahreyfingar og þróun þeirra í ljósi tækni- og alþjóðavæðingar 

Meginmunur á mótmælahreyfingu og hversdagslegu andófi er sá að hversdagslegt andóf er 

skipulagt undir yfirborðinu og vill á þann hátt hafa áhrif, en mótmælahreyfing vill nota 

sýnileika sinn sem andspyrna og stuðla þannig að breytingum. Í bókinni, Social Movements: 

1768-2008, fjalla Tilly og Wood (2009) um mótmælahreyfingar innan lýðræðisríkja 

síðastliðnar þrjár aldir. Þar vitna þau í dagblað Zimbabwe, Harare Daily News, sem segir að 

þar sem þvingandi pólitísk stjórn er til staðar, sé alltaf viðfangsefni samfélags að byggja upp 

sterka lýðræðislega mótmælahreyfingu (2009:1). Í dagblaðinu er mótmælahreyfing skilgreind 

sem vettvangur fyrir fólk með ólíkan bakgrunn og mismunandi félagslega stöðu en eiga það 

sameiginlegt að upplifa skert lýðræði á ákveðnum pólitískum sviðum (Tilly og Wood, 2009: 

1). Porta og Diani skilgreina mótmælahreyfingar sem „... sérstakt félagslegt ferli, sem 

inniheldur kerfi þar sem leikarar taka þátt í sameiginlegum aðgerðum.“ (2006: 20). Þessar 

sameiginlegu aðgerðir eru þær sem mynda mótmælahreyfingu og einkennast af þrenns konar 

atriðum: (1) þátttaka í pólitískum eða menningarlegum ágreiningum þar sem markmiðið er að 

berjast fyrir eða mótmæla ákveðnum málefnum, (2) samofin heild einstaklinga með drifkraft 

til að berjast fyrir sameiginlegan málstað, (3) sameiginlegur tilgangur og hollusta við málstað 

sem myndar nauðsynleg tengsl á milli þátttakenda og gerir þeim kleift að sjá sig ekki aðeins 

sem einstaklinga, heldur hluti af heild með sömu markmið (2006: 21). Í umræðunni sinni um 

mótmælahreyfingar segir Graeber þær vera „... samansafn af félagslegum stofnunum sem 

setja sig á móti ríki og auð: frá sjálfsbærum samfélögum til róttækra verkamannafélaga og 

vinsælla hera.“ (2004: 24). Auk þess segir Graeber (2004) það alltaf verða augljósara og 

augljósara að stór hluti heimssögunnar einkennist af stöðugri félagslegri breytingu og því 

togstreitusambandi andófs og ríkjandi valds. En hvernig hafa aðgerðir mótmælahreyfinga 

breyst síðastliðinn áratug? 

Í kjölfar tæknivæðingar og alþjóðavæðingar má segja að mótmælahreyfingar hafi breyst 

töluvert og andspyrna ítrekað tekið á sig nýja mynd. Með aukinni tækniþróun hefur miðlun 
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upplýsinga aukist gífurlega á fjölbreytta og áhrifaríka vegu (Tilly og Wood, 2009; Castells, 

2012). Tilly og Wood fjalla um þessa þróun og segja að í kjölfar hennar hafi orðið mögulegt 

að miðla upplýsingum samstundis með skilaboðum, myndum eða myndbandsskilaboðum í 

gegnum farsíma og Internetið (2009: 97; McCaughey og Ayers, 2003). Hins vegar minna 

Tilly og Wood á að andspyrna hefur alltaf notfært sér miðla til að koma sínum hugsjónum á 

framfæri; frá 19. öld hefur prentmiðillinn verið nýttur og á 20. öldinni bættust við miðlarnir 

útvarp og sjónvarp (2009: 102). Þessi nýja viðbót við tækniheiminn á 21. öldinni, Internetið 

og farsímar (og nú á dögum snjallsímar) bættist einungis við þá miðla sem þegar voru í 

notkun í mótmælaaðgerðum og andspyrnu. Castells (2012) fjallar einnig um aukna 

tækniþróun í bók sinni, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet 

Age. Hann skoðar þar hvernig tækniþróun hefur umbylt andspyrnu og mótmælahreyfingum 

síðustu ár og byggir hann rökfærslur sínar á bók sinni, Communication Power (2009). Þar er 

aðallega að finna greiningu Castells á samskiptum fólks innan samfélags út frá valdi og 

meiningu og hvernig þetta tvennt mótar félagsleg tengsl (2012: 4). Greining Castells (2012) á 

valdi sækir áhrif sín í stjórnvaldstækni Foucault, sem beinir sjónum sínum að því að vald er 

rótgróið í alla þætti samfélags. Castells (2012) leggur þar að auki áherslu á mikilvægi þess að 

skoða „meiningu“ einstaklinga til að greina betur frá valdasamböndum og samskiptum. Með 

því að einblína meira á meiningu og þá hvaða merkingu fólk leggur í aðgerðir sínar má greina 

betur atbeini einstaklinga. Þessa nálgun Castells má tengja við fyrirbærafræði sem gengur 

meðal annars út á að hver og einn einstaklingur hefur sína meiningu eða vitund og ómögulegt 

er að upplifa vitund annarra nema í gegnum samkennd, sem er líkamleg tjáning meiningar 

eins og bros, grátur, reiði og fleira (Zahavi, 2008). Samkennd gerir þar af leiðandi samskipti á 

milli einstaklinga möguleg, en vitund er eitthvað sem mun alltaf vera einstaklingsbundið sem 

og túlkun og meining út frá vitund. Ef við heimfærum svo fyrirbærafræðina yfir í útfærslu 

Castells, þá má setja meiningu undir sama hatt og vitund og samskipti undir þann sama og 

samkennd. Castells (2012) segir að meining skapist með samskiptum einstaklinga, samanber 

það, að vitund skapast með samkennd á milli einstaklinga. Hvað vald varðar segir Castells að 

þó svo að hver og einn einstaklingur sé með sína eigin meiningu, mótast hún af umhverfi og 

valdasamböndum (2012: 6). Þannig er vald inngróið í umhverfið og mótar á þann hátt 

meiningu (vitund) og samskipti (samkennd) fólks. 

Út frá þessari nálgun skoðar Castells (2012) hvernig samskiptaleiðir hafa breyst með 

áhrifum tæknivæðingar á öll svið félagslegs lífs. Það hefur haft í för með sér aukningu á því 

sem hann kallar „einstaklings fjöldasamskipti“ (e. mass self-communication) og felst í 
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möguleika einstaklings á að geta sent mörg skilaboð til margra (2012: 6). Á þann hátt er hægt 

að ná til og deila upplýsingum með fjölda fólks, annað hvort í sama nágrenni eða um allan 

heim. Með þeirri samskiptanýjung skilgreinir Castells okkar nútíma umhverfi sem 

netsamfélag (e. network society), þar sem áhrif valds fer í gegnum margmiðlunar 

fjöldasamskipti (2012: 7). Valdasamskipti eru ekki einungis rótgróin í öllum mannlegum 

samskiptum raunheima, heldur einnig í þeim fjölda samskiptaleiðum á miðlun upplýsinga á 

síðum Internetsins. Áhrif einstaklings fjöldasamskipta á Internetinu má túlka sem atbeini 

einstaklings og geta ógnað ráðandi öflum og ríkisstjórnum. Þeir sem hafa aðgang að 

Internetinu geta á auðveldan hátt deilt sinni frásögn, vangaveltum og hugmyndum með fjölda 

fólks. En á sama hátt er Internetið einnig verkfæri í höndum ríkisstjórna eða ráðandi 

hugmyndafræði sem nýtir sér netheima til að beita valdi sínu og hafa áhrif (Castells, 2012). Í 

aukinni tækniþróun hefur þar af leiðandi ráðandi afl og andspyrnan gegn því færst meira yfir á 

félagsheim Internetsins. 

Tilly og Wood (2009) segja að til að skilja betur umfjöllun um andspyrnu á 21. öldinni, 

verður að gera betri skil á því hvað felst í hugtakinu alþjóðavæðing. Þau vilja meina að í hvert 

skipti sem samskipti fara á milli heimsálfa sé hægt að tala um alþjóðavæðingu (2009: 98). Þau 

leggja áherslu á að alþjóðavæðingin hafi dregið undan valdi flestra ríkja og auðveldað flæði 

fjárfesta þvert á landamæri sem sífellt leita að bestu tækifærum til að hagnast á (2009: 100). 

Tilly og Wood vísa hér í óheft flæði fjármagnskapítalisma og einka- og markaðsvæðingu 

auðlinda sem nýfrjálshyggja talar fyrir og fjallað hefur verið hér um að framan. Graeber segir 

að í raun hafi alþjóðavæðing aðeins skilað sér í frjálsri tilfærslu á auði og söluvörum yfir 

landamæri, en jafnframt takmarkað frjálst flæði fólks, hugmynda og upplýsinga (2002: 64-65; 

2004: 68). Þó svo að margt hafi breyst með tilkomu snjallsíma og samskiptavefsíðna á síðustu 

árum sem hafa enn frekar opnað fyrir ákveðið flæði hugmynda og upplýsinga, má ekki 

gleyma í umræðunni um alþjóðavæðingu að hún nær ekki til allra. Einstaklingar sem eiga 

ekki tölvu, síma, sjónvarp eða útvarp eru þeir einstaklingar sem alþjóðavæðingin nær ekki til 

(Tilly og Wood, 2009: 103). Samt sem áður þýðir það ekki að alþjóðavæðing getur ekki haft 

áhrif á líf þeirra. Tilly og Wood nefna tvenns konar form alþjóðavæðingar. Annars vegar er 

um að ræða frá botni og upp tengsl (e. bottom-up) sem eiga sér stað með búferlaflutningum á 

milli landa, þverþjóðlegum samskiptum fjölskyldna og gjafasendingum. Hins vegar frá toppi 

og niður tengsl (e. top-down) sem eru alþjóðleg tengsl í formi samskipta á milli þeirra sem 

hafa valdið, t.d. viðskiptasamskipti fjármálaheimsins (2009: 101). 
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Graeber segir frá toppi og niður tengslin (e. top-down) stjórnast af elítu hagfræðinga og 

fulltrúa fyrirtækja sem hafa sankað að sér öll völd frá stofnunum sem höfðu snefil af 

lýðræðislegri ábyrgð (2002: 62). Með alþjóðlegri markaðsvæðingu, fríverslunarsamningum 

og óheftum fjármagnskapítalisma færðist valdið frá ríkisstofnunum til stofnana og fyrirtækja á 

frjálsum markaði (Tilly og Wood, 2009; Graeber, 2002). Það má sjá glöggt með tilkomu 

alþjóðlegra stofnanna eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Evrópubandalagið o.fl. (Lewellen, 

2003: 201; Tilly og Wood, 2009: 153). Þeir valdamestu á markaði ráða þannig flutningi auðs 

á milli landa og hinn almenni borgari mótar sig svo að þeim flutningum. Vitaskuld gerir þessi 

stutta lýsing á alþjóðavæðingu henni ekki nægilega góð skil þar sem hún er töluvert 

margslungnari. Lýsingin dregur samt fram meginatriði sem sýna hvernig líf margra veltur á 

ákvarðanatökum fárra um allan heim. Michael Jackson (2005) gagnrýnir hart og dregur í efa 

hugmyndina um alþjóðavæðingu í bók sinni, Existential Anthropology: Events, Exigencies 

and Effects. Hann segir: 

Að kaupa hugmyndina um alþjóðavæðingu er að trúa á enn eitt apparatið sem orðræða 

markaðshyggju lætur frá sér,.... – að það sem er best fyrir fyrirtækjarisann, er best fyrir 

heiminn. Ein stærð hentar öllum er kjöróp þeirra valdamiklu, ekki þeirra valdaminni. 

(2005: 121). 

Alþjóðavæðingin, eins og hún hefur verið leidd út frá markaðshyggju og nýfrjálshyggju, er 

því enn ein hugmyndin sem er matreidd ofan í fólk. Það er að það sem er gott fyrir þau sem 

stjórna muni einnig virka í þágu almennings. Þegar skoðað er orðræðu í þágu alþjóðavæðingar 

í formi viðskipta og óhefts flæði auðs yfir landamæri má betur rýna í hverjir stuðla að þeirri 

orðræðu. Hverjir hafa notið góðs af þessari markaðsvænu hugsun alþjóðavæðingar? Hverjir 

hafa ekki notið góðs af henni og hvert er vægi þeirrar skoðunnar innan ramma 

nýfrjálshyggjunnar? Þessar spurningar eru í takt við mótmælahreyfingar samtímans og betur 

verður litið á í þriðja kafla þessarar ritgerðar. Hér hefur verið skoðað hvernig andspyrna hefur 

breyst út frá tækni- og alþjóðavæðingu, en nú verður litið á hvernig hún hefur breyst með 

nýfrjálshyggju og myndað nýtt form andófs. 

3.3 Nýtt form andófs og nýtt form lifnaðarahátta til móts við nýfrjálshyggju 

Atriði sem liggja til grundvallar nýfrjálshyggju líkt og einstaklingshyggja, einka- og 

markaðsvæðing, aukið vald alþjóðlegra stofnanna og aukin áhrif fyrirtækja þar sem velgengni 

á alþjóðlegum markaði hefur úrslitaáhrif á staðbundna velgengni samfélags; eru meðal 

annarra atriða sem hafa haft áhrif á ummyndun andófs og því sem það beinist að (Tilly og 

Wood, 2009; Graeber, 2002; Jón Ólafsson, 2009). Árið 2002 kom út mikilvæg grein, The New 
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Anarchist, eftir áðurnefndan mannfræðing David Graeber. Þar greinir Graeber frá hvað felst í 

nýju formi andspyrnu og ítrekar það að sú andspyrna sé ekki andóf gegn alþjóðavæðingu sem 

slíkri heldur nýfrjálshyggju. En Graeber er lítt hrifinn af þeim stimpli sem fjölmiðlar hafa sett 

á slík mótmæli en þeir vísa gjarnan í slíka andspyrnu sem mótmælahreyfingu gegn 

alþjóðavæðingu (e. anti-globilization movement) (2002: 62; sjá einnig 2004: 82). 

Alþjóðavæðing er eins og fyrr segir ekki einungis tilfærsla auðs og markaðsvæðing fyrirtækja, 

heldur einnig flæði fólks og hugmynda. Því leggur Graeber (2002) áherslu á að hin nýja 

andspyrna beinist ekki gegn alþjóðavæðingu, heldur nýfrjálshyggju. 

Graeber rekur hinn nýja aktívisma til þekktrar alþjóðlegrar mótmælahreyfingar Zapatista 

flokksins. Það gerir hann bæði í fyrrnefndri grein og einnig í bók sinni, Fragments of an 

Anarchist Anthropology (2004). Sú hreyfing hefur verið við lýði síðan árið 1996 og er 

tilgangur hennar að berjast fyrir réttindum innfæddra (e. indigenous) í Mexíkó (Graeber, 

2002, 2004). Gert var tilkall til aktivista víða um heim, fólk frá yfir 50 löndum svaraði kalli 

og skapaði með því mótmælanetkerfi þvert á heimsálfur (e. intercontinental network of 

resistance) (Graeber, 2002; 2004: 103). Hreyfing Zapatista er sérstæð fyrir að vera 

leiðtogalaus, það er ekkert valdakerfi er til staðar eða höfuðstjórn heldur samstarf jafnra 

þátttakenda í sameiginlegu andófi gegn nýfrjálshyggju (Graeber, 2002; 2004). Graeber segir 

frá einni af yfirlýsingu Zapatista sem skýrir vel frá þessu kerfi og hljóðar svo: 

Látum það vera kerfi radda sem stendur gegn því stríði er Vald heyjar á móti þeim. 

Kerfi radda sem ekki einungis lætur í sér heyra, heldur einnig berjast og standa með 

mannkyni gegn nýfrjálshyggju. 

Kerfi sem umlykur heimsálfurnar fimm og hjálpar okkur við að standa gegn dauðanum 

sem Valdið lofar okkur. (2002: 63). 

Þessi yfirlýsing Zapatista frá árinu 1996 má segja að útskýri innihald hinnar nýju andspyrnu, 

sem felur í sér flæði hugmynda og upplýsinga þvert á heimsálfur. Einnig nær hún að greina að 

nokkru leyti frá því sem andspyrnan beinist að, nýfrjálshyggju og því sem hún stendur fyrir. 

Svipað hafði Bourdieu (2008) að segja þegar hann talaði um ákveðin öfl sem birtast meðal 

annars sem aktivistahópar og eru til staðar í mörgum Evrópulöndum. Hann minnist á að þrátt 

fyrir að þessi öfl eru í minnihluta eru þau rótgróin. Með tengingu sín á milli um heimsálfurnar 

fimm, líkt og Zapatistar, væri hægt að veita nýfrjálshyggju mótstöðu á alþjóðlegum skala og 

gera félagslegan heim okkar mannlegan á ný (Bourdieu, 2008: 299). 

Graeber (2002) segir að megnið af því sem kemur frá róttækum stjórnmálum og 

mótmælahreyfingum með tengingu þvert á landamæri megi í raun rekja til anarkisma. Hann 
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segir enn fremur anarkisma vera hjarta og sál þessarar nýju andspyrnu (2002: 61-62). Hægt er 

að sjá það glöggt í sýn Zapatista þar sem enginn leiðtogi tekur ákvarðanir og ekkert valdakerfi 

er til staðar, en þetta tvennt hefur skírskotun til anarkisma. Graeber (2004) skilgreinir 

anarkisma (e. anarchism) sem samfélag án ríkisstjórnar, þar sem samhugur fæst ekki með 

hlýðni við lög eða yfirvald. Heldur með þeirri vitund að fjölbreytilegar þarfir mynda samfélag 

og á þann hátt er samhugur fenginn með sameiginlegum samþykktum frá mismunandi hópum 

(Graeber, 2004: 1). Kerfi Zapatista myndaði tengsl á milli umdæma sem fólst í aðgerð um 

beint lýðræði þar sem málefni hverra umdæma fyrir sig voru rædd á eins konar samkomum 

(Graeber, 2004:83). Þetta kerfi átti að vera lifandi sönnun á því hvernig beint lýðræði gæti í 

raun verið möguleiki í samkomulags miðuðu samfélagi (Graeber, 2004: 83; Taylor og Cessen, 

2011). Hugmyndin með ferli samkomulags eða consensus snýst ekki um að sannfæra aðra um 

ákveðna skoðun á málefni, þvert á móti er reynt að taka ákvörðun um málefni út frá samhug 

ólíkra skoðana (Graeber, 2004: 85). Á þann hátt eru til dæmis kosningar þar sem fólk kýs 

annað hvort með eða á móti ekki við lýði. Í staðinn eru málefnin unnin, endurunnin, mótuð og 

endurhugsuð þangað til almenn sátt er til staðar (Graeber, 2004: 85; Castells, 2012: 130). Í 

þessari merkingu er hugtakið consensus því kjarni kerfis Zapatista sem og anarkisma og hefur 

verið að fá aukið vægi og viðurkenningu sem ferli ákvarðanatöku, bæði í 

mótmælahreyfingum og félagslegum hreyfingum víða um heim (Graeber, 2004: 84; Castells, 

2012; Taylor og Cessen, 2011). 

Annað einkenni þessarar nýju andspyrnu sem hefur fengið aukna fræðilega umfjöllun í 

kjölfar mótmæla í Miðjarðahafslöndum (Afríku megin), á Spáni og í Bandaríkjunum er 

yfirtaka fólks á almenningsrýmum líkt og torgum (Raunig, 2011; Butler, 2011; Thompson, 

2011; Castells, 2012). Michael Jackson segir að almenningsrými eins og torg sé vettvangur 

birtingar, „... þar sem við gerum einkenni okkar sýnileg og þannig eitthvað meira en aðeins 

tilviljunarkennd þyrping af einstaklingum; þar opinberum við okkur sem samfélag, 

siðmenning og þjóð.“ (2005: 19). Í grein sinni, Bodies in Alliance and the Politics of the 

Streets, fjallar Judith Butler (2011) einnig um almenningsrými. Hún segir að vera og atferli 

einstaklinga í slíku rými virkar sem atbeini eða form valds og er þá hver og einn fulltrúi 

pólitískrar kröfu. Mótmælaaðgerðir á torgum eru hins vegar ekki nýjar af nálinni en það sem 

er frábrugðið við þetta nýja form andspyrnu felst í „stanslausri“ yfirtöku, það er 

áframhaldandi andspyrnu yfir tíma og rúm (Raunig, 2011). Tjaldbúðir voru reistar á 

yfirtökusvæðum fyrir fólk til að koma saman og ræða sín á milli um hvernig samfélagi það 

vill tilheyra (Castells, 2012). Nýfrjálshyggja, eins og áður segir, leggur samfélagið upp á þann 
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hátt að aðeins eitt form lifnaðarháttar virkar best. Með consensus aðferðinni er fengin 

heildstæð sýn á samfélag þar sem skoðun allra er tekin með í samhengið. Á þann hátt er 

möguleiki á að mynda samfélag sem rýmir þau fjölmörgu form lifnaðarhátta sem til staðar eru 

innan þess. Það sem meira er að í þessum mótmælarýmum var ekki einungis rætt um hvernig 

fólk vildi stuðla að nýjum lifnaðarháttum. Þar var í raun og veru sýnt fram á það í framkvæmd 

með því að mynda eins konar and-samfélag innan ríkjandi kerfis. Hið margbreytilega 

samfélag mótmælenda á togum var álitið lifandi sönnun þess að ólíkt fólk og raddir geta 

þrifist og að fyrirkomulag sem byggist á consensus hætti Zapatista er í raun mögulegt (Taylor 

og Cessen, 2011; Castells, 2012: 131; 126; Raunig, 2011). 

Fræðileg og gagnrýnin umræða um nýfrjálshyggju hefur aukist síðustu ár þar sem aftur er 

farið að skoða nýfrjálshyggju út frá siðferðislegri orðræðu (sjá kafla 1). Þær andófsaðgerðir, 

að skapa nýtt form lifnaðar innan ráðandi kerfis má segja að sé hugmyndafræðilegs eðlis þar 

sem ekki einungis orðræða er farin að snúast um siðferði, heldur einnig aðgerðir í formi 

lifnaðarhátta. Raunig (2011) slær í svipaða strengi og segir hið nýja andóf vera í formi 

siðferðislegrar byltingar þar sem fólkið til staðar krefst sjálft þá grundvallarbreytingu í átt frá 

gildum nýfrjálshyggju. Hversdagslegar aðstæður á yfirtökusvæðum mótmælenda skapaði 

fólki tækifæri á hvíld frá ráðandi hugmyndafræði og tækifæri á að upplifa og prófa ný form 

lifnaðarhátta (Raunig, 2011). Hér í öðrum kafla hefur verið fjallað um þá áhrifaþætti sem hafa 

átt þátt í að mynda mótmælahreyfingar samtímans. En í næsta kafla verður fjallað um 

mótmælahreyfingar út frá birtingarmyndum þeirra á Íslandi, Túnis, Spáni og Bandaríkjunum. 

4 Mótmælahreyfingar samtímans 

Það er ekki að ástæðulausu að tímaritið Time valdi mótmælandann (The Protester) manneskju 

ársins 2011, en mikil áhersla á mótmæli átti sér stað það ár víða um heim (Andersen, 2011; 

sjá einnig Castells, 2012: 3). Castells rekur mótmælaflóru samtímans til tveggja byltinga. 

Annars vegar til Búsáhaldabyltingar á Íslandi haustið 2008 og hins vegar til byltingar í Túnis í 

byrjun árs 2011 (2012: 20). Í kjölfar þeirra spruttu upp sýnileg mótmæli víða um heim sem 

minntust jafnvel með táknrænum hætti á aðgerðirnar á Íslandi og Túnis. Á Tahrir torgi í 

Egyptalandi þann 25. janúar 2011 og við upphaf Occupy hreyfingarinnar í New York október 

2011 var hrópað „Túnis er lausnin,“ og á torgum víða um Spán í maímánuði sama ár var 

hrópað „Ísland er lausnin.“ (Castells, 2012: 20). Frekari skírskotun til fyrri mótmæla var til að 

mynda heiti fyrstu tjaldbúða Occupy hreyfinga í Barcelona og New York, en þær voru 

nefndar Tahrir Torg (Castells, 2012: 20-21). Þessi yfirlýsingarhróp, að Túnis eða Ísland er 
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lausnin, áttu að vera staðfesting og áminning þess að vald fólksins er mögulegt og einnig 

áhrifaríkt. Mikil dimma einkenndi heiminn í kjölfar alþjóðlegrar efnahagskreppu 2008 og 

hvernig stjórnvöld þjóða tóku á þeirri kreppu. Vonarneisti kviknaði með þeirri vitund að vald 

fólksins er til staðar og getur haft áhrif eins og í byltingunum á Íslandi og Túnis. 

Búsáhaldabyltingin á Íslandi fékk meðal annars sitjandi ríkisstjórn til að segja af sér og í 

Túnis var einræðisherranum Ben Ali steypt af stóli (Castells, 2012). 

En hvers vegna fór það svo að hver bylting virtist koma af stað annarri byltingu og það 

víða um heim? Hér í lokakafla ritgerðar verða þessar spurningar skoðaðar í ljósi 

mótmælahreyfinga á Íslandi, Túnis, Spáni og í Bandaríkjunum, sem urðu til í kjölfarið á 

alþjóðlega efnahagshruninu árið 2008. Fjallað verður um byltingarnar í tímaröð. Athuga skal 

þó að ekki er verið að halda því fram að ákveðin keðjuverkun hafi verið raunin og að einhver 

hreyfing sé orsök annarrar og öfugt. 

4.1 Búsáhaldabyltingin frá staðbundnu og alþjóðlegu sjónarhorni 

Í byrjun október 2008 við gjaldþrot þriggja stærstu viðskiptabanka Íslands: Glitni (nú 

Íslandsbanki), Landsbanka Íslands og Kaupþing banka (nú Arion banki), opnuðust augu 

Íslendinga fyrir þeirri spillingu, ef svo má að orði komast, sem umlukið hafði íslenskt 

efnahagslíf síðustu ár (Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, 2010; 

Castells, 2012). Fyrstu mótmælin vegna hruns áttu sér stað þann 10. október á Arnarhóli við 

Seðlabanka Íslands. Þau mótmæli voru boðuð í gegnum samskiptanetsíðuna Facebook þar 

sem fólk var hvatt til þess að mæta og krefjast uppsagnar þáverandi seðlabankastjóra, Davíð 

Oddson (Stefán Gunnar Sveinsson, 2013: 37). Þau Hrafnkell Orri Egilsson og Guðrún Dalía 

Salómonsdóttir sem boðuðu til þessara mótmæla á Facebook voru gáttuð á góðri mætingu og 

vissu í raun ekki hvað gera skyldi í framhaldinu (Stefán Gunnar Sveinsson, 2013: 38). Hörður 

Torfason, tónlistarmaður og baráttumaður fyrir mannréttindum, var viðstaddur þessi fyrstu 

mótmæli. Hann ræddi við þau Hrafnkel Orra og Guðrúnu Dalíu og bauðst til þess að taka við 

keflinu varðandi frekari skipulagningu. Í kjölfarið boðaði Hörður til mótmæla á Austurvelli 

daginn eftir eða laugardaginn 11. október. Mótmælin við Austurvöll urðu að vikulegum 

mótmælafundum og ræðuhöldum á vegum samtakanna Raddir Fólksins. Fundirnir voru 

haldnir hvern einasta laugardag fram að laugardeginum 31. janúar 2009, en þann 26. janúar 

urðu stjórnarslit ríkisstjórnar Íslands og þar með var ein af kröfum mótmælanna náð. Þessa 

upprifjun á upphafi Búsáhaldabyltingarinnar er að finna í bók eftir Stefán Gunnar Sveinsson 

(2013), Búsáhaldabyltingin: sjálfsprottin eða skipulögð? Annan tón hafði Castells (2012) í 

frásögn sinni um upphaf Búsáhaldabyltingar (e. Kitchenware Revolution), en sá var minna 
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staðreyndarlegs eðlis og meira í átt að goðsagnalegum skrifum um upphaf byltinga almennt 

þar sem dregnar eru fram hetjur og forsprakkar. Castells lýsir Herði Torfason sem forsprakka 

byltingarinnar, fyrir framan Alþingishúsið með gítar við hönd að glamra reiðissöngva í garð 

bankamanna (2012: 34). Í kjölfar átti svo fólk að hafa slegist í hóp með Herði (ekki er vitað 

hvort höfundur átti við þátttöku í meintum söng Harðar, andspyrnu eða öðru) og enn aðrir 

tekið atvikið upp og sett á Internetið. Út frá þeim upptökum á netinu spurðust mótmælin út og 

innan fáeina daga áttu hundruðir til þúsunda að hafa komið og tekið þátt (enn er ekki vitað 

hvort höfundur á við hópsöng eða fjöldamótmæli) (Castells, 2012: 34). 

Þó svo Castells (2012) sé ekki með staðreyndir á upphafi mótmælanna á hreinu líkt og 

Stefán (2013), er bók hans mikilvæg til að veita sýn á Búsáhaldabyltinguna í alþjóðlegu 

samhengi þar sem umfjöllun Stefáns veitir fyrst og fremst staðbundna sýn (e. local). Þar að 

auki eykur Castells (2012) á vægi þess fólks sem stóð hvern einasta laugardag á Austurvelli. 

Bók Stefáns (2013) veitir nákvæma innsýn inn í atburði Búsáhaldabyltingarinnar með frásögn 

ýmissa aðila sem upplifðu mótmælin frá fyrstu hendi, en augljós gagnrýnistónn er hjá honum 

á byltinguna sem slíka. Það eitt og sér að leggja af stað með þá spurningu um hvort að 

Búsáhaldarbyltingin hafi verið sjálfsprottin eða skipulögð af stjórnarandstöðu, sýnir tortryggni 

Stefáns (2013) á lögmæti hennar. Bókin ber með sér undirliggjandi skoðun að stór partur 

mótmælanna hafi verið skipulagður af völdum flokksmanna Vinstri Grænna (2013; sjá nánar 

bls. 30, 71, 156). Án þess að grafa undir áhrifum og þátttöku þeirra flokksmanna úr 

stjórnarandstöðunni í mótmælunum, má ekki gleyma í umræðunni áhrif og atbeini 

almennings. Sú andagift sem fylgdi Búsáhaldabyltingunni veitti fólki þá hugljómun að vald 

býr í almenningi og að með sameiginlegum mótmælaaðgerðum er vel hægt að hafa 

lýðræðisleg áhrif. Hvort sem þær aðgerðir er á torgum borga eða á samskiptmiðlum 

Internetsins (Castells, 2012: 42). 

Pierre Bourdieu (2008) og Zapatista hreyfingin (Graeber, 2002; 2004) töluðu fyrir 

sýnileika og samstarfi grasrótarstarfa þvert á landamæri og vinna þannig gegn því valdi 

nýfrjálshyggju. Eftir yfirlýsingu Zapatista árið 1994 hafa margar hreyfingar smátt og smátt 

aukið sýnileika sinn (Graeber, 2002; 2004). Castells (2012) heldur því fram að 

Búsáhaldabyltingin hafi verið undanfari mótmælaflóru samtímans og er áberandi í hans 

skrifum hversu mikilvæga hann telur byltinguna. Ástæðan fyrir því eru viðbrögð ríkisstjórnar 

Íslands á efnahagshruninu sem var ólík öðrum Evrópulöndum (Castells, 2012). Í staðinn fyrir 

að dæla peningum inn í íslensku bankana lét ríkið stjórnendur bankanna sæta ábyrgð. Ríkið 

sló eign sinni á bankana og reyndi með þeim að hlífa fólkinu í landinu. Komið var til móts við 
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kröfur mótmælenda á Austurvelli um afsögn ríkisstjórnarinnar og seðlabankastjóra en krafa 

mótmælenda um nýja stjórnarskrá hefur enn ekki gengið eftir. Mótmælin á Austurvelli náðu 

fram ákveðnu réttlæti og varð það réttlæti innblástur fyrir aðrar mótmælahreyfingar og ein af 

lykilkröfum þeirra (Castells, 2012: 43). Einkenni Búsáhaldabyltingarinnar og aðgerðir hennar 

í iðkun andófs má einnig finna í þeim mótmælahreyfingum sem á eftir fylgdu í Túnis, á Spáni 

og í Bandaríkjunum. Þessi einkenni felast meðal annars í samskiptum, flæði hugmynda og 

boðun mótmælaaðgerða á Internetinu sem og skipulögðum vikulegum (jafnvel daglegum) 

mótmælum þangað til að kröfum fólksins var framgengt (Stefán G. Sveinsson, 2013; Castells, 

1012). Tekið skal fram að hér er langt í frá verið að staðsetja Búsáhaldabyltinguna sem 

einhvers konar frumkvöðul í notkun samskiptamiðla og almenningsrýma fyrir framkvæmd 

mótmæla. Aðeins er verið að staðsetja hana innan þeirra byltinga og mótmæla sem hófust eftir 

efnahagskreppuna, því hún ásamt Túnis byltingunni höfðu hvað mest áhrif á þá flóru 

(Castells, 2012). Búsáhaldabyltingin setti tóninn fyrir komandi mómælendabaráttur víða um 

Evrópu í kjölfar efnahagshrunsins (Castells, 2012: 42). Tónninn sem Ísland setti með 

Búsáhaldabyltingunni ásamt mótmælaaðgerðum í Túnis, urðu að fyrirmynd fyrir þær 

hreyfingar sem á eftir fylgdu. 

4.2 Ár mótmælandans, 2011: Umfjöllun um mótmælin í Túnis, Spáni og USA 

Castells segir að undanfari byltingarinnar í Túnis hafi verið sjálfsíkveikja smásalans 

Mohamed Bouazizi þann 17. desember 2010 (2012: 22). Sjálfsíkveikja Bouazizi var 

örvæntingafull aðgerð til að mótmæla valdaníðslu og stöðugri niðurlægingu af völdum 

lögreglu, sem margsinnis gerði grænmetis- og ávaxtabás hans upptækan eftir að hann neitaði 

að greiða mútur. Þann 3. Janúar 2011 urðu brunasár hans honum að bana, en Mohamed 

Bouazizi mun að eilífu vera minnst sem sá er breytti örlögum arabíska heimsins (Castells, 

2012: 22). Aðeins nokkrum stundum eftir að Bouazizi kveikti í sjálfum sér, höfðu hundruðir 

manna með sömu reynslu af valdaníðslu ríkisins safnast saman fyrir framan sömu byggingu í 

mótmælendaskyni. Castells segir að frændi Bouazizi, að nafni Ali, hafi tekið upp þau 

mótmæli á myndband og sett á Internetið (2012: 22). Innan fáeinna daga hófust kröfugöngur 

víðs vegar um héruð Túnis, sem skiluðu sér að lokum í fjölmennum mótmælum í 

höfuðborginni. Mótmælendur urðu að þola mikla hörku af völdum lögreglu en viku seinna 

höfðu 147 einstaklingar látið lífið og hundruðir særst (Castells, 2012: 22). Í kjölfarið voru torg 

og önnur almenningsrými yfirtekin af mótmælendum  og næstu skref byltingarinnar ákveðin 

með consensus aðferðinni. Auk þess var Internetið nýtt til að koma umræðum, skilaboðum og 

yfirlýsingum mótmælenda til annarra víðs vegar um Túnis og út úr landi. Þessar aðgerðir 
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knúðu til byltingar þar í landi og urðu einnig kveikjan að mótmælahreyfingum víða um heim 

seinna meir (Castells, 2012: 23). 

Á árinu 2011 á Spáni og í Bandaríkjunum var mikil ólga í fólki út af einkaþjónusu ríkisins 

við elítu bankamanna. Fólkinu og félagslegu kerfi í landinu var lítið sinnt. Fólkinu var gert að 

sæta ábyrgð fyrir ábyrgðarleysi fjármálageirans víða um heim (Castells, 2012). Á Spáni hafði 

ný stjórn ekki staðið við kosningaloforð sín til að koma í veg fyrir atvinnuleysi sem mældist 

hátt. Á sama tíma og stjórnin lagði áherslu á að endurfjármagna fjármálastofnanir gekk hún í 

að skera niður velferðarkerfið (Castells, 2012: 110). Í Bandaríkjunum var svipað ástand fyrir 

hendi. Bönkum var bjargað frá gjaldþroti með skattpeningum fólksins. Hundruðir þúsunda 

misstu heimilin sín og vinnu á meðan að þau sem áttu að sæta ábyrgð enduðu á 

undrunarverðan hátt með bónusa eftir allt saman (Castells, 2012: 156). Vitundarvakning fór 

að gera vart um sig á Internetinu út frá ýmsum þrýstihópum. Á Spáni beindist gagnrýni og 

umræðan mest megnis að stjórnvöldum og hvernig tekið var á efnahagskreppunni 2008. 

Mismunandi spænsk grasrótaröfl á netinu skipulögðu sig sameiginlega á samskiptamiðlum 

eins og í Facebook grúppunni „Ekta lýðræði núna!“ (s. Democracia Real Ya) (Castells, 2012: 

111). Castells segir að þar hafi verið krafist þess að stjórn landsins myndi hætta einkaþjónustu 

sinni við fjármálageirann og fara að huga að fólkinu í landinu – Búsáhaldabylting Íslands var 

höfð þar sem fordæmi (2012: 111). Grasrótarstarf mótmælenda í Bandaríkjunum fór einnig 

fram á veraldarvefnum. Má þar helst nefna AdBusters sem spurði á bloggi sínu hvort fólk var 

„... tilbúið fyrir Tahrir augnablik?“ og boðuðu til umsátursmótmæla þann 17. september í 

Zucotti Park, við aðalkennimerki fjármálamarkaðar Bandaríkjanna – Wall Street bygginguna 

(Castells, 2012: 159; sjá einnig Thompson, 2011). Kjörorð Occupy hreyfingarinnar voru og 

eru „Við erum 99 prósentin“ (Castells, 2012: 3, 161, 172) og vísa í að síðustu þrír áratugir 

hafa snúist um ásælni 1% þjóðarinnar. Skýrsla Congressional Budget Office [CBO] (e.d.) 

segir að frá árinu 1976 til ársins 2007 varð um 10% hækkun í tekjum eftir skatt hjá topp 1%, 

en um 2-3% lækkun í tekjum eftir skatt hjá hinum 99% (Castells, 2012: 157; Taylor og 

Cessen, 2011: 17; sjá nánar [CBO] e.d.). Fáeinum mánuðum áður hafði verið boðað til 

umsáturs þann 15. maí á torgum á Spáni í gegnum Facebook, Twitter og annarra 

samskiptamiðla. Tugir þúsunda mættu á torg í yfir 50 borgum, en fjölmennast var í Madrid 

(50 þúsund) og í Barcelona (20 þúsund) (Castells, 2012: 112). Umsátur þessarar 

mótmælahreyfinga á Spáni og Bandaríkjunum einkenndust af hinu nýja formi andófs. 

Samskiptaleiðir fólks voru í gegnum samskiptasíður, ákvarðanir voru út frá consensus 

aðferðinni og nýtt form lifnaðarhátta var iðkuð í raun úti á götum og torgum (Butler, 2011; 
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Raunig, 2011; Thompson, 2011; Castells, 2012). Samstaða fólks fólst í að vinna gegn ríkjandi 

hugmyndafræði samtímans og að skapa rými til að miðla hugmyndum um réttlátara og 

lýðræðislegra samfélag – samfélag sem varð til í krafti fólksins. 

Hvað varðar framtíð þessara mótmælahreyfinga mun aðeins tíminn leiða í ljós, en Castells 

(2012) segir að algengast sé að mótmælahreyfingar fjari út líkt og tíðkast hefur í gegnum 

söguna. Þó eru til nokkur einstök dæmi þar sem mótmælahreyfingar umbreyta formi sínu í 

pólitísk öfl, stjórnmálaflokka eða önnur form (Castells, 2012: 244; sjá einnig Jón Ólafsson, 

2009). Eitt nærtækt dæmi er stjórnmálaflokkurinn Borgarahreyfingin sem myndaðist út frá 

þeim fjölmörgu hreyfingum sem urðu til í kjölfar efnahagskreppunnar og 

Búsáhaldabyltingarinnar á Íslandi (Jón Ólafsson, 2009; „Borgarahreyfingin kynnir“, 2009). 

5 Niðurstöður: Í hverju fólst ummyndun nýrrar andspyrnu hjá 

mótmælahreyfingum samtímans og hver voru áhrif 

Búsáhaldabyltingarinnar? 

Í þessari ritgerð hóf ég umfjöllun mína með því að gera grein fyrir nýfrjálshyggju sem ráðandi 

hugmyndafræði samtímans og hvernig hún hefur náð sessi sem grundvöllur alþjóðlegs 

hagkerfis, sem stjórnmálalegur raunveruleiki og einnig myndað heilbrigða skynsemi (e. 

common sense) hversdagslegs lífs. Kjarni nýfrjálshyggju gengur út á að lágmarka áhrif 

ríkisins og gefa einstaklingnum og ásælni hans kleift að athafna sig út frá hugmyndinni um 

frjálsan markað. Þannig átti vald að dreifast til margra í þágu allra, en eins og fram hefur 

komið virðist valdið fyrst og fremst vera í höndum ákveðinnar elítu; fjármagnskapítalista og 

alþjóðlegra fyrirtækja. Ég skoðaði í ljósi þessara áherslubreytinga sem nýfrjálshyggja bar með 

sér hvernig andspyrna og mótmælahreyfingar hafa breyst ásamt aukinni alþjóða- og 

tæknivæðingu. 

Upplýsingaöldin hefur haft gríðarleg áhrif á hversdagslegt líf fólks, ekki síst með tilkomu 

Internetsins sem hefur opnað fyrir flæði upplýsinga, alþjóðlegra tenginga og samskipta. 

Mótmælendur og hreyfingar hafa nýtt sér nýju samskiptamiðlana og önnur netrými til að 

skipuleggja aðgerðir, skapa samstöðu, efla kjark og ræða nýja lifnaðarhætti þvert á landamæri. 

Með öðrum orðum, Internetið er nýtt sem andspyrnu og andófsrými, rými fyrir fólk til að 

deila hugsjónum sínum sín á milli og að sama skapi hefur það auðveldað því að mynda 

samstöðu með hvort öðru gegn nýfrjálshyggju. Út frá þessari samstöðu í netheimi kom sá 

kjarkur til að færa andspyrnu yfir í raunheima í formi umsáturs torga og annarra almennra 

rýma. Nýtt form andspyrnu myndaðist í þeim rýmum sem fólst í hugmynda- og siðferðilegu 

andófi byggða á consensus aðferðinni. Á þann hátt var fólki gefið frí frá ríkjandi 
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hugmyndafræði og hennar einu formi lifnaðarhátta – ásælni, gefið færi á að upplifa aðra 

hugmyndafræði sem mótuð var af almenningi fyrir almenning og enn fremur öðlast sýn á 

iðkun beins lýðræðis þar sem komið er til móts við ólíka en viðloðandi lifnaðarhætti 

samfélags. Mótmælahreyfingar sýna fram á að möguleiki er til staðar fyrir eins konar frá botni 

og upp (e. bottom-up) valdi og áhrifum til mótstöðu við ríkjandi frá toppi og niður valdi (e. 

top-down). Þessi þættir mynduðu grunn fyrir nýju formi andspyrnu og urðu aðal 

einkennismerki mótmælahreyfinga árið 2011. 

Ásamt því að útskýra ummyndun nýrrar andspyrnu hjá mótmælahreyfingum samtímans 

með tilkomu nýfrjálshyggju, skoðaði ég einnig mikilvægi Búsáhaldabyltingarinnar í ljósi 

fjölgun mótmælahreyfinga eftir alþjóðlegt efnahagshrun árið 2008. Óhætt er að segja að 

mikilvægi hennar var mikið, ekki síst í því að efla og virkja íslenska borgara og krefjast 

breyttra stjórnarhátta og lýðræðisumbóta (þrátt fyrir að ný stjórnarskrá sé ekki ennþá í höfn). 

Búsáhaldabyltingin var jafnframt mikilvæg í augum annarra mótmælenda og hreyfinga sem 

tóku sér stöðu á torgum Spánar árið 2011. Búsáhaldabyltingin sýndi í verki að fólk getur haft 

„rödd“ og beitt henni í að hafa áhrif á hvernig samfélag það vill búa í. Sú vitundarvakning að 

atbeini fólks er mikilvægt gefur að minnsta kosti von fyrir snefil af réttlæti í þágu almennings. 

Þó svo að Búsáhaldabyltingin sé umdeild á Íslandi og gagnrýnisraddir (sem eiga fullan rétt á 

sér) séu til staðar um lögmæti byltingarinnar, má ekki gleyma sérstöðu hennar í alþjóðlegu 

samfélagi. Í augum þess samfélags er hún ein af fáum byltingum sem höfðu bein lýðræðisleg 

áhrif á sína ríkisstjórn og með því varð hún að mati Castells (2012), ein af fyrirmyndum 

alþjóðlegra mótmælahreyfinga víða um heim. 
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