
 

 

 

 

 

Hugvísindasvið 

Heimspeki 

Ritgerð til MA-prófs 

Leiðbeinandi: Sigríður Þorgeirsdóttir 

 

Ferðin til tunglsins 
Um íslam í Evrópu og sjálfsmyndavanda 

samtímans 
 

 

 
 

 

 

 

Anna Lára Steindal 

Desember 2013 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víst þekkjum við aðeins þessa einu veröld 

þessa einu fögru veröld 

 

Og við elskum hana  

(Margrét Lóa Jónsdóttir, úr ljóðabókinni Tímasetningar) 

  

 



3 

 

Efnisyfirlit 
 
Ágrip .............................................................................................................................................................. 4 

Abstract ......................................................................................................................................................... 6 

Formáli .......................................................................................................................................................... 8 

Inngangur .................................................................................................................................................... 16 

Ferðin til tunglsins ....................................................................................................................................... 20 

Jörðin er ein – veröldin ekki .................................................................................................................... 24 

I. hluti:  Fukuyama og Huntington .............................................................................................................. 28 

Við endimörk heimssögunnar ................................................................................................................. 32 

Átök milli menningarheima eru óumflýjanleg ........................................................................................ 35 

Afleiðingar 11. september ...................................................................................................................... 39 

II. hluti: Íslam og Vesturlönd ....................................................................................................................... 46 

Tilfinningar og heimsveldapólitík ............................................................................................................ 47 

Ótti, niðurlæging og von ......................................................................................................................... 50 

Niðurlæging Araba ...................................................................................................................................... 52 

Ótti Vesturlandabúa ................................................................................................................................ 56 

Lýðræði á öld sjálfsmyndarinnar ............................................................................................................. 59 

Í leit að sjálfsmynd .................................................................................................................................. 61 

Uppreisn annarar kynslóðar .................................................................................................................... 70 

III. hluti: Sjálfsmynd og samsemd ............................................................................................................... 78 

Siðfræði sjálfsmyndar og samsemdar ..................................................................................................... 81 

Heimsborgarahyggja ............................................................................................................................... 90 

Lokaorð: Róttækt lýðræði og sjálfbær heimssaga ...................................................................................... 93 

Eftirmáli: Innflytjendur á Íslandi. ................................................................................................................ 97 

Múslimar á Íslandi ................................................................................................................................. 102 

Heimildaskrá ............................................................................................................................................. 105 

 

  
  



4 

 

Ágrip 
 

Þegar kalda stríðið rann sitt skeið á enda urðu straumhvörf í alþjóðastjórnmálum er hið 

einfalda viðmið sem áður skipti heiminum í grundvallaratriðum í tvennt 

(kapítalismi/kommúnismi) lagðist af. Um leið hóf margbreytileikinn innreið sína og síðan 

hefur hugtakið hnattvæðing í auknum mæli verið notað til að lýsa heiminum, en það felur 

meðal annars í sér flókin tengsl og vensl ólíkra menningarheima, einstaklinga og hugmynda. 

Francis Fukuyama skrifaði við þessar aðstæður grein sem átti eftir að hafa gríðarleg áhrif og 

hratt af stað glímu hugmynda sem enn stendur yfir.  Í greininni, sem ber yfirskriftina The End 

of History? heldur höfundurinn  því fram að mannkynið  sé komið að endimörkum 

heimssögunnar og að frjálslynt lýðræði sé sú hugmyndafræði sem framvegis muni skilgreina 

samfélagslegan og pólitískan veruleika og gera ólíkum aðilum kleift að semja um að lifa í 

friði og spekt sem jafningjar í sameinuðum heimi. Sem andsvar við þessum hugmyndum 

skrifaði fyrrum kennari Fukyama, Samuel P. Huntington, aðra grein sem haft hefur jafnvel 

enn meiri áhrif. Sú ber titilinn Clash of Cviliszations? og í henni leitast Huntington við að 

færa rök fyrir því að kenning Fukuyama um endalok heimssögunnar og sameinaðan heim sé 

röng. Frjáslynt lýðræði og útópían um  samvinnu muni ekki skilgreina veruleika okkar í 

framtíðinni heldur óumflýjanleg átök milli menningarheima og helstu átakalínur komi til með 

að vera milli hins kristna Vesturs og heims íslam. Báðir þróuðu höfundarnir hugmyndir sínar 

áfram og gáfu út á bók fáum árum síðar.  

Í kjölfar 11. september 2001 og þeirrar atburðarásar sem þá fór af stað þótti mörgum 

sem kenning Huntingtons hefði verið sönnuð og umræðan um óumflýjanleg átök milli 

menningarheima fékk byr undir báða vængi, bæði í Vestri og Austri. Stríðið gegn 

hryðjuverkum og vandi múslimasamfélaga í Evrópu við að aðlagast var þá talin ein 

birtingarmynd þessara óhjákvæmilegu átaka og smátt og smátt fjaraði undan almennri trú 

leikra og lærðra á möguleikann á farsælli sambúð fólks af ólíkum uppruna í 

fjölmenningarsamfélögum nútímans. 

Undanfarin ár hafa þessi tvö meginsjónarmið um margbreytileika og fjölmenningu 

tekist á; annars vegar hugmyndin sem er undirliggjandi kenningu Huntingtons, um að 

fjölmenningarhugtakið sé gjaldþrota draumsýn. Sagan hafi dæmt það ómerkt og farsæl 

sambúð fólks af ólíkum uppruna geti ekki verið og muni aldrei verða átakalaus. Þetta 

sjónarmið má kalla íhaldssamt og lokað enda telja talsmenn þess að affarasælast sé að hverfa 
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frá öllum tilraunum um margbreytileika og hörfa aftur inn í einfaldari og einsleitari 

samfélagsgerð og samskiptahefð þar sem sjálfsmyndin er að verulegu leyti gefin og fyrirfram 

skilgreind. Hins vegar sú afstaða, sem er meira í anda þess sem Fukuyama heldur fram, að vel 

lukkað fjölmenningarsamfélag sé mögulegt. Að ólíkir hópar fólks geti samið um að deila 

samfélagi átakalaust, en til þess að svo megi verða þurfi það kerfi sem er umgjörð samfélags 

og samskipta að breytast. Þetta sjónarmið má skilgreina sem róttækt, enda telja talsmenn þess 

nauðsynlegt að stokka upp hugmyndina um menningu, samfélag, lýðræði og vald til þess að 

rúma þann nýja veruleika sem við lifum á 21. öldinni.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að rannsaka þessi tvö sjónarhorn með sérstöku tilliti 

til íslam í Evrópu og sjálfsmyndavandans sem þær áskoranir sem margbreytileikinn glímir 

við grundvallast að endingu á og jafnan er talað um sem sjálfsmyndapólitík. Kenningar 

Fukuyama og Huntingtons verða skoðaðar sérstaklega og hugað að því hvor þeirra sé betur til 

þess fallin að skapa forsendu fyrir einingu í margbreytileikanum og koma böndum á 

fjölmenninguna, sem er einkenni á nútímanum hvort sem okkur líkar betur eða verr. Leitast 

er við að rökstyðja þá tilgátu að kenningin um óumflýjanleg átök á milli menningarheima sé á  

misskilningi byggð og frjálslynt lýðræði, sem Fukuyama er talsmaður fyrir, sé því betur 

lýsandi sniðmát fyrir veruleikann. Því er þó jafnframt haldið fram að talsvert vanti upp á að 

kenningin, eins og Fukuyama setti hana upphaflega fram, lýsi endanlegum endimörkum 

heimssögunnar. Til þess að geta staðnæmst við þessi endimörk sögunnar, skapa aðstæður sem 

í raun ráða við  margbreytileikann, er nauðsynlegt að stokka um kerfið sem sníður okkur 

umgjörð og  stíga til fulls skrefið í átt til róttæks lýðræðis, hugmyndar sem hugsuðir á borð 

við Mouffe og Laclau kynntu til hugmyndasögunnar seint á 20. öldinni. 
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Abstract 
 

At the end of the Cold War the landscape in international politics was suddenly transformed 

when the simple paradigm that divided the world into two opposites (capitalism and 

communism) became obsolete. Diversity invaded the world and for the last thirty years the 

concept of “globalisation” has increasingly been used to describe a new world characterised 

of complex connections between cultures, peoples and ideas that emerged. In the wake of 

these developments Francis Fukuyama wrote an essay titled The End of History? where he 

argues that humanity has reached and endpoint in history, and that liberal democracy is the 

ideology that will define our existence in the future to come and make it possible for different 

people to negotiate about their identities and thus minimize conflict and disagreement. As a 

response to this optimistic idea Fukuyama’s former teacher, Samuel P. Huntington, published 

another essay, which was to have even more impact on the world of Western thought and 

ideas about international relations. The title of the essay was Clash of Civilizations?, and in it 

Huntington attempts to refute Fukuyama’s idea about the end of history. He more over 

confirm his own beliefs that in the future international politics will be driven by inevitable 

conflicts or clash of civilizations, and that the main fault lines will be between the Christian 

West and the world of Islam. Both Fukuyama and Huntington developed their ideas into a 

longer version in book a few years later.  

 In the wake of September 11
th

 2001 and the line of events that followed, many felt that 

Huntington theses had been confirmed and the discussions about the clash of civilizations 

gained a momentum in both East and West. The war on terror and troubles western 

communities faced with integrating its Muslim population was viewed as a manifestation of 

these inevitable conflicts and general faith in the possibilities of the modern multicultural 

project diminished.  

In recent years these two main perspectives on diversity and the prospects of 

multiculturalism have fought for legitimacy: on one hand the idea underlying Huntington’s 

perspective that multicultural concept is bankrupt and that history has proven it utopian and 

impossible. Peoples of different cultural origin cannot and will not live together without 

conflicts. This is a conservative and closed position and those who advocate for it want to 

abandon the diversity project and retreat into the simple and homogeneous communities we 

knew in the past. On the other hand we have a position more in line with what Fukuyama 
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holds, insisting that a well-functioning multicultural society is possible, that different groups 

of people can share a community without conflicts, but in order for that to happen we must 

change the communal framework and the systems in which we interact.  

This position can be is labelled radical since it demands a re-interpretation of the notions of 

culture, community, democracy and power in order to comprehend the reality of the 21st 

century.  

In this paper I will examine those two perspectives with special regard 

 to Islam in Europe and the identity problem inherent in the challenges of diversity, usually 

referred to as identity politics. I will critically examine Fukuyama’s and Huntington’s 

theories and ask which of the two is better suited to create grounds for unity in diversity and 

comprehend the multicultural reality we face in today´s world whether we like it or not. I will 

argue that the theory of clash of civilisations is based on a misconception and 

misunderstanding and that liberal democracy, as Fukuyama advocates, is better suited as a 

framework for our times. That being said, I belief that Fukuyama’s ideas need some further 

steps before we enter the stage he identifies as the end of history and unity in diversity. For 

that to happen, and in order to create a system that truly can embrace diversity and create 

unity, we have to take the full step towards what has been labelled radical democracy, an idea 

that was originally developed by Mouffe and Laclau in late 20
th

 Century.   
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   Formáli 
 

Allar götur síðan ég var lítil stelpa hef ég verið hugfangin af fólki og þessari undursamlegu 

veröld sem við lifum í. Ég ólst upp við hugmyndina um menningarlegan fjölbreytileika og 

áttaði  mig fljótt á því að fólk af ólíkum uppruna og með ólíkan bakgrunn fer ólíkar leiðir í 

glímu sinni við tilveruna. Samt hef ég aldrei hitt manneskju sem ég hef ekki átt eitthvað 

sameiginlegt með, þó ekki sé nema glíman við að vera manneskja og lifa innhaldsríku og 

gefandi lífi. Ótti fólks við veraldir annarra hafa því alla tíð valdið mér heilabrotum. Ég ólst 

upp í einsleitu samfélagi þar sem mín eigin fjölskyldumenning þótti um margt sérkennileg. 

Pabbi minn var Norðmaður með íslenskar rætur sem  sigldi um heimshöfin í tíu ár áður en 

hann kom til Íslands, hitti mömmu og settist hér að. Ég elskaði sögurnar hans um 

hákarlaveiðar í Indónesíu, ævintýri ungra sjóliða á Filippseyjum og glannaleg kynni þeirra af 

gæjum og gangsterum í Suður Ameríku. Móðurafi minn var amerískur hermaður, af 

frönskum og írskum ættum,  sem kynntist ömmu þegar hann gengdi hermennsku á Íslandi. 

Amma var sumsé í ástandinu og mamma því ástandsbarn. Móðurforeldrar mínir giftu sig og 

fluttu til Ameríku þegar herþjónust afa lauk á Íslandi. En amma þjáðist alla tíð af heimþrá og 

kunni illa við sig í Bandaríkjunum. Hún flutti því heim aftur með börnin sín tvö þegar 

mamma var átta ára.  

Jafnvel þó svo að ég hafi aldrei þekkt afa mína, hvorki þann ameríska né þann norska,  

hefur arfleifð þeirra mótað líf mitt á afgerandi hátt. Þegar foreldrar mínir voru ung og 

ævintýragjörn ákváðu þau að flytja til Bandaríkjanna og endurnýja kynni mömmu við 

föðurfólkið sitt. Þremur árum síðar á sólríkum desembermorgni á þriðja Stræti í Sarasoda, 

Flórída fæddist ég. Í sex ár bjó fjölskylda mín sem innflytjendfjölskylda víðsvegar um 

Bandaríkin á rósturtímum í sögu hinnar ungu þjóðar, á köflum við ævintýralegan kost. Á 

meðan á Ameríkudvöl okkar stóð var frelsisbarátta blökkumanna í fullum gangi
1
, sýrurokk og 

frjálsar ástir ruddu sér til rúms og kapphlaupið til tunglins var í undirbúning svo fátt eitt sé 

nefnt. Rúmu ári áður en ég fæddist upplifði fjölskyldan heimssögulegan viðburð sem enn 

þann dag í dag hefur áhrif á sýn mannsins á sjálfan sig í heiminum. Í júlí 1969 sat fjölskyldan 

eins og límd við svarhvítan sjónvarpsskjá í hjólhýsahverfi í Braidenton, eins og  næstum allir 

íbúar í Bandaríkjunum sem höfðu aðgang að sjónvarpi, og fylgdis í andakt með beinni 

                                                 
1
 Jim Crow lögin voru afnumin 1965. 
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útsendingu frá því þegar Appolli 11. lenti á tunglinu og Neil Armstrong tók fyrstu skref 

manns á tunglinu. Þessi upplifun hafði djúp áhrif mömmu og síðar átti hún eftir að rifja 

þennan atburð upp, svo oft og af svo mikilli innlifun að ég drakk í mig með móðurmjólkinni 

sannfæringuna um að þetta andartak væri eitthvert það merkilegasta í  mannkynssögunni. 

Seinna, þegar við vorum aftur flutt á æskulsóðir mömmu í Keflavík, var það vinsæl 

fjölskylduskemmtun að fara í tunglferðir út í Krýsuvík. Innblásin af vitneskjunni um að 

tunglfararnir æfðu tunglgöngu í hraungrýttu landslagi á Íslandi áður en þeir héldu út í geim, 

stauluðumst við yfir úfið hraunið og endurtókum orð Armstrongs; þetta er lítið skref fyrir 

mann .....  

 

Oft var dvölin í Ameríku erfið.  Um tíma bjuggum við meðal annars í  hjólahýsahverfi 

og iðulega í lágstéttarhverfum þar sem íbúar voru flestir innflytjendur af rómönskum, 

asískum eða  afrískum uppruna. En áhugverðu og góðu stundirnar voru síst færri og þessi 

lífsreynsla hefur mótað viðhorf Steindal fjölskyldunnar til tilverunnar allar götur síðan. Í 

Ameríku lærðum við að fagna fjölbreytileikanum, umbera „hina“ og elska okkar dásamlega 

undarlegu nágranna um leið og við öðluðumst ómetanlega innsýn inn í oft á tíðum harða 

lífsbaráttu innflytjenda.  

Þessi bakgrunnur hefur gert það að verkum að ég hef alla tíð haft einlægan áhuga á 

fólki og framandi menningu, og þá ekki síst fólki sem glímir við framandi menningu. Og 

einhvern vegin hafa mér alltaf fundist mest spennandi áskoranirnar í lífinu tengjast því að 

fóta sig í framandi aðstæðum og öðlast innsýn í líf fólks sem hefur aðra sýn á lífið en ég sjálf. 

Mér hefur fundist að því betur sem manni gengur að lifa í veröldum annarra, því 

innihaldsríkara og áhugaverðari verður tilveran í manns eigin veröld. Eftir því sem ég kynnist 

fjölbreytileika heimsins betur styrkist ég í þessari trú. 

Haustið 1999 bjó ég um tíma í London þar sem ég hafði aðsetur meðan ég stundaði 

rannasóknir í tengslum við meistararitgerð í heimspeki. Á meðan á dvöl minni stóð deildi ég 

íbúð með flóttamönnum frá Sómalíu og eyddi löngum stundum á bóksafni The London 

School of Oriental and African studies þar sem blómstraði fjölbreytt og lifandi samfélag 

námsmanna og kennara alstaðar að úr heiminum. Heima fyrir öðlaðist ég milliliðalausa 

innsýn inn í líf sómalskra innflytjenda og harða lífsbaráttu þeirra. Við bjuggum í útjaðri 

niðurnídds innflytjendahverfis í Vestur London þar sem baráttan um völd og virðingu 



10 

 

reyndist oft lífshættuleg og kostaði að minnsta kosti tvo unga menn lífið á þeim vikum sem 

ég bjó þar. Það var á þessum tíma sem áhugi minn á íslam í Evrópu kviknaði. Ég upplifði í 

návígi hversu erfitt það er fyrir innflytjendur að marka sér sess og skilgreina sjálfa sig upp á 

nýtt sem sjálfráða manneskjur sem njóta virðingar og tækifæra í framandi aðstæðum. Mín 

eigin fjölskylda hafði tekist á við sumar þessar áskoranir tæplega þrjátíu árum fyrr, en þegar 

við bættist sú staðreynd að meðleigjendur mínir voru svartir múslimar frá Afríku að berjast 

við að koma sér fyrir í samfélagi sem skipulagt er af hvítum, kristnum Vesturlandabúum urðu 

möguleikar þeirra til þess njóta virðingar, tækifæra og sjálfræðis enn minni. Jafnvel þó ég 

hafi fallið vel inn í breskt samfélag mátti ég að nokkru leyti upplifa niðurlæginguna og 

andstreymið sem var daglegt brauð sómölsku innflytjendanna, einfaldlega vegna þess að ég 

var í vinfengi við þau. Mér reyndist á stundum erfitt að dragast ekki inn í vítahring gremju og 

andúðar sem svo margir vinir mínir, bæði bretar og innflytjendur, voru fastir í með þeim 

afleiðingum að átök, á borð við þau sem lýst er í öðrum hluta hér á eftir, stigmögnuðust.  

Tveimur árum eftir að ég sneri heim til Íslands, fjórum mánuðum eftir hryðjuverkaárás Al 

Kaída í Bandaríkjunum, var vini mínum vísað frá Bretlandi og aftur til Sómalíu vegna tengsla 

við öfgahóp sem kenndi sig við Al Kaída og gruns um að áforma hryðjuverk í Bretlandi. Eftir 

því sem ég best veit er hann þar enn, og enn við sama heygarðshornið. Ég þekki því  

persónulega einstaklinga sem eru í sömu stöðu og unga fólkið sem fjallað verður nánar um í 

þriðja kafla hér á eftir og hef orðið vitni að því hvernig átakafrumkvöðlar, sem skýla sér á 

bak við það sem ég kalla íslamska söguskoðun, nýta gatið í kerfinu og lokka til liðs við sig 

ungt fólk án tækifæra, sjálfsvirðingar og raunverulegra möguleika til að bæta aðstæður sínar. 

Ég hef séð með eigin augum hvernig örvæntingin breytir fólki og snýr því gegn samfélaginu 

sem það býr í. Hvernig skilningsleysi innfæddra á aðstæðum innflytjenda getur verið olía á 

eld átaka og vonleysis. 

Í daglegum samtölum um lífið og tilveruna við meðleigjendur mína og aðra úr 

sómalska samfélaginu í nágrenninu ræddum við oft um tengsl flóttamannanna við 

heimalandið, dvalarlandið og sjálf sig. Í þessum samtölum kom sjálfsmyndarkrísan sem mörg 

þeirra voru í glöggt í ljós. Þau vildu aðlagast og læra á breskt samfélag, njóta þeirra tækifæra 

sem Vesturlönd í þeirra augum höfðu alltaf falið í sér fyrirheit um og höfðu  réttlætt áform 

um flótta og nært drauminn um betra líf í Bretlandi. En tækifæri til þess voru fá eða engin. 

Vonbrigðin voru því gríðarleg þegar að því koma að smíða sér nýja tilveru í nýju landi. 
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Bretar vildu gegnum gangandi ekkert með þau hafa, á þessum tíma voru sómalskir 

innflytjendur líklega þeir lægst settu í bresku samfélagi, og fyrirmyndir voru því engar eða 

óheppilegar. Helst ógæfufólk sem samfélagið hafði gefist upp á og var því jafnvel í verri 

stöðu en flóttafólkið sjálft. Þá var nærtækast að snúa sér að því eina sem þau þekktu - sínu 

eigin samfélagi. En stríðshörmungar og hörð lífsbarátta hafði verulega brenglað viðhorf og 

afstöðuna til lífsins og efniviðurinn sem þau höfðu úr að moða við að aðlaga sjálfsmyndina 

að bresku samfélagi var því í besta falli ákaflega rýr og í versta falli mjög óheppilegur.  

Leigusalinn okkar var pakistani sem hafði komi sér ágætlega fyrir. Hann átti nokkrar íbúðir 

sem hann leigði út og vínbúð sem var á jarðhæð hússins sem við bjuggum í. Einn daginn 

mætti hann til vinnu á splunkunýjum Bens sem hann lagði stoltur fyrir utan búðina sína. 

Vinnudagurinn var varla nema hálfnaður þegar kunningi minn, sómali sem glímdi við 

áfengisvanda og geðraskanir, mætti með sleggju og rústaði bílnum. Um kvöldið átti ég 

eftirminnilegt samtal við samleigjanda minn sem var að velta því fyrir sér hvers vegna svona 

mikill munur væri á því hvernig annars vegar sómalarnir plumuðu sig í bresku samfélagi og 

hins vegar indverjar og pakistanar.
2
 Þegar ég spurði hann hvaða skýringu hann hefði sjálfur á 

þessu yppti hann öxlum í uppgjöf og sagði: „ætli við séum ekki bara búin að missa alla von?“ 

Þetta svar er ekki ólíkt því sem Dominique Moïsi hefur fjallað ítarlegar um og nánar er vikið 

að í öðrum hluta, en hann heldur því fram að heimur múslima hafi síðast liðna áratugi 

einkennist í ríkari mæli af vonleysi og niðurlægingu á meðan von og bjartsýni hafi glæðst hjá 

íbúm Asíu, en ótti sé sú tilfinning sem fyrst og fremst stjórni Vesturlandabúum.  

Tæpum áratug eftir dvöl mína í London komst ég aftur í mjög náin kynni við flóttafólk 

með íslamskan bakgrunn. Þá var um að ræða hóp flóttafólks af annarri og þriðju kynslóð 

landlausra Palestínumanna sem hröktust frá Írak í kjölfar innrásar Bandaríkjamanna árið 

2003. Til Íslands kom hópurinn í boði íslenskra stjórnvalda úr hinum alræmdu 

flóttamannabúðum Al - Waleed þar sem þau höfðu búið við skelfilegan kost, sum í upp undir 

tvö ár.  Hópurinn settist að á Akranesi og ég gegndi stöðu verkefnisstjóra Rauða krossins á 

Akranesi í móttökuferlinu. Með tímanum hef ég bundist einstaklingum úr hópnum sterkum 

vináttuböndum og í þau fimm ár sem þau hafa búið á Íslandi hef ég öðlast persónulega innsýn 

í baráttu þeirra við að koma sér fyrir í nýju landi og framandi menningu. Í gegnum vinnu 

                                                 
2
 Indverjar og  Pakistanar eru mjög áberandi í verslunarrekstri og viðskiptum. 
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mína með flóttahópnum hef ég líka átt náið og gott samstarf við samfélag múslima á Íslandi á 

breiðari grunni og hef því talsverða innsýn í hvernig íslam er að þróast á Íslandi.  

Snemma árs 2012 kynntist ég heimi íslam frá enn nýju sjónarhorni þegar ég skráði mig 

á námskeið hjá The Network University
3
 sem fram fór undir yfirskriftinni Transforming Civil 

Conflicts. Lokaverkefni mitt þar var  ítarleg greining á aðstæðum í Egyptalandi í aðraganda 

arabíska vorsins, og var unnið í samvinnu við tvo samnenmendur mína, ungar konur sem 

báðar eru femínistar og aðgerðasinnar sem berjast fyrir mannréttindum og jafnrétti í 

Arabaheiminum. Þær eru og hafa verið virkir þátttakendur í arabíska vorinu og samvinna við 

þær var ákaflega gefandi og lærdómsrík. Með okkur tókst góður og náinn vinskapur. Í 

gegnum þessar vinkonur mínar hef ég fylgst með hvernig ský dró fyrir sólu með þeim 

afleiðingum að arabíska vorið í Egyptalandi breyttist í mikinn frostavetur og skynja svo sterkt  

hvernig almenningur er leiksoppur afla sem nærast á hugmyndinni um átök milli 

menningarheima. Hægt og bítandi hafa þær glatað voninni og ég finn hvernig niðurlægingin 

er að ná tökum á þeim eftir því sem hún vex, tilfinningin um að vera strengjabrúða 

átakafrumkvöðla sem ota sínum tota undir formerkjum sem kenna má við sjálfsmyndapólitík 

án þess að skeyta um þau áhrif sem átökin hafa á almenning í Egyptalandi.  

Annar viðburður sem hafði áhrif á efnistök er upplifun af þátttöku í námskeiði sem 

haldið var á vegum ameríska sjóhersins
4
 í stjórnstöð bandaríska flotans í Washington í 

desember 2012. Námskeiðið fjallaði um arabíska vorið og hvernig heimurinn gæti brugðist 

við þeim áskorunum sem það hefur haft í för með sér í heimsveldapólitík og í lífi þeirra sem 

lifa og/eða starfa í hringiðu átakanna. Námskeiðið sóttu aðilar úr ýsmum áttum með rætur 

bæði í hugmyndaheimi Vesturlanda og heimi íslam. Til dæmis einstaklingar sem þjóna í 

utanríkisþjónustu Bandaríkjanna og bandaríska hernum. Einnig aðilar sem starfa á vegum 

hjálparsamtaka, hugveita og félagasamtaka um heim allan. Hluti þátttakenda hafði tekið 

beinan þátt í arabíska vorinu eða upplifað það í nánd, eða þekktu gjörla aðstæður og voru vel 

heima í pólitíkinni sem tengist þessum heimshluta. Á meðal þátttakenda og/eða 

framsögumanna voru fyrrverandi sendiherra Bandríkjanna í Líbíu (forveri Cristhopher 

Stevens sem féll í áhlaupi íslamista í september 2012), ráðherra í ríkisstjórn Egyptalands, 

deildarstjóri í utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna, ráðgjafi ríkisstjórnarinnar í Túnis, yfirmenn í 

                                                 
3
 Sjá: http://www.netuni.nl/tnu/moz/ 

4
 US Naval Postgraduate School, heiti námskeiðsins var Að vinna úr óstöðugleika eftir arabíska vorið – á ensku 

Managing Instability after the Arab Spring. 
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sjóhernum, hermenn sem gegnt höfðu herþjónustu í Afganistan, aktivistar frá Jemen og 

Pakistan svo fáeinir séu taldir. Það var sláandi hversu sýn og afstaða þátttakenda til 

áskorananna sem við ræddum vorum mismunandi eftir því hvar þeir höfðu þjálfað hugsun 

sína um málefnið og stundum sló í brýnu milli andstæðra póla, jafnvel harkalega. Fulltrúar 

ameríska hersins og utanríkisþjónustu Bandaríkjanna sem enn voru þjónandi byggðu 

málflutning sinn að verulegu leyti á grundvallarforsendu sem kenna mætti við Samuel 

Huntington og hugmyndina um óumflýjanleg átök milli menningarheima. Sannfærðir um 

réttmæti þess að beita öllum tiltækum hernaðarmætti til að verja eiginhagsmuni áttu þeir erfitt 

með að ígrunda ástandið út frá öðru sjónarmiði en hernaðarlegu og gátu illa sætt sig við þá 

hugmynd að taka þyrfti siðferðilega ábyrgð á því þegar einstaklingar verða fórnarlömb átaka 

og mannréttindi eru brotin. Til dæmis þótti hermönnunum sem þjónað höfðu í Afganistan 

fráleitt að ætla að setja einhverjar hömlur á notkun fjarstýrðra sprengjuflauga, dróna, þrátt 

fyrir að þátttakandi sem hafði sjálf upplifað þau áhrif sem notkun slíkra flauga hafði í Jemen, 

þar sem hún hafði tekið virkan þátt í arabíska vorinu, benti á að samkvæmt hennar reynslu 

væru drónaárásir best til þess fallnar að snúa almenningsálitinu í Jemen gegn Bandaríkjunum 

og í átt til íslamista.
5
 Þær væru því beinlínis olía á eld átaka. Umræða af þessu tag var iðulega 

mjög heit og hinir herskárri þátttakendum þótti það barnaleg afstaða að ætla sér að vinna stríð 

með vinsemd og kærleika. Sú var aftur á móti krafa aktivistanna og þeirra sem vildu finna 

lausn á átökunum í samræðu og með aukinni samvinnu með sameiginlega hagsmuni allra að 

leiðarljósi. Mér fannst sérstaklega merkilegt hversu ofurstar og liðforingjar sem höfðu lokið 

herþjónustu og voru sestir í helgan stein höfðu endurskoðað afstöðu sína og stilltu sér upp 

með þeim sem vildu finna „mýkri“ leiðir til að takast á við þær áskoranir sem arabíska vorið 

hefur í för með sér.  

Í gegnum þessi kynni mín við flóttafólk frá Sómalíu, Írak og fleiri löndum, aðgerðasinna, 

stjórnmálamenn og hermenn sem hafa tekið þátt í arabíska vorinu og innsýn inn í heim íslam 

í Evrópu hefur sannfæring mín um að togstreitan á milli tveggja andstæðra  hugmyndakerfa, 

eins og ég upplifði svo sterkt á námskeiðinu hjá ameríska sjóhernum, sem annars vegar er 

lokað og gerir ráð fyrir óhjákvæmilegum átökum milli menningarheima og hinsvegar opins 

                                                 
5
 Í grein í The Washington Post frá 25.desember 2012 er haft eftir  Abdul Rahman Berman, framkvæmdastjóra  

National Organization for Defending Rights and Freedoms um drónastríðið í Jemen: “Drónastríðið hefur mistekist. 

„Fyrir hverja tíu sem sem Bandaríkjamenn drepa mun Al – Kaída fá 100 nýja til liðs við samtökin.” 

Sjá: http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/when-us-drones-kill-civilians-yemens-government-tries-to-

conceal-it/2012/12/24/bd4d7ac2-486d-11e2-8af9-9b50cb4605a7_story.html 
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samræðumiðaðs samingakerfis sem miðar að því að finna fjölbreytileikanum farsælan farveg, 

sé uppspretta þess vanda sem í grundvallaratriðum má rekja erfiða stöðu íslam í Evrópu (og 

almennt) til. Ég hef greint þessa togstreitu í sambúð Sómalanna við breskt samfélag, milli 

hers og borgarlegs samfelags í Bandaríkjunum, í vaxandi örvæntingu vinkvenna minna í 

Egyptalandi sem fyrir aðeins sex máuðum höfðu trú á því að festa mætti frjálslynt lýðræði í 

sessi í sátt við hugmyndaheim íslam en eru nú smátt og smátt að glata þeirri von í vaxandi 

örvæntingu yfir því að upplifa sig sem leiksoppa hagsmunaafla sem þær ráða ekki við og 

skeyta engu um þeirra afstöðu. Þessi togstreita er einnig uppspretta vaxandi andúðar gegn 

íslam á Íslandi sem afhjúpaðist meðal annars í kommentakerfum fréttamiðla þegar fregnir 

bárust af því að meira en áratuga langri bið múslima á Íslandi eftir lóð til moskubyggingar 

væri senn á enda. Í nærsamfélögum er talað fjálglega um að horfa á kosti menningarlegs 

fjölbreytileika og opna samfélagið svo allir geti tekið þátt, á sama tíma grundvallast 

heimsveldapólitík Vesturlanda (og um leið viðhorf gangvart „hinum“) á lokaðri og 

átakamiðaðri hugmyndafræði sem gerir ráð fyrir að átökum. Á sama hátt horfa margir 

forvígismenn í Arabaheiminum á Vesturlönd. Rosie Braidotti hittir naglann á höfuðið þegar 

hún segir: einhversonar vitrænt og siðferðilegt fát hefur gripið um sig innan hugvísindanna 

undir pressunni sem átök milli menningarheima setur okkur í og hefur leitt til 

stjórnmálamenningar sem einnkennist annarsvegar af ótta og skelfingu og hins vegar 

fortíðarþrá og dapurlegri svartsýni.
6
 Því meira sem ég velti fyrir mér  þeim vanda sem þetta 

siðferðilega fár hverfist um, því  sannfærðari hef ég orðið um að í grundvallaratriðum sé það 

á misskliningi byggt. Meintum átökum á milli menningarheima held ég að sé nærtækara að 

lýsa sem átökum milli sjálfsmynda og skiliningsleysi á aðstæðum annarra. Glíman við 

fjölmenningu og fjölbreytileika er í eðli sínu mjög heimspekilegt verkefni. Þegar upp er 

staðið veltur afstaða okkar til þess á því hvernig við skiljum heimspekileg hugtök á borð við 

sjálfsmynd og samsemd og hvaða augum við lítum á söguna og þau kerfi sem manneskjur lifa 

og hrærast í.  Með því að rýna í reynslu þeirra sem hafa átt í þessari glímu og þau kerfi sem 

hún fer fram í og bera saman við fræðilegar hugmyndir má öðlast heimspekilegan skilning á 

viðfangsefninu, sem er nauðsynleg forsenda þess að við getum farið að vinna okkur út úr 

kreppunni, laus við óttann og skelfinguna með trú á framtíðina að leiðarljósi. Kannski er þetta 

eina leiðin sem er fær út úr sjálfsmyndapólitíkinni sem nútíminn er svo litaður af. 

                                                 
6
 Rosie Braidotti (2008): In Spite of the Times: The Postsecular turn in Feminsim, bls. 10 
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Margir einstaklingar, hugsuðir, aðstæður og höfundar hafa haft áhrif á mig og mótað 

afstöðu mína. Auk þeirra sem beint er vísað til hér á undan eða eftir vil ég sérstaklega nefna 

Nayef Al – Rodhan, prófssor í heimspeki við Oxford háskóla og deildarstjóri hjá Geneva 

Center for Security Policy sem hefur skrifað mikið um samskipti Vesturlanda og 

Arabaheimsins. Nayef hefur undanfarin ár verið mér ráðgefandi varðandi verkefni sem ég hef 

undirbúið og unnið með múslimum á Íslandi og verið einksonar fræða-félagi sem ég hef lært 

mikið af. Einnig hef ég notið góðs af mörgum og löngum samtölum við vin minn Ibrahim 

Faraj, sem kom til Íslands sem hælisleitandi frá Líbíu fyrir meira en áratug en er í dag 

íslenskur ríkisborgari. Í gegnum Ibrahim hafði ég tækifæri til að fylgjast með gangi mála í 

Líbíu í aðdraganda þess að Gaddafi var steypt af stóli og síðar drepinn. Ibrahim er einn af 

hinum svokölluð „exiles“, útlögum sem voru í andspyrnuhreyfingunni gegn Gaddafi, flúðu 

land en tengdust uppreisnaröflum áfram. Ibrahim hefur á stundum verið í einskonar 

ráðgjafahlutverki um innleiðingu lýðræðis og nýtt þekkingu sína og reynslu af því að búa í 

lýðræðissamfélagi á Íslandi. Í gegnum hann hef ég öðlast örlitla innsýn í það risavaxna 

verkefni nýrra stjórnvalda í Líbíu að byggja upp lýðræði frá grunni. Ibrahim er líka einn 

talsmanna íslam á Íslandi sem gjaldkeri í stjórn Menningarseturs Múslima.  

Að lokum vil ég nefna foreldra mína, Lousie og Leif Steindal, sem alla tíð hafa brýnt 

fyri mér að bera virðingu fyrir fjölbreytileikanum, hafa áhuga á heiminum í allri sinni fegurð 

og fólkinu sem í honum býr. It takes all kinds to make a world var orðatiltæki sem pabbi 

greip oft til. Það er hin stórkostlega staðreynd sem gerir heiminn svo forvitnilegan og 

spennandi. Ritgerðina tileinka ég minningu pabba míns sem kenndi mér svo margt dýrmætt 

um lífið. 
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Inngangur 
 

Endurtekið höfum við verið minnt óþyrmilega á hversu hættulegt það er þegar samfélög, stór 

eða smá, hafa ekki tiltæk verkfæri til þess að vinna úr þeim áskorunum sem verða til þegar 

stríðandi sjálfsmyndir takast á um vald og hagsmuni undir merkjum þess sem kallað hefur 

verið sjálfsmyndapólitík. Í sífellt ríkari mæli er farið að líta á þessi átök ekki eingöngu sem 

samfélagsmein sem ógnar samstöðu og ró í samfélaginu heldur beinlínis sem öryggisógn sem 

mæta þarf af fullri hörku. Um leið eykst tortryggni í garð „hinna“ og vandinn vindur upp á 

sig. Slíkt  ferli fór af stað af eftir 11. september 2001 og síðan hefur tortryggni í garð múslima 

aukist stórlega og um leið þær áskoranir sem fylgja sambúð íslam og vestrænna hugmynda. 

Stóra spurningin er auðvitað: Hvers konar hugmyndum eða aðferðum gæti lausn grundvallast 

á? Hvernig má uppræta sundrungina og  skapa einingu í margbreytileikanum, heim þar sem 

hópar með ólíkan bakgrunn eiga möguleika á því að mætast í réttlæti og kærleika?  Ef það er 

það á annað borð hægt?  Ættum við frekar að einblína á afturhvarf til einsleitari veralda, 

draga skýrar línur í tilveruna og forðast að stíga út fyrir þær? Um þetta eru fræðimenn ekki 

sammála.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að rannsaka ólík svör við þessum spurningum með 

sérstöku tilliti til íslam í Evrópu. Þeirri tilgátu er teflt fram að rót vandans felist annars vegar í 

ósamræmi í stefnumótun inni í einstökum samfélögum og í samskiptum við önnur samfélög 

(heimsveldapólitík ekki síst) og hins vegar í misskilningi á því hvað sjálfsmynd eða samsemd 

er og hvernig hún hefur áhrif á líf fólks og samfélög. Þrátt fyrir að tilfærsla á valdi og aukið 

aðgengi að upplýsingum og ákvarðanatöku einkenni 21. öldina reynum við enn að 

skipuleggja tilveruna samkvæmt mun einfaldari forskrift þar sem ályktað er um um heildina 

út frá persónulegri upplifun, vald dreifist lítið og átök eru leyst og hagsmunir varðir með því 

sem Joseph S. Nye kallar „hard power“. Sjálfsmyndin er í raun það sem 

nóbelsverðlaunahafinn Amartya Sen kallaði tálsýn.
7
  Benedict Andreson fjallar um keimlíka 

hugmynd í verki sínu Imagined Communities þar sem hann rekur upphaf hugmyndarinnar um 

þjóðerni og þjóðernishyggju til þess að ólíkir hópar fólks komust í nánari tengsl hver við 

annan og forsendur samskipta „okkar“ við„hina“ urðu almennari og útbreiddari. Sjálfsmyndin 

                                                 
7 Sjá: Amartya Sen (2006): Identity and Violence. The Illusion of Destiny.  
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er ekki fyrirbæri sem við fæðumst með eða öðlumst  í eitt skipti fyrir öll, óbreytanleg og 

eilíf.
8
 Þvert á móti. Manneskjur eru í stöðugri mótun og sem slíkar alltaf að verða eitthvað í 

stað þess að vera eitthvað.  Sjálfsmyndin í heild sinni er eilíf verðandi, í sífellu smíðuð úr 

þeim efnivið sem sagan, samfélagið, erfðir, hugmyndir og aðstæður skapa. 

Sjálfsmyndarvandinn skapast þegar við förum að ímynda okkur að sjálfsmynd okkar sé 

varanleg, óbreytanleg og hafi gildi í sjálfri sér sem slík. Að við séum í einhverjum skilningi 

sjálfsmynd okkar og mannréttindi kveði á um skýlausan rétt til að halda í hana. Svo rammt 

getur kveðið að, að þeir sem hafa þessa afstöðu líta jafnvel svo á að það að virða ekki 

sjálfsmynd einstaklings skýlaust jafngildi því að svipta viðkomandi mannvirðingu og 

viðurkenningu á sjálfsverunni. Réttinum til að vera sá sem hann er – einskonar sálarmorði. Í 

þessu ljósi ætti ekki að koma á óvart hversu átök sem blossa upp í tengslum við 

sjálfsmyndarvandann geta orðið hörð og óvægin, þau eru alltaf  persónuleg og varða innsta 

kjarna tilveru þeirra sem takast á.  Það má því ljóst vera að verulegu máli skiptir á hvaða 

forsendum við nálgumst viðfangsefnið.  

Hér á eftir mun ég skoða grunnforsendur í kenningum tveggja áhrifamikilla hugsuð sem 

eru fulltrúar fyrir ólíkar nálganir. Báðir hafa haft mikil og mótandi áhrif á umræðuna um 

sjálfsmyndapólitík og samskipti Vesturlanda við lönd íslam. Þetta eru þeir Francis Fukuyama 

og Samuel P. Huntington. Verkin sem verða í forgrunni hér eru The End of History and the 

last man eftir Fukuyama og The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order eftir 

Samuel P. Huntington
9
. Báðir tefldu höfundarnir kenningum sínum og greiningu fram á 

tíunda áratugnum sem viðbragði við endalokum kalda stríðsins. Ástæðan fyrir því að ég vel 

þessa höfunda er sú að þeir eru vel þekktir fulltrúar fyrir tvö andstæð sjónarhorn sem bæði 

hafa haft gríðarleg áhrif á umræðu og áherslur í alþjóðastjórnmálum annars vegar og 

hugvísindum hins vegar. Ólík nálgun þeirra á viðfangsefnið endurspeglar gjána á milli 

alþjóðastjórnmála og pólitískrar stefnumótunar annars vegar (sem tekur mið af kenningum 

Huntington) og hins vegar hugmyndafræðilegrar umræðu og aukinnar kröfu um einingu í 

margbreytileikanum, sem Fukuyama er talsmaður fyrir.  

Ef viðtökusaga verka Huntingtons og Fukyama er skoðuð kemur í ljós að 

stefnumótendur og stjórnmálamenn, sérstaklega í Bandaríkjunum, tóku hugmyndum 

                                                 
8
 Benedict Anderson (1983/2006): Imagined Cummunities. 

9
 Francis Fukuyama (1992/2002)  

Samuel P. Hungtington (1996) 
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Huntingtons fagnandi á meðan hugvísindamenn höfnuði henni flestir. Kenningin um 

óumflýjanleg átök milli menningarheima hefur haft gríðarleg áhrif á stefnumótun á 21. 

öldinni, sem sýnir sig kannski best í stríðinu gegn hryðjuverkum, þrátt fyrir ábendingar og 

vísbendingar um að þessi aðferðafræði feli í sér forspá sem uppfyllist af sjálfsdáðum og sé 

olía á eld átaka. Það er að segja, með því að að gera átök að útgangspunkti og 

grudvallarforsendu er ekki mögulegt að forðast þau. Fukuyama aftur á móti hefur mætt meiri 

skilningi meðal samfélagsrýna og þeirra sem leggja áherslu á að finna leiðir til að sætta ólíka 

menningarheima og stuðla að átakaminni samskiptum, þó fáir séu tilbúnir að fallast á 

kenningu Fukyama eins og hún birtist í The End of History and the Last Man 

gagnrýnislaust.
10

 Margir segja kenninguna barnalega bjartsýna og einfalda og átökin allt í 

kringum okkur sanni að Fukuyama hafi haft rangt fyrir sér. Einnig hefur hann hlotið gagnrýni 

fyrir að vera afturhaldssamur heimsveldasinni. Nánar verður vikið að þessari gagnrýni og 

viðbrögðum Fukuyama við henni á eftir.  

Ég mun halda því fram hér á eftir að átökin á milli þessara tveggja sjónarhorna, sem 

bæði  hafa samtímis áhrif á heimsveldapólitík og samskiptin milli hugmyndaheims íslam og 

Vesturlanda, viðhaldi togstreitu inni í fjölmenningarsamfélögum, á milli menningarheima og 

áskoruninni sem í sjálfsmyndapólitíkinni felst um leið. Með öðrum orðum þá hefur hefur ekki 

tekist að kerfisvæða forsendur hins frjálslynda lýðræðis, sem Vesturlönd þó kenna sig við og 

stæra sig jafnvel af. Ekki hefur tekist að þróa hið frjálslynda lýðræði af samræðu- eða 

hugmyndastigi og flétta það á fullnægjandi hátt inn í kerfið sem rammar inn þau samfélög 

sem kenna sig við frjálslynt lýðræði.  

Þegar ég hef gert grein fyrir hugmyndum Huntingtons og Fukuyama og fært rök fyrir 

því að leið Fukuyama sé betur til þess fallin að skapa samspili menningarheima fræðilega 

umgjörð í hnattvæddum heimi mun ég máta  kenningar þeirra við aðstæður múslima á 

Vesturlöndum og uppgang þess sem kalla má pólitískt íslam eða íslamska söguskoðun til þess 

að útskýra betur hvernig togstreitan birtist og hvaða áhrif hún hefur. Ég mun tefla fram þeirri 

skoðun að forsendur Huntingtons séu vatn á myllu þeirra sem hagnast á eða njóta með 

einhverjum hætti ávinnings af átökum milli íslam og Vesturlanda og viðhaldi ástandinu. Ég 

                                                 
10

 Í kjölfar árása Al Kaída í Bandaríkjunum fékk kenningin um átök milli menningarheima byr undir báða vængi, 

enda þótti mörgum þeir atburðir endanlega staðfesta réttmætti kenninga Huntington og hrekja hugmyndir 

Fukuyama. Í kjölfar arabíska vorsins var þó farið að draga kenningar Fukuyama fram á ný og sjálfur hefur hann látið 

nokkuð til sín taka í umræðunni um stríðið gegn hryðjuverkum, íslam á Vesturlöndum og pólitískt íslam, einsog 

nánar verður fjallað um hér á eftir. 
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mun meðal annars kanna hugmyndir Dominiqe Mosi um hlut tilfinninga í 

alþjóðastjórnmálum með sérstöku tilliti til samspils íslam og Vesturlanda. Þá mun ég skoða 

hvaða áhrif innflytjendastefnur í Evrópu hafa á vöxt og viðgang hins pólitíska íslam og rýna í 

niðurstöður umfangsmikillar Gallup könnunar sem gerð var á viðhorfi múslima um allan 

heim á viðhorfi til Vesturlanda, lýðræðis, mannréttinda og fleiri grundvallarþátta frjálslynds 

lýðræðis, sem gjarnan eru álitinir helstu tálmar farsælla samskipta múslima og 

Vesturlandabúa. Það er viðfangsefni annars hluta. Lokað kerfi Huntingtons hefur að verulegu 

leyti legið raunverulegri stefnumótun og fjölmenningarpólitík í fjölmenningarsamfélögum 

Vesturlanda til grundvallar á meðan hug- og félagsvísindafólk sem leitast við að greina 

vandann hugsar meira á nótum hins opna kerfis sem Fukuyama er talsmaður fyrir. Heimurinn 

í augum Huntingtons er lokaður og sundraður, heimurinn sem Fukuyama dregur upp mynd af 

er opinn og býr yfir möguleikanum til þess að vera sameinaður. Þessi togstreita birtist ekki 

aðeins í heimsveldapólitík og alþjóðastjórnmálum heldur er hún einnig að verki inna 

einstakra samfélaga þar sem ólíkir hópar takast á um völd og hagsmuni. Þessu einkenni á 

samtímanum  hefur verið lýst með hugtakinu sjálfsmyndapólitík og togstreituna hér á milli 

verður að leysa ætlum við okkur að greiða úr þeim vanda sem við blasir. 

Í þriðja og síðsta hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla um sjálfsmyndina og skoða hvernig 

hún birtist og þróast í lífi manneskjunnar. Í því skini mun ég rýna í hugmyndaheiminn sem 

birtist í verkum Orhan Pamuk, sem er tyrkneskur handafi nóbelsverðlauna í bókmenntum árið 

2006. Í öllu sínu höfundarverki leitast hann við að skýra sjálfsmyndavanda landa sinna sem 

lifa þau örlög að þurfa í sífellu að sætta andstæðar hugmyndir Austurs og Vesturs í lífi sínu. 

Einnig mun ég taka til skoðunar hugmyndir tveggja hugsuða sem segja má að taki við þar 

sem greining Fukuyama endar og bæta siðferðilegri vídd og leiðsögn við. Þetta eru þeir 

Kwame Anthony Appiha og Amartya Sen, sem báðir hafa útfært kenningar um hvað það 

felur í sér að vera heimsborgari (cosmopolitanism) og siðferði samsemdar og sjálfsmyndar 

(ethics of idenity).  

Í niðurlagi ritgerðarinnar mun ég fjalla lítillega um fjölmenningu og stöðu íslam á Íslandi. 
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  Ferðin til tunglsins  
 

Þann 20. júlí árið 1969 steig Neil Armstrong fyrstur manna fæti á tunglið og varð um leið 

fyrstur manna til þess að marka fótspor sitt utan jarðarinnar. Tæpu ári fyrr hafði Appollo 8. 

farið sína för, borið manneskjur lengra út í geiminn en nokkur hafði áður komist. Í því 

ferðalagi tók Bill Anders geimfari fræga mynd af jörðinni þar sem hún skreið úr skugga 

tunglsins. Anders hafði síðar á orði  að  markmiðið með för Appollo 8. hefði verið að fara út í 

geim til að kanna tunglið, en það merkilegasta sem þeir hefðu uppgötvað í leiðangrinum var 

jörðin.
11

 Leiðangur Appollo 8. var liður í undirbúningi fyrir ferðalag mannsins til tunglsins og 

sá draumur var uppfylltur rúmi ári síðar. „Þetta er lítið skref fyrir mann, en risastökk fyrir 

mannkyn“ sagði Armstrong þegar hann steig út úr geimfarinu og tók fyrstu skrefin á tunglinu. 

Það reyndust orð að sönnu. Þegar Armstrong og félagar hans í Appollo 11. leiðangrinum 

sneru aftur heim höfðu þeir í farteskinu myndir af jörðinni í öllu sínu veldi eins og hún blasir 

við frá tunglinu.  

Jörðin, sem viðfang þessara sögufrægu ljósmynda Bill Anders og Neil Armstrongs, er 

viðkvæmur heimur. Litfögur pláneta sem  svífur um geiminn eins og brothætt marmarakúla 

sem er undirseld náttúruöflum sem við getum eftilvill skilið og skilgreint en aldrei stjórnað. 

Það eru ekki skynsemin, markaðslögmál, stjórnmál, peningar eða völd af öðru mannlegu tagi 

sem stjórna þeim öflum sem hafa áhrif á jörðina heldur ljóstillífun, skýjamynstur, ósonlagið 

og  önnur náttúruundur og lögmál sem við getum eftilvill skilgreint og skilið, en aldrei 

stjórnað. Mynd Anders hafði opinberað okkur  hluta jarðarinnar, en þetta afrdrifaríka 

augnablik í júlí 1969 greindi mannsaugað í fyrsta sinn alla veröld mannsins eins og við 

þekkjum hana í einni sjónhendingu. Í kjölfarið fórum við að átta okkur betur á því  hvað það 

merkir í raun að tala um plánetuna okkar. 
12

 Það varð allt í einu svo augljóst að við sitjum öll 

við sama borð, hvað sem völdum og áhrifum líður. Við deilum þessari jörð og erum öll 

undirseld sömu grundvallar lögmálunum hvar sem við annars fæðumst, lifum og glímum við 

verkefnið sem felst í því að finna lífi okkar farveg og merkingu. „Jörðin er ein, en veröldin 

                                                 
11

 http://www.ruv.is/frett/geimfari-snyr-aftur-i-oskju 
12

 Gjarnan er vísað til þeirra áhrifa sem myndirnar sem geimfararnir tóku (og síðar ómönnuð geimför sem safnað 

hafa gögnum í geimnum) höfðu á upplifun mannsins af heiminum, með hugtakinu yfirlitsáhrif (overview effect). Sjá 

t.d: http://www.huffingtonpost.ca/2013/06/13/overview-effect-astronauts-looking-earth_n_3435379.html 
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ekki“ sagði Gro Harlem Bruntland í frægri skýrslu um þróunar- og umhverfismál sem kom út 

undir yfirskriftinni Our Common Future árið 1987 þar sem hugtakið sjálfbær þróun var fyrst 

kynnt til sögunnar og gert að undirstöðuatriði í umræðunni um framþróun.
13

  Í sömu skýrslu 

var hin einstaka menneskja og velferð hennar jafnframt gerð að þeim öxli sem hjól þróunar 

ættu að snúast um. Síðan hefur krafan um lífsgæði einstaklinga í samfélaginu sem mælikvarði 

á farsæld, þróun og velsæld verið viðtekin, eins og til dæmis má greina í verkum Amartya 

Sen sem hefur mikið skrifað um tengslin á milli þróunar og mannlegrar reisnar.
14

 

Þessi mynd af jörðinni og sá lærdómur sem við drógum af ferð Appollo til  tunglsins 

hafði mikil áhrif á sýn mannsins á sjálfan sig í heiminum. Raskaði henni jafnvel meira en 

bylting Kóperníkusar þrjúhundruð árum fyrr þegar sýnt var fram á að Jörðin væri ekki miðja 

alheimsins heldur bara einn hnöttur á meðal annarra í óravíddum geimsins. Í kjölfarið fór 

sjálfsmyndapólitíkin sem nútíminn er svo litaður af að láta á sér kræla. Vísindabyltingin og 

allt sem henni fylgdi á sínum tíma hafði neytt okkur til að sættast við þá tilhugsun að jörðin 

er þegar öllu er á botninn hvolft ekki nafli alheimsins heldur aðeins brot úr mun stærra 

púsluspili. Og manneskjan ekki nema hlekkur í keðju náttúrulegrar þróunar, ekki óumdeildur 

drottnari yfir náttúruheiminum, eins og Darwin hafði lagt áherslu  á  með kenningu sinni um 

lífþróun. Með nýuppgötvuðu sjálfstrausti og tröllatrú á hin nýju tæknivísindi hófum við að 

kortleggja heiminn á ný eftir fall jarðarinnar af stalli. Þessa nýju veröld mátti vel kortleggja 

því útfæra mátti allan veruleikann þannig að vísindalegar útskýringar og aðferð 

kortagerðamannsins væru nothæfar. Mælið allt sem mælanlegt er, sagði Galíleó, og gerið 

mælanlegt það sem er það ekki fyrir!  Eftir því sem afrekum okkar á sviði vísinda og tækni 

fjölgaði óx trú okkar á getu mannsins  til þess að stjórna hinni nýju veröld og fella allann 

veruleikann inn í haganlega skilgreind kerfi; maðurinn hafði heiminn í hendi sér og ferð 

Appollo til tunglsins var enn ein sönnun þess – eða hvað?  

Sannarlega höfum við haldið áfram að kanna heiminn í kringum okkur og sannarlega 

heldur veröld okkar áfram að stækka og vaxa - um leið og hún minnkar - svo undarlega sem 

það nú hljómar. Geimför eru send til annarra pláneta, sýni eru tekin úr jarðvegi Mars og 

                                                 
13

 Sjá: The World Commission on Environment and Development (1987): Our Common Future. 
14

 Amartya Sen, sem á eftir að koma við sögu í þessari ritgerð, er höfundur bókar sem ber titilinn Development as 

Freedom (1999), sem hafði mikil áhrif á þessa hugmynd. Í verkinu leggur Sen til að fátækt sé ekki skilgreind 

einfaldlega sem skortur á tekjum eða aðgengi að gæðum heldur beri einnig að huga að því að jafna tækifæri svo 

einstaklingar geti ræktað hæfni sína (capabilities) og möguleika til þess að losna úr gildru fátæktar. Félagslegur 

hreyfanleiki og jákvætt frelsi skipta ekki minna máli. Frelsi er hvorutveggja í senn markmið í sjálfu sér og leið að 

efnahagslegri velferð. 
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nærmyndir af hringjum Satúrnusar. Og stjarneðlisfræðingar sitja við sveittir nótt sem dag að 

rýna út í geim og upphugsa leiðir til þess að víkka sjóndeildarhringinn enn frekar með því að 

komast æ lengra út fyrir okkar eigið sólkerfi.  En eitthvað hefur breyst. Við erum ekki jafn 

kokhraust og áður.  Myndirnar sem Armstrong tók á tunglinu sýna okkur nefnilega fram á að 

jörðin er miklu brothættari og varnarlausari en við gerðum okkur grein fyrir og máttur okkar 

minni en við höfðum talið sjálfum okkur trú um því þegar horft er á jörðina utan úr geimnum 

verður svo augljóst hversu samofin þau eru, örlög mannsins og plánetunnar sem hann byggir. 

Smám saman fjaraði undan ofurtrú okkar á hina vísindlegu aðferð og flokkunargræjur 

kerfishyggjunnar. Vísindalegur pósitívisimi fóru úr tísku og við áttuðum okkur á því að arf 

upplýsingarinnar þurfti að aðlaga að nýjum forsendum sem kröfðust þess að siðferðileg 

mælistika væri lögð á afurðir vísinda og tækni og maðurinn tæki siðferðilega ábyrgð á veröld 

sinni og  öllu sem í henni er. Um leið fór blind, jafnvel hrokafull framfaratrú og 

skynsemisdýrkun sem áður hafði verið svo ríkjandi, að hopa.
15

 Í framhaldinu  fóru að ryðja 

sér til rúms póstmódernískar hugmyndir sem ekki gera ráð fyrir því að við getum höndlað 

hinn endanlega sannleika um tilveruna – skilið hana eða skilgreint í eitt skipti fyrir öll – 

heldur aðeins upplifað, skoðað og túlkað veröldina og veruleikann á okkar eigin forsendum út 

frá okkar eigin takmarkaða sjónarhorni.  

Afdrifaríkasta afleiðing pósitívismans, í því samhengi sem hér er til umræðu, var 

afneitun þess að gildi gætu verið áreiðanlegur vegvísir í tilverunni og skilmerkileg lína var 

dregin á milli gilda og staðreynda. Staðreyndirnar áttu að vísa okkur fram á veg þróunar og 

vaxandi velsældar, gildi og góða siði gátum við dundað okkur við í einkarými þar sem þau 

þvældust ekki fyrir. Þar sem ekki var hægt að leggja neina mælistiku á gildi og ganga úr 

skugga um rættmæti þeirra var þeim ýtt út af sjónarsviðinu og afstæði um það sem vísindin 

ekki réðu við varð ráðandi. Eftir sem leið á tækniöldina og vísindin gerðu okkur betur í stakk 

búin til að skilja flókið samspili ólíkra kerfa og krafta sem hafa áhrif á heiminn varð 

                                                 
15

 Finnski heimspekingurinn Geoerg Henrik von Wright (1916 – 2003) tók að aðhyllast skoðanir í þessa veru undir 

lok ferlis síns, upp úr 1980. Þekktasta verk hans frá þeim tíma og þessu tengt er The Myth of Progress, þar sem hann 

andmælir þeirri viðteknu hugmynd að framþróun í tækni og vísindum sé nauðsynlega æskileg eða góð þróun. Á allra 

síðustu árum hefur ný-luddismi (neo luddism) haldið svipuðum sjónarmiðum á lofti en það er hreyfing sem er 

andsnúin óheftri og ógagnrýninni notkun á tækni og varar við því að óheft tækninotkun hafi vond áhrif á manninn, 

lífið og heiminn sjálfan. Einn helsti talsmaður ný luddisma, Bandaríski heimspekingurinn Kirkpatrik Sale, fullyrðir í 

grein sem hann skrifaði árið 1999 og ber yfirskriftina Five Facets of  a Myth að hugtakið „framþróun“ sé skilgetið 

afkvæmi Endurreisnarinnar og gegni fyrst og síðast því hlutverki að rökstyðja áróður kapítalismans. Sjá 

http://www.primitivism.com/facets-myth.htm  
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heimsmyndin æ flóknari og margræðari. Þegar kom fram á 20. öldina var heimurinn orðinn 

svo flókinn að ómöguglegt var talið að smíða kerfi sem gæti útskýrt hann í heild sinni. Ferð 

Appollo til tunglsins innsiglaði þessa upplifun og við áttuðum okkur á því að við getum ekki 

hugtekið og skilið heiminn í eitt skipti fyrir öll, aðeins lifað í okkar afmörkuðu veröld í 

sampili við heiminn og veraldir annarra. Við slíkar aðstæður verður heimsskilningurinn 

persónulegur og afstæður. Að ná tökum á mannlegri tilveru verður að verkefni án upphafs og 

endis, ef svo má að orði komast, því ekki er hægt að uppgötva nein sannindi um huglæga 

tilveru mannsins, sem er þó þegar öllu er á botnin hvolft það sem skilgreinir hann sem mann. 

Við getum kannski skilið náttúruheiminn og þau náttúrlögmál sem hann lýtur, en veröld 

mannsins lokast. Við höfum aðeins forsendur til að skilja okkar eigin tilveru og þann grunn 

sem hún hvílir á til hlítar, ekki veraldir annarra. Þessar hugmyndir þróuðust meðal annars 

sem viðbragð við kerfislægri sýn og heimsvaldatilburðum Vesturlanda og var ætlað að 

undirstrika mikilvægi þess að viðhalda viðkvæmu jafnvægi þeirra kerfa sem hnýta líf á 

jörðinni saman og viðurkenna mikilvægi ólíkra menningar- og hugmyndaheima. Undir þessu 

sjónarhorni verða tengsl veralda hverrar við aðra og heiminn sjálfan mun flóknari en undir 

einföldu kerfi í anda pósitívismans. Um leið og við áttuðum okkur á því að allt líf á jörðinni 

hangir saman, velferð heildarinnar skýrist af velferð hverrar einingar, skellti heimurinn í lás 

og við lokuðumst inni í okkar litlu og takmörkuðu veröld. Bylting Kóperníkusar upprætti 

jörðina sem miðju alheimsins, en ferðin til tunglsins og allt sem henni fylgdi eyðilagði fyrir 

okkur hugmyndina um manninn – hina skynsemi gæddu veru sem vopnuð tækni og vísindum 

er í stöðugri framför sem leiðir alla að sama lokatakmarki, eins og upplýsingin skilgreindi 

hann - sem miðdepil alheimsins og óumdeilanlegan drottnara yfir náttúruheiminum.  

Mikilvægt í þessu sögulega samhengi er að hafa í huga að um sama leyti og Appolló 

11. var skotið á loft frá Bandaríkjum Norður Ameríku til að kanna aðstæður á tunglinu voru 

fyrrum nýlendur Evrópu (og Norður Ameríku)  að marka sín spor í tilverunni sem fullgildir, 

frjálsir og sjálfráða þátttakendur í heiminum, höfundar sinnar eigin veraldar. Einnig var 

mannkynið að glíma við eftirhret grímulausrar kynþáttahyggju – rasisma - sem gerð var að 

opinberri stefnu í þremur samfélögum með skelfilegum afleiðingum. Hér á ég við Þýskaland 

nasismans, Suðurríki Bandaríkjanna undir Jim Crow lögunum svo kölluðu og Suður Afríku á 

tímum aðskilnaðarstefnunnar. Við þetta bætist svo að efasemdir um ágæti þess að umgangast 

jörðina eingöngu sem forðabúr eða tæki fyrir manninn til þess að hámarka velferði sína í 
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heiminum, eins og viðtekið hafði verið, urðu algengari. Þegar árið 1953 kom út rit eftir 

bandaríska vistfræðinginn og umhverfissinnann Aldo Leopold, Round River, þar sem hann 

teflir fram hugmyndum sem Brundland og fleiri byggðu síðar á þegar hugmyndir um 

sjálfbæra þróun voru skilgreindar og þróaðar.
16

 

Þær veraldir sem opnuðust  við þessar nýju aðstæður rákust illa innan „stórsögunnar“
17

 

sem fram að því hafði verið viðtekin og hægt og bítandi tók að molna undan trú okkar á 

gamla kerfið.  

 

 

Jörðin er ein – veröldin ekki 
 

Jörðin er ein, en veröldin ekki!  Um leið og augu okkar opnuðust fyrir því sem nú virðist 

kannski augljós staðreynd skrapp heimurinn allur einhvern veginn saman.  Tækninýjungar á 

sviði upplýsingaflutnings og samgangna ýttu svo enn frekar undir þessa þróun.  

Við vitum miklu meira um það sem er að gerast í heiminum og með þessari nýju vitneskju 

skapast ný ábyrgð, nýjar hugmyndir, ný tilvera, ný sambönd og (það sem eftilvill skiptir 

mestu máli) vald. Upplýsingar eru tegund af valdi, og eftir því sem aðgengi að upplýsingum 

verður almennara og útbreyddara breytast valdahlutföll í heiminum og möguleikar 

fótgönguliða hvers samfélags, borgaranna, til að hafa áhrif og tengjast umheiminum á sínum 

eigin forsendum.
18

 Síðastliðin þrjáttíu ár eða svo hefur hugtakið hnattvæðing verið notað til 

þess að lýsa þessu ferli. Og þó hnattvæðingin hafi sætt gagnrýni af ýmsu tagi höfum við 

einnig (mest þó á Vesturlöndum og í elítum þróunarlanda) notið ávinnings. Með aukinni 

hnattvæðingu hafa einnig skapast tækifæri til nánari samvinnu um sameignlega hagsmuni 

okkar allra. Þessi samvinna gerir okkur til dæmis kleift að gera eitthvað til þess að skilja það 

sem áður virtist framandi og tengjast skoðanabræðrum og systrum þvert á álfur og lönd. 

Síðastliðna áratugi höfum við í auknum mæli haft tækifæri til þess að átta okkur á bæði því 

                                                 
16

 Leopold, sem var frumkvöðull í þróun náttúrsiðfræði og  náttúruverndar,  heldur því m.a. fram að vistkerfi 

jarðinnar séu flókin fyrirbæri sem við munum aldrei skilja til fulls, en mikilvæg sé að átta sig á því að það sé ekki 

mannsins að fella dóma um hvað í vistkerfunum sé mikilvægt að varðveita og hvað ekki, heldur verði náttúruvernd 

að taka mið af öllu kerfinu. Ef jafnvæginu er raskað er hætt við að vistkerfi hrynji.  
17

 Grand narrative á ensku. Hugtakið var fyrst kynnt til sögunnar í verki JF Lyotard í verkinu The Postmodern 

Condition: A Report on Knowledge sem kom út árið 1979. Þar útlistar Lyotard hugmynd um stórsöguna sem eins 

konar hugmyndafræðilega umgjörð fyrir söguskýringu og skilning, stórsagan leggur til forsendur sem atburðir og 

röð atburða eru skiljanlegir út frá. 
18

 Sjá Joseph S. Nye Jr. (2011): The future of Power, bls. 103. 
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sem sameinar okkar á einni jörð og hinu sem skilur veraldir okkar að og byggja brýr þar sem 

þeirra er þörf. Leita leiða til þess að vinna sameiginlega að stuðla að friði og sjálfbærri þróun 

í allra þágu og bregðast þannig við kalli Bruntland og félaga eins og hún er sett fram Our 

common future.    

Það er því óheppileg þversögn að í sífellt opnari og aðgengilegri heimi erum við að 

þróa með okkur þrengri og lokaðri sjálfsmynd. Þessa þróun má meðal annars greina í því að á 

sama tíma og hnattvæðingin hefur þjappað okkur saman hefur misskipting auðs í heiminum 

aldrei verið jafn mikil eða vaxið jafn ört og jafnframt hefur harðlínustefna í nafni trúarbragða 

og menningarverðmæta eflst til muna. Í stað þess að nýta það vald sem bætt aðgengi að 

upplýsingum veitir til að sameina og byggja betri samfélög hefur það nýst til þess að sundra 

og  tryggja í sessi sérhagsmuni og átakamiðaða sögusýn
19

 sem  nærast og elur á því sem 

skilur okkur að. Jörðin er ein, veröldin ekki! Þetta skýrist að verulegu leyti af því að þó 

heimurinn hafi breyst hafa aðferðir okkar við að hugsa um heiminn (og sjálf okkur í 

heiminum) í mikilvægum grundvallaratriðum staðið í stað og eru enn bundnar í 

kerfishyggjuna og pósitívismann sem við þó teljum okkur hafa hafnað. Á mikilvægum 

sviðum hugsum við enn í kvíum sem passa ekki við samtímann og ráða ekki við 

fjölbreytileikann sem einkennir 21. öldina í vaxandi mæli og birtist meðal annars í þessum 

breyttu valdahlutföllum og auknu almennu aðgegni að upplýsingum. Ef við sniðum 

hugmyndakerfi okkar og aðferðafræði við að hugsa og skipuleggja heiminn betur að þörfum 

samtímans gæti hnattvæðingin verið farartæki fyrir aukinn jöfnuð, velmegun, vináttu og 

samvinnu.  En í fljótu bragði virðist hið andstæða vera uppi á teningnum, gjá milli manna í 

heiminum er að breikka og hagsmunabarátta einstakra hópa verður grímulausari.  

Ekki þarf annað en glugga í dagblöð eða netmiðla til að finna dæmi um átök og 

óeiningu sem bæði virðist færast í vöxt og þokast nær óbreyttum borgurum. Átakalínur eru 

mun óskýrari en áður var og mun líklegra að óbreyttir borgarar séu með beinum hætti 

þátttakendur í átökunum, en ekki fórnarlömb fjarri víglínunni eins og algengara var í 

stórstyrjöldum 20. aldarinnar þegar styrjaldir voru háðar milli ríkja, og hinn eiginlegi bardagi 

fór að mestu fram milli hermanna sem höfðu það skilgreynda hlutverk að berjast fyrir land 

sitt.
20

 Þetta átakamynstur og þessi skilgreining á átökum hefur breyst. Sýrland, Írak, Pakistan 

                                                 
19

 Narratives á ensku. 
20

 Undantekningar voru á þessu, en þetta var algengast formið.  
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og Afganistan eru skýr dæmi um þetta. Vaxandi andúð í garð innflytjenda, flóttamanna og 

hælisleitenda á Vesturlöndum mætti líka skyggna í þessu skini. Uppgangur hins pólitíska 

íslam og meint átök milli íslam og Vestursins fellur einnig hér undir og að þeirri áskorun 

verður hugað nánar í þessari ritgerð. Það er engum blöðum um það að fletta að átök milli 

menningarhópa eða sjálfsmyndarhópa (identity groups) hafa færst í vöxt, sem er breyting frá 

því að átaklínur voru mun haganlegar skilgreindar milli ríkja eða bandalagsblokka og 

styrjaldir því fyrst og fremst viðfengsefni hershöfðingja og hermanna, ekki óbreyttra borgara. 

Áður en hnattvæðingin tengdi okkur saman á svo ótvíræðan hátt sem eitt mannkyn á einni 

jörð og kenndi okkur að jörðin er ein þótt veraldir manna séu margar og opnaði aðgengi að 

upplýsingum um líf og tilveru annarra í fjarlægum löndum, bjó fólk í einsleitum samfélögum 

þar sem fjölbreytileikinn var til lítilla vandræða og fá tilefni til að huga að því að aðferð eigin 

samfélags við skipuleggja lífið og tilveruna var bara ein leið – ekki leiðin. Samskipti voru að 

mestu einskorðuð við samneyti við aðra úr nánasta umhverfi, fólk sem deildi hugmyndum og 

skoðunum um lífið og tilveruna. Sjálfsmyndarvandi var nánast óþekkt glíma því fólk bjó ekki 

yfir nægum upplýsingum um „hina“ til að efast um sjálfa sig. Sjálfsmyndarvandinn verður til 

í samspili ólíkra aðila sem spegla sig hver í öðrum. Við þetta bætist að sjálfsmyndin var lengi 

að verulegu leyti gefin í samfélagsgerðinni og erfitt að marka sér tilverurétt utan þeirra hólfa  

sem örlögin sköpuðu í samfélagi þar sem félagslegur hreyfanleiki – frelsi - var lítill eða alls 

ekki til staðar.  Þessar forsendur hafa gjörbreyst á tiltölulega skömmum tíma og haldast í 

hendur við aukið aðgengi að upplýsingum. Krafa Amartya Sen um frelsi sem forsendu 

þróunar er skýrt dæmi um þetta.   

Átök milli sjálfsmyndahópa er í dag eitthvert mest knýjandi úrlausnarefni sem 

heimurinn stendur frammi fyrir.
21

 Jörðin er ein, veröldin ekki! Þetta er þversögnin sem elur af 

sér sjálfsmyndarvanda nútímans og allar tilraunir til að leysa ágreininginn verða að taka mið 

af. Vandinn á upptök sín í því að í stað þess að hefja einlæga samræðu um gildi og góðar 

                                                 
21

 Á fimmta heimsþingi UN Alliance of Civilizations sem fram fór í Vínarborg í lok febrúar 2013, þar sem saman 

voru komnir leiðtogar ríkja, fulltrúar stofnana og bandalaga ásamt fótgönguliðum úr grasrótinni til þess að ræða 

þennan vanda og mögulega lausn á honum, var lögð sérstök áhersla á að koma ákvæði um mikilvægi þess að vinna á 

sjálfsmyndavandanum, m.a. með aukinni, víðtækari og skilvirkari samræðu milli trúarbragða og menningarheima,  

inn í endurskoðaða útgáfu af þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem kynnt verða 2015. Slíkt var talið 

grundvallarforsenda þess að ná öðrum markmiðum, s.s draga úr fátækt og  auka jafnrétti. Einnig var það skýr afstaða 

þeirra sem sóttu þingið að grundvallaratriði væri að tryggja að leiðtogar og raunverulegir stefnumótendur tækju þátt 

í verkefninu og að verulega vantaði upp á hugmyndir þeirra sem glíma við það á hverjum degi að vinna úr 

áskorunum  sem aukin samskipti veralda á milli fylgja og hinna sem leggja línurnar um hvernig samskiptin fara raun 

fram  næðu saman.  
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leiðir til þess að leysa þversögnuna ein jörð – margar veraldir höfum við dregið línur milli 

ólíkra veralda og ímyndum okkar að ekkert samráð geti farið fram. Að hver hafi sína 

hentisemi sem við þurfum svo að hafa gætur á og verjast ágangi eftir atvikum. Í stað kerfisins 

sem upplýsingin og pósitívisminn lögðu okkur í té höfum við fundið upp annað, einfalt kerfi 

til að styðjast við sem í grundvallaratriðum flokkar veröldina í „okkur“ og „hina“ og gerir ráð 

fyrir því að mikið beri í milli og að verkefni okkar sé að verja „okkar“ verðmæti gegn 

„hinum“ og knýja fram eða vernda hagsmuni okkar með því að ástunda sjálfsmyndapólitík. 

Þessi nýja aðferðafræði sjálfsmyndapólitíkurinnar gerir ráð fyrir átökum og krefur okkur um 

að hamra í sífellu á því hver við erum, fyrir hvað við stöndum, hvað gerir okkur sérstök í stað 

þess að huga að uppbyggilegri verkefnum sem grundvallast á sameiginlegum útgangspunkti, 

eru lausnarmiðuð og miða að því að byggja brýr. Þessi aðferð við að búa mannlífinu umgjörð 

leitast við að vinna út frá einföldum forsendum sem eiga ekki lengur við. Á 21. öldinni hefur 

vald færst svo mjög til að ekki er lengur mögulegt að skoða heiminn eingöngu út frá gamla 

valdakerfinu sem skilgreinir heiminn út frá hinni einföldu „við“ og „hinir“ heimssýn. Í 

inngangi að verki sínu The Future of Power frá 2011 orðar Joseph S. Nye Jr. þessa breytingu 

svo: Á þessari öld er tvennskonar tilfærsla á valdi að eiga sér stað: valdatilfærsla á milli 

ríkja og valdtilfærsla frá öllum ríkjum til borgaralegra afla.
22

 Dreifing valds, til einstaklinga, 

borgaralegs samfélags, fyrirtækja, félagasamtaka og fjölþjóðlegra samsteypa til dæmis, sem 

skapast í kjölfar breiðara aðgengis að upplýsingum, þekkingu og hugmyndafræðilegum 

veruleika annarra manna um allan heim, hefur breytingar og áskoranir í för með sér fyrir 

einstaklinga í heiminum. Jörðin er ein – veröldin ekki! Hvernig við mætum þessari staðreynd 

og vinnum úr henni, hvernig manneskjur og fjölbreyttir fulltrúar þeirra í heiminum fara með 

þetta nýja vald sem hnattvæðingin færði okkur, er brýnasta viðfangsefni 21. aldarinnar.
23

  

                                                 
22

 Joseph S. Nye Jr. (2011), bls. 103. 
23

 Hér á ég við ríki, félagsamtök, borgaralegt samfélag og almennt alla þá sem starfa í einhverskonar umboði 

einstaklinga eða hópa í heiminum. 
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I. hluti:  Fukuyama og Huntington 
 

 
Minningarbrot bakvið augu mín 

Fjallakofi, fúin eik, riffill, bláber og hreindýrasteik 

 

Og síðan 

þessar hvíslandi raddir innra með mér ... 

 

- Mönnunum miðar eldrei neitt áfram 

(Margrét Lóa Jónsdóttir. Úr ljóðabókinni Tímasetningar) 

 

. 

Francis Fukyama og Samuel P. Huntington eru hugsuðir sem hafa haft mjög mikil áhrif á 

umræðuna um samskipti ólíkra menningarheima, innan einstakra samfélaga jafnt og milli 

samfélaga. Og þrátt fyrir að þeir séu fulltrúar ólíkra nálgana og komist að gjörólíkri 

niðurstöðu í verkum sínum er mikilvægt að hafa í huga að þeir eiga eftir sem sem áður margt 

sameignilegt. Upphafs- og útgangspunktur beggja er andstaða við hugmyndina um 

nútímavæðingu og báðir aðhyllast þeir einhverskonar síðnýlendustefnu, sem sprettur  úr 

gagnrýni á sjálfmiðaða sýn Vesturlanda á heiminn. Báðir eru þeir líka íhaldssamir á gildi, 

Fukyama hefur til dæmis verið harðlega gagnrýndur af femínistum fyrir íhaldssama afstöðu 

sína til kvenna og stuðning við karllæg valdakerfi
24

 og Huntington fyrir að rugla saman 

íhaldssamri afstöðu realistans til stjórnamála og menningu (culture). 

Fukuyama var á tímabili nemandi Huntingtons og segir sjálfur að fáir eða engir 

fræðimenn hafi haft eins mikil áhrif á sig og hann. Árið 1968, þegar nýlendur Vesturlanda 

voru að berjast við að koma undir sig fótunum sem sjálfráða þátttakendur í 

alþjóðastjórmálum og hnattvæðingin var að komast á flug, sendi Huntington frá sér bókina 

                                                 
24

 Sjá: http://www.foreignaffairs.com/articles/54389/francis-fukuyama/women-and-the-evolution-of-world-politics Í 

stuttu máli sagt segir Fukuyama að karlar séu í eðli sínu árásargjarnir og stjórnhættir þeirra endurspegli það, en 

konur séu umhyggjusamar og því ólíklegri til að standa í átökum.  Gagnrýni á þessi viðhorf birtist m.a. í grein 

eftir Youba Raj Luintel, Do males alsways like war? A crititque on Francis Fukyama and his hyper masculine 

assertion on „feminization of world politics“ (sjá: 

http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/opsa/pdf/OPSA_09_12.pdf) og Why Women Can‘t Run the 

World: International Politics according to Francis Fukuyama eftir J. Ann Tickner 

(http://web.centre.edu/lorihm/tickner.pdf) 

http://www.foreignaffairs.com/articles/54389/francis-fukuyama/women-and-the-evolution-of-world-politics
http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/opsa/pdf/OPSA_09_12.pdf
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Politcal Order in Changing Societies, þar sem hann gagnrýnir mjög þær hugmyndir sem 

viðteknar voru um nútímavæðingu (modernization). Það er að segja þá hugmynd að „rétt“ 

pólítísk þróun lyti ákveðnum lögmálum sem tiltölulega auðvelt væri að skilja og jafnvel 

stjórna. Hann gagnrýndi þá rótgrónu hugmynd, sem var mjög í anda kerfishyggjunnar, að 

efnahagslegar framfarir og „þróun“ í gömlu nýlendunum myndi óhjákvæmilega leiða til 

stöðugs lýðræðis í anda Vesturlanda. Huntington lagði til að ekki yrði eingöngu horft á 

efnahagslega þróun sem forsendu stjórnmálalegrar uppbyggingar, heldur þyrfti einnig að taka 

með í reikninginn þætti eins og menntunarstig, félagslegan hreyfanleika, þéttbýlismyndun og 

stöðugleika.  Stöðugleika sagði Huntington raunar vera lykilatriði, hvort sem hann væri af 

sósíalískum, katpíltaískum, lýðræðislegum eða alræðislegum toga. Gildi stjórnskipulagsins 

réðist þannig ekki af eðli þess einu saman, heldur því hvort stöðugleiki skapaðist. Í þessu 

verki er Huntington kannski fyrst og fremst að skoða eðli þess sem við getum kallað pólitíska 

afturför og lýsir ástandi sem blasti við í mörgum hinna nýsjálfstæðu nýlenda. Ástandi sem í 

sjálfu sér stangast á við hugmyndina um nútímavæðingu og aðra kerfishyggju í sinni 

ströngustu mynd.  

Þessi hugmynd Huntingtons þótti á sínum tíma róttæk. Fukuyama orðar það sjálfur sem 

svo í grein um arfleifð Huntingtons sem lést síðla árs árið 2008, að hann hafi með þessari 

hugsun drepið drauminn um nútímavæðinguna.
25

 Það er mjög mikilvægt að hafa þetta 

grundvallaratriði í huga við lestur þess verks Fukuyama sem er í forgrunni hér, The End of 

History and the last Man, því ella er hætta á rangtúlkun verksins sem er mjög algeng. 

Fukuyama talar ekki fyrir kerfis- eða nauðhyggju af einhverju tagi, eins og hann hefur verið 

sakaður um. Þvert á móti eru hugmyndir hans tilraun til þess að búa til umgjörð um flókin og 

oft óvænt vensl og tengsl einstaklinga og hópa í fjölbreyttu samhengi, skapa einingu í 

margbreytileikanum. Fukuyama heldur því enn fremur ekki fram að kerfi stjórnmálanna 

endurspegli að fullu endalok sögunnar heldur fjallar hann um hugmyndir sem einstaklingar í 

samfélögum hafa almennt sameinast um að hans mati. Á þessu er stór munur. Þessari 

hugmynd má einnig lýsa með tilvísun í hvernig mannréttindi hafa verið fest í sessi sem algild 

og óháð aðstæðum, tíma eða rúmi. Í Sovétríkjunum sálugu, eins og í öðrum alræðisríkjum, 

var til að mynda litið svo á að réttlætanlegt væri í tilteknum aðstæðum að fórna 

mannréttindum, á borð við frelsi og mannhelgi,  til varnar málstaðnum og því kerfi sem 
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kommúnisminn stóð vörð um, réttlætið sem hann átti að framkalla. Réttlætanlegt var að fórna 

minna réttilæti fyrir meira ef svo má að orði komast. Fórna mannréttindum einstaklinga í  

þágu réttláts eða góðs málstaðar.
26

 Um ástandið og framferði stjórnvalda á Stalíntímanum er 

haft eftir Luwig Wittgenstein: „Harðstjórn hneikslar mig ekki neitt. Hún getur einfaldlega 

verið nauðsynleg.
27

 Sú hugmyndafræði sem Fukyama telur hafa fests í sessi er í andstöðu við 

viðhorfið sem birtist í þessari afstöðu Wittgensteins, samkvæmt því eru mannhelgi og 

mannréttindi grundvallaréttindi sem einstaklingar almennt séð eru ekki tilbúnir að gera 

málamiðlun um.  

Ein vísbending um að Fukyama hafi sitt hvað til síns máls, um að stuðningur við gildi 

hins frjálslynda lýðræðis séu að verða útbreiddari, er stór Gallup könnun sem gerð var á 

viðhorfum múslima til ýmissa gilda sem frjálslynt lýðræði hvílir á, sem síðar verður fjallað 

nánar um. Í The End of History hélt Fukuyama því fram að öll lönd nema lönd íslam hefðu 

sameinast um hugmyndina um frjálslynt lýðræða en í könnunni kemur berlega í ljós að 

lýðræði á vaxandi fylgishóp í löndum íslam á 21. öldinni. Himinn og haf er milli hugmynda 

Vesturlandabúa um viðhorf múslima og þeirra viðhorfa sem þeir raunverulega hafa. 

Langstærsti hluti svarenda í könnunni metur þannig gildi hins frálslynda lýðæðis mikils. 

Þegar  múslimar víðsvegar um heiminn eru beðnir að nefna eitthvað sem þeir dást að við 

Vesturlönd nefna flestir tækni og lýðræði (með skírskotun til frelsis). Þetta tvennt hafa 

múslimar um allan heim áhuga á að festa í sessi samfélögum sínum til framdráttar, en á 

sínum eigin forsendum. Athyglisvert er að þetta eru sömu atriði og Bandaríkjamenn meta 

mest í eigin fari og umtalsverður samhljómur er í viðhorfum íbúa í löndum íslam og 

Bandaríkjunum til grunngilda hins frjálslynda lýðræðis.
28

 

                                                 
26

 Í verki sínu Appelsínur frá Abkasíu rekur Jón Ólafsson sögu Veru Hertzsch og dóttur hennar og Benjamíns 

Eiríkssonar, Sólveigar,  frá því að hún er handtekin við matarborðið þar sem hún snæddi kvöldmat með Halldóri 

Laxness á heimili sínu í Moskvu og þar til hún lést í fangabúðum  nokkrum árum síðar. Frásögn Halldórs Laxness af 

þessum viðburði í Skáldatíma (1963) vakti miklar umræður á Íslandi og gremju í garð höfundar sem þrátt fyrir að 
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annar þeirra borgarlegu menntamanna sem hrifust af sovésku tilrauninni og heimsóttu Sovétríkin.“ Laxness hafði 

svar á reiðum höndum; þetta var  slys! „Ég hef iðulega orðið áhorfandi að slysi, til dæmis á götum stórborganna, og 

þetta hef ég alltaf litið á sem eitt af þeim.“ Sjá Jón Ólafsson (2012), bls. 20 – 21.  
27

 Sama rit, bls. 30. 
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 John L. Esposito & Dalia Mogahed (2007): Who speaks fo Islam? What a Billion Muslims really think, bls. Xii. Í 

Gallup könnunni kemur í ljós mjög mikill stuðningur við lýðræðisleg gildi s.s. málfrelsi og  jafnrétti (bls. 49) þó 

svarendur séu ekki tilbúnir til þess að grundvalla „sitt“ lýðræði alfarið á „vestrænum“ gildum. Helsti 

áherslumunurinn er sá að mikill meirihluti múslima vill að trú og andlegt líf eigi aðgengi að stjórnmálalegum 
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Annað grundvallartriði, þessu tengt, sem Huntington og Fukuyama eru sammála um er 

að það er allt of þröngt sjónarhorn að skilgreina pólitískan veruleika mannsins eingöngu á 

efnahagslegum forsendum. Nauðsynlegt er að taka mannlegt eðli og menningarlegar- og  

jafnvel trúarlegar forsendur með í reikninginn sem afl til pólitískrar þróunar. Undanfarin ár 

hefur farið að kræla á kröfum um að hleypa þurfi hinu andlega (e. spirituality) að á ný og 

Fukyama tekur heilshugar undir þær. Í The End of History and the Last man fjallar hann til 

dæmis um hvernig of kerfisbundin sýn á manninn og ofuráhersla á skynsemi og 

umburðarlyndi getur á endanum grafið undan samstöðu í samfélaginu. Frjálslynt lýðræði eitt 

og sér, segir Fukuyama, er ekki nógu traustur grunnur til að byggja farsælt samfélag á. Trú á 

sameiginleg gildi og verðmæti verður að koma til líka.
29

 Manneskjur í samfélagi verða að 

eiga einhvern sameiginlegan útgangspunkt, annars tortímir lýðræðið sjálfu sér. Huntington 

tekur undir þetta sjónarhorn. Hann bendir til dæmis á hversu mjög aðsókn á trúarlegar 

samkomur hefur aukist í öllum heimshlutum og innan allra trúarbragða og segir það til marks 

um að fólk sé að leita leiða til að finna andlegum þörfum sínum farveg.
30

 En þar sem 

Huntington einskorðar heimsveldapólitík og alþjóðastjórnmál við ríki og samskipti þeirra á 

milli er erfitt fyrir hann að vinna út frá þessari forsendu – nema til þess að einfaldlega að 

útskýra hvers vegna átök eru nauðsyn. Þeir sem þjappa sér saman um önnur gildi en minn 

hópur, segir Huntington, eru sjálfkrafa óvinir. Í grunninn er hann realisti af gamla skólanum 

með ofuráherslu á að ríki (sem einhverskonar samstíga einingar) geti ein verið gerendur í 

alþjóðastjórmálum.  Síðar mun ég færa rök fyrir því að í hnattvæddum heimi nútímans 

gengur þetta ekki upp.  

Á meðan Huntington telur einu leiðina til að losna við átök að hörfa til einsleitra 

samfélaga þar sem sjálfsmyndin er einföld og að verulegu leyti gefin leitar Fukuyama leiða til 

þess að halda áfram, vinna sig út úr sjálfsmyndapólitíkinni og finna grundvöll fyrir einingu í 

                                                                                                                                                             
vettvangi sem leggur línur fyrir samfélagsgerðina og það líf sem borgararnir lifa. Með öðrum orðum, að sharia lög 

séu að einhverju leyti grundvöllur lagasetninga. Síðustu misseri hefur látið á sér kræla umræða um  svo kallaðan 

póstsekúlarisma   á Vesturlöndum þar sem því er haldið fram aðgreining ríkis og kirkju séu ef til vill ekki eins skörp 

og við höfum löngum  talið okkur trú um. Áður hefur verið vitnað i grein Rosi Braidotti, In Spite of the Times: The 

Postsecular turn in Feminism. Einnig mætti nefna skrif Marc Lilla – sjá til dæmis  

http://www.nytimes.com/2007/08/19/magazine/19Religion-t.html?pagewanted=all&_r=0  
29

 Francis Fukuyama (1992/2002): The End of History and the Last Man, bls. 326. Í rauninni er þessi hugmynd 

Fukuyama ekki allsendis ótengd hugmyndum um lýðræði þar sem sharia lög ættu sinn sess. 
30

 Samuel P. Huntington (1996): The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, bls. 95 – 101. 
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margbreytileikanum. Hugmyndafræði og hugmyndakerfi sem ræður við fjölbreytileika og 

forsendur 21. aldarinnar, byggt á leikreglum hins frjálslynda lýðræðis.   

Önnur grundvallarforsenda sem bæði Fukuyama og Huntington ganga út frá er að 

einhverskonar nepotismi
31

 sé manninum eðlislægur, að upplifa ríkari skyldur gagnvart þeim 

sem standa næst honum en hinum sem standa fjær. Þeir höfundar sem fjallað eru um í þriðja 

kafla, Appiah og Sen, gera það beinlínis að viðfangsefni sínu að útfæra hvernig við getum 

tekið á svona fyrirbæri andverðleikasamfélagsins og um leið aðhyllst einhverskonar 

heimsborgarahyggju sem býður okkur að taka hagsmuni allra manna að einhverju leyti til 

greina.  

Það má því að vissu leyti segja að kenningar bæði Huntingtons og Fukuyama séu 

póstmódernískar. Þeir andmæla báðir stórsögunni sem hugmyndir um nútímavæðingu 

byggðu á og líka línulegum, algildum mælikvörðum á söguna. Báðir eru þeir hins vegar 

íhaldssamir, í þeim skilningi að þeir sakna ýmissa gilda sem eru á hverfandi hveli í nútíma 

samfélögum og trúa því að menningarlega afstæðishyggjan sem fylgdi póstmódernismanum 

sé óheppileg og geti ekki skapað umgjörð fyrir manneskjur til að blómstra í. Niðurstaðan sem 

hvor um sig grundvallar á þessum forsendum eru þó gjörólíkar, eins og þegar hefur verið 

komi inn á og nánar verður vikið að hér á eftir. Ástæðan er meðal annars sú að á meðan 

Fukyama horfir á hvernig einstaklingarnir sem móta samfélagið eru hreyfiafl snýr Huntington 

fókusnum við og einblínir á hvernig stjórnskipulagði sem slíkt mótar sögulega framvindu.  

 

 

Við endimörk heimssögunnar 
 

Árið 1989 markaði þáttaskil í alþjóðastjórnmálum. Þegar kalda stríðinu lauk með falli 

kommúnismans skapaðist tómarúm í stjórnmálum og stjórnmálafræðingar fóru að velta því 

fyrir sér hvernig landslag í alþjóðastjórnmálum gæti litið út í framtíðinni. Fukyama, þá að 

hefja feril sinn, var einn af þeim sem fór að velta þessu fyrir sér nokkru fyrir fall 

Berlínarmúrsins og sendi árið 1989 frá sér grein sem bar yfirskriftina The End of History? 

sem vakti gríðarlega athygli og var fljótlega á allra vörum austan hafs og vestan. Þremur 

árum seinna, árið 1992, hafði hann þróað hugmyndirnar áfram og sendi frá sér bók sem unnin 
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var upp úr greininni, The End of History and the Last Man. Það er síðara verkið sem þessi 

umfjöllun grundvallast á. Í því gengur Fukuyama út frá  túlkun fransk/rússneska 

heimspekings Alexander Kojéve á kenningum Hegels um sögulega framvindu í átt að 

lokatakmarki þar sem skynsemi kemur til sjálfrar sín og færir rök fyrir því, fullur bjartsýni, að 

söguleg þróun sé komin á endastöð og frjálslynt lýðræði haf sigrað í hinni 

hugmyndafræðilegu glímu. Þessi hugmynd um endamörk sögunnar gengur út á að frjálslynt 

lýðræði hafi náð yfirhöndinni sem ríkjandi hugmyndafræði og einstaklingar í öllum löndum, 

nema löndum íslam, hafi tileinkað sér þau gildi sem lýðræðið hvílir á, jafnvel þó svo að 

stjórnskipulagið og stofnanir þess spegli ekki enn þessa lýðræðisþróun.
32

  

 

Ástæðan til þess að frjálslynt lýðræði er ekki orðið algilt, eða hefur ekki verið stöðugt þar sem það hefur 

verið innleitt, grundvallast á endanum á óskírum tengslum milli fólksins og ríkisvaldsins. Ríkisvaldið er 

pólitískt fyrirbæri með fastmótaðan tilgang, á meðan fólkið myndar siðferðileg samfélög sem eiga sér 

flóknari sögu.
33

 

 

Stjórnskipulagið lýsir ekki hugmyndafræði heldur valdafyrirkomulagi og þegar Fukuyama 

segir að frjálslynt lýðræði hafi sigrað hina hugmyndafræðilegu glímu á hann við að borgarar 

í flestum löndum hafi sameinast um gildi þess, jafnvel þó svo að það endurspeglist ekki enn í 

stjórnarfyrirkomulaginu. „Við endimörk sögunnar á frjálslynt lýðræði sér enga stórvægilega 

hugmyndafræðilega keppinauta“.
34

 sagði Fukuyama og einnig: „Þegar upp er staðið er það 

ekki stofnanabundið frjálslyndi sem er að reynast sigursælt, heldur frekar hugmyndin um 

frjálslyndi.
35

 Upphafspunktur í þessari hugmynd er sú að manneskjur eru það sem kalla má 

sjálfstýrandi, það er að segja með tíð og tíma munu þær búa sér það kerfi og semja um þær 

reglur sem besta umgjörð búa manneðlinu sem leitast við að losa sig undan kúgun og öðlast 

meira frelsi. Mannlegt eðli og menning spilar því stóra rullu í hugmyndafræðilegri og 

stjórnmálalegri þróun. Áberandi einkenni á mannlegu eðli, segir Fukuyama og leitar í smiðju 

Hegels, er rótgróin þörf fyrir viðurkenningu; að spegla sig í viðurkenningu annarra er 

grundvallarforsenda þess að öðlast sjálfsmynd og hlutdeild í sögunni sem manneskja og 
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 Hér sækir Fukuyama í smiðju Huntingtons sem frægur er fyrir skrif sín um hina svo kölluð „þriðju öldu“ 
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 Francis Fukuyama (1992/2000), bls. 212. 
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skapandi afl. Þessari tilhneigingu lýsir Fukuyama með hugtakinu thymos, sem er arfur frá 

Forngrikkjunum og Platón lýsir sem þeim hluta sálarinnar sem hýsir stolt, hugmyndir um 

heiður og löngunina til að vera virt að verðleikum og njóta viðurkenningar.
36

 

Önnur frumforsenda í verkum Fukuyama er að hann tekur undir kenningu Hegels um hið 

skapandi sjálf sem er í raun knúið til að fella siðferðilega dóma og skapar sjálft sig um leið. 

Hið mannlega í manninum felst í því að hann getur hafið sig yfir náttúrulegar tilhneigingu 

sína til þess að viðhalda lífinu og dáið fyrir málstað sem hann trúir á. Maðurinn þráir 

viðurkenningu annarra manna á mennsku sinni og framlagi til samfélagsins, og fái hann hana 

ekki er hann tilbúinn að fórna lífinu.  

 

Með því að setja líf sitt í hættu sannar maðurinn að hann getur farið gegn sínum sterkustu frumhvötum til 

sjálfsbjargarviðleitni.  Eins og Koiéve orðar það, hin mennska þrá mannsins verður að sigra hans 

dýrslegu þrá.
37

 

 

Það er þessi eiginleiki sem gerir mann að manni. Hugmyndir eða lífsskoðanir spila því mjög 

stórt hlutverk í heimi Hegels og Fukuyama, og sá síðarnefndi gagnrýnir mjög þau kerfi sem 

ganga eingöngu út frá efnislegum forsendum, eins og Karl Marx gerði t.d. í túlkun sinni á 

Hegel og kapítalisminn og ofurtrú á hinn frjálsa markað gera sömuleiðis.
38

 Til að skilja sjálf 

okkur og tengslin við veruleikann þurfum við að skoða og skilja hugmyndir okkar og annarra 

um gildi og þess vegna þurfum við á samskiptum og samræðu við aðrar manneskjur að halda. 

Fukuyama endursegir söguna um meistarann og þrælinn og hvernig barátta þeirra endar á því 

að þeir semja um að vera jafningjar. Sem er forsenda þess að báðir njóti virðingar, öðlist 

sjálfsvirðingu og atbeini, hlutdeild í samfélaginu. Mannsandinn hefur í gegnum rökræðu og 

baráttuna fyrir viðurkenningu þróað það kerfi sem ákjósanlegast er fyrir manneskjuna að lifa 

við. Hreyfiafl sögunnar er ekki hrein skynsemi sem allir menn geta uppgötvað ef þeir hugsa 

„rétt“ og þar með fallið inn í fyriframákvarðaðan mekansima,
39

 heldur þörf manneskjunnar 

fyrir viðurkenningu og löngun til að njóta sín í skapandi samneyti við aðra menn í veröld sem 

                                                 
36

 Tveir höfundar sem ég fjalla um í kafla 2. og 3. ganga út frá keimlíkri hugmynd. Dominique Mosi notar hugtakið 
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er á sífelldri hreyfingu. Í slíkum heimi er pláss fyrir alskonar hugmyndir, alskonar 

sjálfsmyndir svo lengi sem við höldum áfram að semja um sjálfsmynd og virðingu öllum til 

handa og förum að leikreglum hins frjálslynda lýðræðis sem tryggir hreinskipta samræðu, 

málfrelsi, skoðanafrelsi, trúfrelsi og mannréttindi. Fukuyama segir að þó svo að baráttan fyrir 

viðurkenningu einstakra hópa sé ekki á enda og verði aldrei, þá höfum við sameinast um 

hugmyndafræðina sem gerir þessar samningaviðræður mögulegar, gefur þeim merkingu og 

býður upp á tækifæri til þess að ólíkir aðilar lifi saman í sátt og samlyndi. Átökin í veröld 

Fukuyama eru ekki gamaldags erjur milli ríkja eða hugmyndafræði, heldur barátta hópa og 

einstaklinga fyrir því að njóta viðurkenningar og mannvirðingar. Jörðin er ein, veröldin ekki 

en frjálslynt lýðræði býður upp á leið til þess að leysa þessa þversögn. Fukuyama veit vel að 

átök og barátta fyrir viðurkenningu er ekki á enda og verður aldrei, enda er það beinlínis 

viðfangsefni lýðræðisins að finna þessari þörf mannsandans heppilegan farveg í samræðu 

sem halda mun áfram svo lengi sem mannkynið er til.  Staðreyndin er sú, segir Fukuyama, að 

um allan heim hafa hópar og einstaklingar uppi þá frjálsyndu lýðræðiskröfu að fá að skapa 

sér merkingarbært og gott líf, njóta atbeinis og viðurkenningar. Frá Frönsku byltingunni til 

vorra daga hefur það verið þessi krafa sem knúið hefur heimssöguna, með þeim árangri að 

gildi hins frjálslynda lýræðis eru ríkjandi. Sjálfsstýringin hefur skilað okkur á 

hugmyndafræðilega endastöð. 

 

Er þó “baráttan fyrir viðurkenningu” alstaðar í kring um okkur og er grundvöllur nútíma 

frjálslyndishreyfinga, hvort sem er í Sovétríkjunum, Austur-Evrópu, Suður-Afríku, Asíu, Suður-Ameríku 

eða í Bandaríkjunum sjálfum.
40

 

 

 

 

Átök milli menningarheima eru óumflýjanleg 
 

Huntington var allsendis ósammála Fukuyama, þessum fyrrum nemenda sínum. Andsvar 

hans  var greinin The Clash of Civilizations? sem birtist árið 1993, og síðar bókin The Clash 

of Civilisations  and the Remaking of World order sem út kom árið 1996.
 41

  Þar er því haldið 

fram að eftir endalok kalda stríðsins hafi alþjóðasamskipti og heimsveldapólitík fyrst og 

fremst einkennst af átökum milli menningarheima og menningarhópa og þannig muni það 
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 Francis Fukuyama (1992/2002), bls. 145 – 146. 
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vera í framtíðinni. „Lykilviðfangsefni á sviði alþjóðamála snúast um ólíkindin milli 

siðmenninga.“
42

 Huntington taldi sig sjá sönnun þess allt í kringum sig að einstaklingar og 

þjóðir hefðu alls ekki komið sér saman um hvaða gildi skuli í heiðri hafa, þvert á móti færu 

átök vaxandi eftir því sem valdajafnvægi í heiminum verður meira og einstök ríki eiga 

erfiðara með að halda „hinum“ niðri í krafti valds. Því jafnari sem staðan verður, því meiri 

verða átökin. Þetta er því öfug þróun við það sem Fukuyama heldur fram. Hann var þó 

sammála því  að átakalínur hefðu breyst og mörkuðust nú fyrst og fremst af menningu og 

sjálfsmynd þeirra sem takast á.  

Í grundvallaratriðum skiptir Huntington stríðandi fylkingum í Vestrið og „hina“ sem 

eru sundurleitur og fjölbreyttur hópur sem á í raun ekkert sammerkt annað en vera andstæða 

við Vestrið.
43

 Hann sagði að um það bil sjö til átta menningarheimar tækjust á um völd og af 

þeim stafi Vesturlöndum mest ógn af löndum íslam.   

Eins og Fukuyama byggir Huntington hugmyndir sínar að nokkru leyti á mannlegu eðli og 

þörf okkar fyrir sjálfsmynd eða sjálfsskilning, sem hann segir eingöngu mögulegt að móta í 

fjandsamlegu samspili (ekki samningaferli) við aðra. Huntington er fastur í 

andstæðugryfjunni sem gerir ráð fyrir því að til þess að geta skilgreint sjálf okkur þurfum við 

að spegla okkur í hópum sem eru ólíkir okkur og það sem meira er, óæðri (samkvæmt okkar 

skilgreiningu) á einhvern hátt. Við getum með öðrum orðum ekki haft sjálfsmynd án 

óvinaímyndar. Hér skiptir engu að hljóta viðurkenningu og ekki er unnt að gera samninga eða 

rökræða um gildi, eins og á sér stað í heimi Fukuyama. Í heimi Huntingtons fer ekki fram 

málamiðlun, okkur er eðlislægt að vera illa við, jafnvel hata, alla sem eru ólíkir okkur og því 

eru skilin á milli hópa alltaf átakaefni. „Hinir“ eru mældir og miðaðir við „okkur“ og 

mælikvarðinn á ágæti „hinna“ eru  líkindin við „okkur“.  Huntington var þannig sammála 

Fukuyama um að sjálfsmynd skiptir máli – en ósammála honum um að við gætum leyst 

ágreininginn með samvinnu og samræðu og værum því að þróast burt frá þessum átökum í átt 

til stöðugleika. 
44

 Huntington og Fukuyama ganga sameiginlega út frá því að það sé hluti af 
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 Samuel P. Huntington (1996), bls.. 29. 
43

 Huntington leitast hér við að búa til nýtt, einfalt kerfi sem tekið geti við af bæði tiltölulega einfaldri kerfishyggju 

pósitívismans þar sem auðvelt var að skilgreina og flokka fyrirbæri, og heimsmynd kalda stríðsins sem líka bau upp 

á tiltölulega einfalda flokkun. 
44

 Þvert á móti. Síðsta verk Huntingtons, Who Are We? The Challenges to America’s National Identity frá 2005 

leggur hann til að í stað þess að semja um sjálfsmynd í fjölmenningarsamfélagi Bandaríkja samtímans eigi 

Bandaríkjamenn að enduruppgötva og styrkja sína gömlu sjálfsmynd og berjast gegn breytingum á henni.  
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mannlegu eðli að upplifa ríkari skyldur gangvart þeim sem eru líkir okkur og deila 

sjálfsmynd og að tengsl við þá sem standa okkur nærri eru sterkari en við þá sem standa 

okkur fjær. Hvernig þeir vinna úr þessu er aftur á móti ólíkt. Huntington er eins og áður sagði 

realisti af gamla skólanum þó hann leitist við að klæða þessa afstöðu í nútímalegri búning. Í 

anda realistanna lítur hann svo á að hið einstaka og persónlega eigi ekki erindi inn í umræðu 

um alþjóðleg samskipti, heldur sé ævinlega um að ræða samskipti á ríkja grunni sem lúti allt 

öðrum lögmálum.   

 

Þjóðríki munu áfram vera aðal gerendur heimsmálanna. Hegðun þeirra einkennist að hluta til af sókn eftir 

valdi og auði, en er einnig lituð menningarlegri afstöðu, því sem er sameiginlegt og hinu sem er ólíkt.
45

  

 

Og það er skylda þeirra sem fara með málefni hvers ríkis að stjórnast fyrst og síðast af eigin 

hagsmunum, það er þeirra hlutverk að verja þegna sína, hagsmuni þeirra, lífsskoðanir og 

sjáflsmynd gegn utanaðkomandi öflum. Þegar við bætist að Huntington lítur svo á að það sé 

hluti af manneðlinu að  flokka samferðamenn í kvíar eftir því hvort þeir eruð með okkur eða á 

móti, þá er ekki von á góðu: „Fólk hefur alltaf tilhneigingu til þess að skipta fólki í okkur og 

þau, okkar eigin hóp og hina, okkar eigin siðmenningu og þessa villimenn.“
46

  

Heimur Huntingtons hvílir á herðum stjórnspekirisa á borð við Hobbes, Locke og 

Maciavelli sem gengu út frá því að um leið og manneskjan gerist borgari í ríki sem getur 

varið hagsmuni hennar og öryggi, afsali hún sér að verulegu leyti réttinum til að njóta 

viðurkenningar á eigin forsendum. Það er hið skynsamlega gjald sem við greiðum fyrir 

öryggi og frið. Huntington blæs á alla drauma um frjálslynda vináttu og segir hugmyndina 

um yfirburði hins frjálslynda lýræðis tálsýn sem einungis þrífist í hugmyndum fræðimanna 

sem séu ekki í raunverulegum  tengslum við þann veruleika sem alþjóðastjórnmál fara fram í. 

Hér kristallast aftur gjáin sem minnst var á áður, milli stjórnmála og stefnumótunar annars 

vegar og samfélagsrýna hugvísindanna hins vegar. Lengi var hið andlega og siðferði ekki 

talið eiga erindi í umræðunni um alþjóðastjórnmál, en hægt og bítandi er það að breytast. 

Skemmtilegt dæmi um það er bókin The Geopolitics of Emotions, eftir franska 

alþjóðastjórnmálafræðinginn Dominique Moïsi, þar sem færð eru rök fyrir því að í 

grundvallartriðum stjórnist heimurinn af þremur tilfinningum sem eru nátengdar sjálfsmynd 
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og sjálfsvitund þeirra sem stjórnast af þessum tilfinningum. Þetta eru von í Asíu og trú 

Asíubúans á mátt sinn og megin, auðmýking í heimi íslam og sú tilfinning að múslimar eigi 

harma að hefna og að lokum ótti á Vesturlöndum, sem fær okkur til þess að trúa á hugmyndir 

Huntingtons um að við eigum vígi að verja og þurfum að berjast gegn átroðslu hinna! 
47

 

Þessar hugmyndir Moïsi eiga eftir að koma meira við sögu síðar.  

Ein af ástæðunum fyir því að sjónarhornin tvö sem hér um ræðir eru svo 

ósamræmanaleg er sú að Fukuyama og Huntington hugsa á gjörólíkum forsendum. Á meðan 

Huntington er næstum eingöngu að vinna með hugmyndir í anda gömlu realistanna sem gera 

ráð fyrir því að aðeinst ríki séu þátttakendur í alþjóðastjórnmálum og siðferði eða gildismat 

eða almennt séð það sem gæti flokkast sem „hið andlega“ eigi ekki erindi í þá umræðu (þó 

taka beri andlega hagsmuni borgaranna með einhverjum hætti til greina), þá gerir Fukuyama 

einstaklinga (og andlegan veruleika þeirra) að vissu leyti að beinum þátttakendum í þróun 

stjórnmálanna og hugmyndasögunnar og er miklu opnari fyrir því að taka inn víddir sem 

realistarnir litu ekki á sem hluta af sínu viðfangefni.  Í nýrri verkum sínum þokast hann frekar 

í þessa átt eins og vikið verður að hér á eftir. 

Þótt hugmyndin sem birtist í verki Huntingtons hafi haft mikil áhrif, þá hafna 

hugvísindamenn og samfélagsrýnar henni gjarnan og segja myndina sem hann dregur upp allt 

of dökka, allt of einfaldaða, allt of gamaldags. Allt of kerfislæga og ekki nógu næma á þann 

flókna heim sem laukst upp fyrir okkur með hnattvæðingunni og ferðinni til tunglsins. 

Stefnumótendur aftur á móti og stjórnmálamenn tóku hugmyndum Huntingtons margir 

hverjir fagnandi, eins og atburðarásin sem fór í gang eftir 11. september 2001 sýnir 

glögglega, enda töldu margir að þar með væru kenningar hans nánast sannaðar og Fukuyama 

hefði tapað stríðinu um hugmyndir.
48

 Í kjölfarið eignaðist heimurinn nýjan erkióvin – íslam. 

Og þessum óvini bar að berjast gegn með öllum tiltækum ráðum. Í kjölfarið hófst stríðið gegn 

hryðjuverkum fyrir alvöru. Einöldu viðmiði í anda kalda stríðsins var komið á á ný. Fljótt á 

litið virtist módel Huntingtons sannað. Í kjölfarið fór aukinnar pólaríseringar að gæta í 

samfélögum um allan heim og sjálfsmyndapólitíkin náði nýjum hæðum.  
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 Hope, humiliation og fear á ensku. Sjá: Dominique Moïsi (2010): The Geopolitics of Emotions. Það er einmitt 

þessi ótti sem Braidotti vísar til þegar hún segir hugvísindin í einhverskonar vitrænni og siðferðilegri kreppu vegna 

ágangs hugmyndarinnar um átök milli menningarheima. Sjá Braidotti (2008).  
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Afleiðingar 11. september 
 

Í kjölfar árása hryðjuverkasamtakanna Al Kaída á Pentagon bygginguna í Washington og 

World Trade Center í New York 11. september 2001 þótti sumsé mörgum sem hugmyndir 

Huntingtons hefðu verið endanlega staðfestar og það er nokkuð ljóst að það er í raun og sann 

hugmynd hans um átök milli menningarheima sem er undrrót bæði hins pólitíska íslam og 

þeirra hreyfinga sem heyja stríð gegn íslamistum. Huntington sjálfur skipti aldrei um skoðun, 

þrátt fyrir harkalega gagnrýni úr ýmsum áttum og staðhæfingar um að harðlínustefna 

Bandaríkjanna í stríðinu gegn hryðjuverkum væru olía á eld átaka. Í síðasta verki sínu, Who 

Are We? The Challenges to America’s National Identity frá 2004 beinir hann spjótum að 

sjálfsmyndarkreppu sem hann segir áberandi í Bandaríkjunum, ekki síst vegna mikillar 

fjölgunar innflytjenda frá Suður Ameríku (Hispanics) og áhrifa annarra menningarheima á 

hugmyndaheim og sjálfsmynd Bandaríkjamanna.  Í The Clash of Civilizations and Remkaing 

of World Order fjallaði hann lítillega um málefni innflytjenda í Evrópu og  í Bandaríkjunum 

og sagði þá að málefnið væri ekki til eins mikilla vandræða í Bandaríkjunum, enda 

grundvölluðust Bandaríkin á arfleifð innflytjenda, hefðu fjölbreyttari innflytjendahóp en 

Evrópa (þar sem múslimar eru mun fjölmennari) og betri stefnur sem tryggðu aðlögun með 

betri árangri en í Evrópu.
49

  Í kjölfar 11. september kveður við dálítið annan og hræddari tón. 

Í inngangi að bókinn fjallar Huntington um hvernig Bandaríkjamenn hafi farið að skilgreina 

sig sem slíka í auknum mæli í kjölfar árásanna, enda skerpti þessi hörmulegi atburður mjög á 

óvinaímyndinni sem Huntingon telur eina af forsendum sjálfsmyndarinnar:  

 

Svo lengi sem Bandaríkjamenn telja ógn steðja að þjóð sinni eru þeir líklegri til þess að finna til sterkrar 

samsömunar við hana. Ef þessi tilfinning um ógn hverfur, gætu aðrir þættir sjálfsmyndarinnar öðlast meira 

vægi en þjóðerni á ný.
50

  

 

Í verkinu rekur Huntington samsemdarsögu Bandaríkjamanna og leggur til að þeir noti 

tækifærið sem skapaðist í kjölfar 11. september, þegar Bandaríkjamönnum þótti að þjóð sinni 

vegið og tóku að skilgreina sig í ríkari mæli út frá þjóðerni en verið hafði fyrir innrás Al – 
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 Huntington gerir grein fyrir því að andstaða gegn innflytjendum hafi aukist nokkuð á tíunda áratugnum í 

Bandaríkjunum, en rekur það að verulegu leyti til efnahagslegra ástæðna en ekki menningarlegra eða vegna þess að 

sjálfsmynd bandaríkjamanna væri ógnað. Sjá: Samuel P. Huntington (1996), bls. 203. 
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Kaída, og láti sjálfsmyndina ganga í endurnýjun lífdaga. Hér er Huntington farinn að hafa 

meiri áhyggjur af áhrifum „hinna“ á „okkur“ og  leggur áherslu á að styrkja eða endurvekja 

sjálfsmyndina með því að steyta hnefa framan í óvininn. Skerpa skilin milli  “okkar” og 

“hinna”. Síðan hafa málefni innflytjenda í vaxandi mæli komist á dagskrá í stjórnmálum í 

Bandaríkjunum, eins og í Evrópu og eru í dag mjög umdeilt og ögrandi viðfangsefni.
51

 Sú 

stefna sem tekin hefur verið upp í málefnum innflytjenda bæði austan hafs og vestan hefur í 

sífellt ríkari mæli tekið mið af afdráttarlausri afstöðu Huntingtons gegn „hinum“ sem eru ógn 

við það sem er „okkur“ dýrmætt. Í raun hefur hugmyndinni um fjölmenningu og aðlögun sem 

grundvallast á virðingu fyrir fjölbreytileikanum verið hafnað. Öll athygli beinist að því sem 

sundrar, ekki því sem sameinar. Þessi fókus hefur haft ófyrirsjánalegar afleiðingar í 

fjölmenningarsamfélögum Bandaríkjanna og annarsstaðar, þó áskoranirnar sem Bandaríkin 

standa frammi fyrir séu um margt ólík þeim verkefnum sem Evrópa glímir við. Bandaríkin 

hafa alla tíð skilgreint sig sem innfytjenda- eða landnemasamfélag, eins og Huntington bendir 

réttilega á. Innflytjendahópurinn í Bandaríkjunu er ólíkur því sem er í Evrópu og múslimar 

hlutfallslega færri en í Evrópu. Bandaríkjamenn hafa lengstum haft mestar áhyggjur af 

ólögleglegum innflytjendum frá Suður Ameríku og í raun var það ekki fyrr en 11. september 

sem innflytjendur með bakgrunn í íslam urðu verulegt áhyggjuefni.
52

 Á sama tíma hefur 

vaxið mjög sú áskorun sem samfélög sem standa frammi fyrir því að sætta ólíka hópa sem 

deila samfélagi glíma við. Gapið á milli stefnumótenda annars vegar (sem fylgja Huntington 

að máli) og kenningamsiða eða samfélagsrýna sem byggja  á rannsóknum og innsýn í heim 

þeirra sem lifa hinn fjölmenningarlega veruleika hins vegar (sem eru meira á línu Fukuyama), 

hefur reynst afdrifaríkt. Í staðinn fyrir að dragi saman með ólíkum hópum sem deila 

samfélögum  hafa átök farið harðnandi.
53
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 Umræðan um málefni innflytjenda er þó ólík í Bandaríkjunum, þar sem hún snýst fyrst og fremst um ólöglega 

innflytjendur og mikla fjölgun innfytjenda frá Suður Ameríku, og í Evrópu, þar sem mestar áhyggjur eru af fjölgun 

múslima  
52

 Jafnvel þó svo herskáir íslamistir, svo sem Osama Bin Laden og félagar hans í Al Kaída, hafi skorið upp herör 

gegn meintum heimsveldatilburðum Bandaríkjanna mun fyrr. Segja má að stríð Al Kaída gegn utanríkisstefnu 

Bandaríkjanna eigi upptök sín í því að bandarískt herlið fór til Sádí Arabíu í aðdraganda flóabardaga árið 1990 og að 

Bandaríkjamenn leiddu starf friðargæsluliða á vegum SÞ í Sómalíu 1992. Sjá: Peter L. Bergen (2006): The Osama 

bin Laden I know, sér í lagi kaflar 4 og 5. 
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 Sjálf hef ég haft mikinn áhuga á íslam á Vesturlöndum, ekki síst Evrópu, um langt skeið en þegar ég sótti um að 

hefja MA nám í heimspeki vorið 2012 með það að markmið að skrifa meistararitgerð um viðfangsefnið hvarflaði 

það að mér að mikilvægi þess að takast heimspekilega á við þetta brýna verkefni færi minnkandi. Sá ótti reyndist 

ekki á rökum reistur og átökin milli pólitíska íslam og Vesturlanda hafa enn harðnað. Og það sem ef til vill er meira 
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Huntington (fæddur 1927, dáinn 2008) var komin á efri ár þegar hann skrifaði The 

Clash of Civilizations og sendi aðeins frá þessa einu bók sem áður er minnst á eftir það. Ferill 

Fukuyama var hins vegar rétt að komast á flug, The End of History and the Last Man var 

fyrsta bók hans. Í þeim verkum sem á eftir komu vinnur hann áfram að því leysa viðfangsefni 

sem dúkkuðu upp í fyrstu bókinni, m.a. skoðar hann hvaða forsendur þurfa að vera til staðar í 

vel reknum lýðræðissamfélögum, veltir því fyrir sér hvaða áhrif framfarir í líftæknivísindum 

og genavísindum gætu haft á líf okkar og samfélög, heldur áfram að skoða þróun pólitískra 

kerfa og hugmynda og fær áhuga á samsemdarvanda og sjálfsmyndapólitík, sérstaklega í 

tengslum við íslam og stjórnmálavæðingu íslam sem hefur verið álitin ein mesta öryggisógn á 

Vesturlöndum síðast liðinn áratug.  Í upphafi stríðsins gegn hryðjuverkum, sem Bush stjórnin 

hóf í kjölfar 11. september, var Fukuyama mikilvægur hluti af necon hreyfingunni svoköluð 

(neoconservatives) í Bandaríkjunum sem vildi beita sér fyrir lýðræðisumbótum í heiminum 

með beinni íhlutun og hervaldi ef  þyrfti.
54

 Fukyama skrifaði m.a. opinbera yfirlýsingu í New 

American snemma árs 1998 þar sem hann og fleiri hvöttu Clinton, þáverandi forseta 

Bandaríkjanna til þess að herða á stefnu í samskiptin við Írak og sjá til þess að Saddam 

Hussein færi frá völdum. Eins og frægt er varð honum að ósk sinni árið 2003 þegar 

Bandaríkin réðust inn í Írak sem hörmulegum afleiðingum sem ekki sér enn fyrir endann á. 

Eftir því sem leið á stríðið í Írak fór Fukuyama aftur á móti að efast. Í febrúar 2006 skrifaði 

hann grein í New York Times – After Neoconservatism – þar sem hann opinberar andúð sinni 

á því hvernig spilast hefur úr þessari hugmyndafræði og kallar eftir nýjum aðferðum og meira 

samráði við múslima. 

Í nýlegu viðtali segst Fukuyama ekki hafa skipt um skoðun frá  1989 en bætir því 

jafnframt við að hann hafi áttað sig betur á því hversu flókið ferli póltísk þróun er. Í nýjast 

verki sínu, The Origins of Political Order: From Prehistoric Time to the French Revolution 

(2011) segir hann að líkja megi þróun pólitískra hugmynda við þróunarsögu mannkyns sem 

hefur á köflum verið tilviljanakennd og ófyrirsjáanleg og trú hans á inngrip af hálfu annarra 

þjóða hefur dalað mjög frá því hann hvatti Clinton til þess að gera breytingar í Írak. Einnig 

segist hann hafa gert sér grein fyrir því að frjálslynt lýðræði þurfi ekki að útfæra á sama hátt 

                                                                                                                                                             
um vert, þá hefur umræðan á Íslandi harðnað og tekur æ meira mið af umræðu og orðræðu í öðrum Evrópulöndum, 

ekki síst Norðulöndunum. 
54

 Samkvæmt Gallupkönnuninni sem þegar hefur verið vísað til hefur ekkert haft eins mótandi áhrif á neikvæða 

afstöðu múslima til Bandaríkjanna og hernaðaríhlutun í löndum íslam í nafni lýðræðis. Ekkert er heldur eins líklegt 

til að afla öfgasjónarmiðum fylgis (Sjá t.d. John L. Esposito & Dalia Mogahed (2007), bls. 91). 
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alstaðar þó grunnforsendan sé alstaðar sú sama. Það er til marks um styrk hins frjálslynda 

lýðræðis sem kerfis sem hlúir að fjölbreytileika að kerfið sjálft þolir ólíkar útfærslur að hans 

mati.  

Í kjölfar arabíska vorsins fóru menn aftur að renna hýru auga til kenninganna um 

endalok sögunnar. Í bókinni hafði Fukuyama haldið því fram að öll lönd, nema lönd íslam, 

hefðu sameinast um gildi hins frjálslynda lýðræðis, en nú var ekki betur séð en 

Arabaheimurinn logaði í skýlausri kröfu um einmitt frjálslynt lýðræði. Og þó framvinda mála 

í þeim löndum sem byltu stjórnskipulagi sínu hafi ekki verið eins hröð eða nákvæmlega með 

þeim hætti sem bjartsýnustu menn leyfðu sér að vona, þá snúast átökin nú um hvor 

hugmyndafræðin nær yfirhöndinni: hugmyndin um óumflýjanleg átök milli menningarheima 

sem nærir sjónarmið íslamistanna eða frjálslynt lýðræði sem er krafa þeirra sem standa 

föstum fótum í frjálslyndu lýðræði. Annar valkostur væri að þróa kerfi sem er bræðingur af 

báðum jónarmiðum. Þrátt fyrir margvíslegar áskoranir telur Fukuyama því enn að frjálslynt 

lýðræði í einhverri mynd sé það stjórnskipulag sem best henti mannlegu eðli og muni því 

hafa yfirhöndina áfram. Í grein sem birtist mánuði eftir árásir Al Kaída, 11.október  2001 í 

The Indepent segir hann:  

 

Við erum enn við endimörk sögunnar vegna þess að það er aðeins eitt kerfi sem mun halda velli í 

heiminum – frjálslynt lýðræði Vesturlanda. Það þýðir þó ekki að veröldin sé laus við átök eða að 

menning, sem skilgreinandi einkenni á samfélögum, sé úr sögunni. 
55

  

 

Hið frjálslynda lýðræði er þó langt því frá  sjálfgefið og mikilvægt er að vinna að því að 

viðhalda samfélagsumgjörð sem stendur vörð um þær grundvallarforsendur sem það þrífst á. 

Ein mesta ógnin er að almennt hefur það sem Fukuyama kallar netverk trausts (network of 

trust)
56

 dregist saman og vakið þá eðlishvöt okkar að treysta okkar nánustu en ekki öðrum. 

Þetta tengist tilhneigingunni sem áður hefur verið minnst á og felst í því að í sífellt opnari 

heimi er fólk að þróa með sér  þrengri eða lokaðri sjálfsmynd. Samvinna á undir högg að 

sækja og í kjölfarið minnkar félagsauður (social capital) og eining í samfélaginu minnkar en 

átök aukast. Í mjög einfölduðu máli rekur Fukyama þetta til þess að ekki hefur verið hugað 

nógu vel að andlegum þörfum (e. spirituality)  mannsins. Maðurinn lifir ekki á brauði einu 
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 Francis Fukyama (11. október 2001): We remain at the End of History , í The Independent. Sjá 

http://www.independent.co.uk/voices/commentators/francis--fukuyama--we-remain-at-the-end-of-history-

630910.html 
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 Um þetta skrifaði Fukuyama bók árið 1995: Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity.  
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saman og einstrengingslegur fókus á efnahagslega afkomu og einstaklingshyggju á kostnað 

gilda og andlegra verðmæta hefur grafið undan samfélaginu, óheftur kapítalismi er óhollur 

lýðræðinu. Nauðsynlegt er, segir Fukuyama, að efla traust og félagsauð sem er það sem 

skapar einingu, samstöðu og  þau gildi sem einstaklingar í samfélagi geta sameinast um.  

Fukuyama hefur einkum verið gagnrýndur fyrir að kenningar hans stangist á við 

raunveruleikann, að átökin allt í kringum okkur sýni og sanni að hugmyndir hans um endalok 

sögunnar fái ekki staðist. Eins og fram hefur komið tel ég að sú gagnrýni sé að verulegu leyti 

á mistúlkun á hugmyndum Fukuyama byggð. Hann er ekki að halda því fram að átökum milli 

ólíkra hópa eða einstaklinga sé lokið, aðeins því að skipulag hins frjálslynda lýðræðis sé það 

fyrirkomulag sem best henti manneskjum til að skipuleggja sameiginlegt líf sitt undir og 

takast á um sjálfsmynd á heilbrigðan og uppbyggilegan máta. Það sé það kerfi sem best ráði 

við fjölbreytileikann. Í grein eftir Will Kymlicka, Multiculturalism: Success, Failure, and the 

Future er að finna svipaða hugmynd. Í greininni heldur Kymlikca því fram 

fjölmenningarhugtakið, sem í hans meðförum  felur í sér kröfu um frjálslynt lýðræði, sé eina 

hugtakið sem ráði við fjölmenninguna og fjölbreytileikann sem einkennir nútímasamfélög. Í 

takt við þróunina sem lýst er í formála og inngangi, þegar heimurinn opnaðist og fjölbreyttari 

raddir fóru að láta í sér heyra og ólíkir hópar fóru að krefjast jafnrar virðingar, þróðaðist 

hugmyndakerfi sem rúmar fjölbreytileika grundvallað á hugmynd um algild réttindi og 

skilyrðislausri mannvirðingu. Öll umræða innan þessa kerfis, segir Kymlikca, kallar á 

frjálslyndi og lýðræðislega samræðu. Allir eiga hvoru tveggja í senn rétt á því að njóta 

mannvirðingar og frelsis og hafa skyldu til að virða rétt annarra til þess sama :  

 

Sögulega útilokaðir eða undirokaðir hópar, sem í nafni jafnréttis berjast gegn gamla valdakerfinu, verða á 

sömu forsendum að vinna sig frá eigin hefðum sem fela í sér kúgun eða mismunun gagnvart hópum í 

viðkvæmri stöðu, svo sem konum, samkynhneigðum, fólk af blönduðum kynþætti og þeim sem tilheyra 

trúarlegum minnihluta. Mannréttindi, og stofnanabundið frjálslynt lýðræði almennt, er sá rammi sem 

þessi umræða fer fram innan. Hverja þessara hreyfinga má því líta á sem framlag til lýðræðisvæðingar 

borgaranna, sem breytir fyrri valdatengslum í frjálslynd og lýræðisleg samskipti.
57

 

 

Bæði Fukuyama og Kymlica ganga þannig út frá þeim grundvallargildum sem frjáslyndi 

hvílir á, kröfunni um frelsi og gagnkvæma virðingu, og gera sér grein fyrir því að hvernig til 

tekst með raunverulega ástundun þessara gilda veltur á þeirri stefnu sem stjórnvöld setja sér 

og þeim raunverulegu leikreglum sem liggja frjálslyndri og lýðræðislegri umræðu og 
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samneyti ólíkra hópa til grundvallar. Kymlikca veit að raunveruleg stefnumótun og aðstæður 

í samfélögum ræður því hvernig til tekst með fjölmenningu, og yfirleitt tekst alls ekki nógu 

vel til.  Fukuyama veit líka að raunverulegar aðstæður og stjórnhættir í samfélögum ráða því 

hvort hugmyndin um frjálslynt lýðræði býr okkur í raun þá umgjörð sem það felur í sér 

möguleika til, og hann greinir vísbendingar um að ekki sé að spilast vel úr. Í síðari verkum 

sínum áttar hann sig æ betur á því að óheftur kapítalismi, hnattvæðing og spillt stjórnmál þar 

sem sjálflægir hagsmunir elítunnar ráða ferð sé helsta ógnin við hið frjálslynda lýðræði. 

Aukin misskipting, milli samfélaga en þó enn frekar innan samfélaga, er viðfangsefni sem 

hefur verið Fukuyama sérstaklega hugleikið síðustu ár, enda telur hann að stöndug millistétt 

sé forsenda þess að frjálslynt lýðræði virki í reynd.
58

 Í viðtali við Spiegel Onlina 

International fjallar hann til dæmis um hvernig óheftur kapítalismi og hnattvæðing geta 

grafið undan kerfinu. Spurður um hvaða áhrif aukin misskipting innan samfélaga hefur 

svaraði hann: 

 
Hún hefur slæm áhrif á lýðræðið. Ef tekjum er þokkalega jafnt skipt og munurinn milli ríkra og fátækra 

er ásættanlegur, skapast meiri samfélagsleg ábyrgð og meira traust. Við þær aðstæður hefur einn hópur í 

samfélaginu ekki aðstöðu til að notfæra sér stjórnmálin til að tryggja eigin sérhagsmuni.
59

 

 

En þrátt fyrir að lýðræðið sé brothætt telur Fukuyama að við séum enn við endimörk 

heimsögunnar, einfaldlega vegna þess að þó svo að gallar á útfærslu hugmyndafræðinnir hafi 

áhrif á hvernig til tekst, sé enginn annar og betri valkostur raunhæfur. Til þess að koma skikki 

á samskipti manna og þjóða á milli, til að leysa þversöngina jörðin er ein, en veröldin ekki er 

enginn annar valkostur en opið kerfi hins frjálslynda lýðræðis sem grundvallast á algildri 

kröfu um jafna virðingu, frelsi og mannréttindi. Þannigi má kannski segja að áherslur 

Fukuyama hafi þróast frá því að vera á fjrálslynt lýðræði í hefðbundnum skilingin yfir í 
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 Í grein Kymlicka sem áður hefur verið vitnað til kemur svipuð áhersla fram, hann segir að til þess að fjölmenning  

fái þrifist þurfi efla borgarlegt lýðræði grundvallað á hugsjóninni um mannréttindi til að ryðja burt fyrri kerfum sem 

byggðu á valdamisræmi og útilokun. Þessi grundvöllur hefur í fæstum tilvikum verið tryggður, en það er eina leiðin 

til þess að tryggja farsæla sambúð ólíkra hópa í fjölbreyttum samfélögum, eina leiðin til að skapa einingu í 

margbreytileikanum. En til þess að ná fram þeim ávinningi sem kerfið felur í sér fyrirheit um þarf að jafna aðgengi 

að samfélaginu og gæðum, bæði Fukuyama og Kymlicka eru meðvitaðir um gallana í kerfinu og fjalla um 

möguleika hins frjálslynda lýðræðis, en telja ekki gangrýnislaust að þeir muni raungerast nema breyting á kerfinu 

sem þetta lýðræði birtis í komi til. 
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 Sjá: Spiegel interview with Francis Fukuyama: „Where is the Uprising from the Left?“  

http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-francis-fukuyama-where-is-the-uprising-from-the-

left-a-812208.html. Á allra síðustu árum hefur gagnrýni Fukuyama á þau öfl sem fara með völd og auð í heiminum 

vaxið til muna og sannfæringin um að það kerfi sem er við völd grafi undan sjálfu sér.  

http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-francis-fukuyama-where-is-the-uprising-from-the-left-a-812208.html
http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-francis-fukuyama-where-is-the-uprising-from-the-left-a-812208.html
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róttækt lýðræði, eins og það var upphaflega skilgreint af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, í 

bókinni Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics frá 1985 þar 

sem því er haldið fram að allar tilraunir til þess að knýja fram lýðræðisumbætur séu dæmdar 

til að mistakast nema vikið sé frá kapítalískri eða íhaldssamri skilgreiningu á 

lýðræðishugtakinu.
60

  

Í öllu falli stöndum við frammi fyrir siðferðilegu verkefni sem felst í því að breyta 

nálgun okkar á stjórnmálin og samfélagið þannig að framkvæmd þeirra taki mið af 

mannvirðingu og jafnrétti.  Hvernig útfæra mætti það verkefni er viðfangsefni þriðja kafla, en 

fyrst skulum við huga að því hvernig núverandi togstreita er vatn á millu pólitíska íslam. 
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 Laclau og Mouffe telja fjöldahreyfingar sem hafa það að markmiði að ná fram  samfélagslegum – og pólitískum 

breytingum geti ekki grundvallast á kapítalískri eða íhaldssamri skilgreiningu á lýðræðishugtakinu. Þeirra aðferð var 

að útvíkka hugmyndina um frjálslynt lýðræði – grundvallað á frelsi og jafnrétti – þannig að það rúmaði líka og tæki 

tillit til fjölbreytileika. Sjá. Ernesto Laclau og  Chantel Mouffe (1985):  Hegemony and Socialist Strategy: Towards 

a Radical Democratic Politics. 
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II. hluti: Íslam og Vesturlönd 
 

 
Að vera að springa úr lífshvöt,  

kunna ekki að látast 

 

Kannski brjálæði? 

Leið til að komast af? 

 

Eða þvert á móti: Heimsins mestu látalæti? 

 

(Margrét Lóa Jónsdóttir. Úr ljóðabókinni Tímasetningar). 

 

Við lestur dagblaða og netmiðla er auðvelt að komast að þeirri niðurstöðu að íslam og 

Vesturlönd séu tvær breytur sem ómögulegt sé að sameina og að farsæl sambúð múslima og 

Vesturlandabúa sé ómöguleg.  Svo virðist sem  lífsskoðun og afstaða þessara ólíku hópa til 

þess hvernig lífinu sé best lifað og samfélög best skipulögð séu svo ólík að ekki sé mögulegt 

að komast að málamiðlun sem tryggir frið, eins og hinu frjálsynda lýðræðisskipulagi er þó 

ætlað að gera. Ástæðan er gjarnan rakin til þess að íslam sé í eðli sínu ósamrýmanlegt 

hnattvæðingu, lýðræði, mannréttindum, hugmyndum um frelsi – í stuttu máli sagt öllu sem 

gerir nútímann nútímalegan.
61

 Jafnframt er því oft haldið fram að íslam sé í eðli sínu 

útilokandi átakatrú, sem beinlínis krefjist þess af hinum trúuðu að þeir berjast gegn hinum 

vantrúuðu, jafnvel útrými þeim ef ekki vill betur. Hugtakið jihad eða heilagt stríð er þá 

gjarnan sagt lýsa þessari kröfu um að „sannur“ múslimi fari með ofbeldi gegn hinum 

vanrúuðu.
62

 Huntington tekur undir  þetta sjónarhorn í The Clash of Civilizations and 

Remaking of World Order þegar hann talar um blóðug landamæri íslam og segir:  

 

Sumir Vesturlandabúar,  þar á meðal Bill Clinton forseti, hafa haldið því fram að Vesturlönd eigi ekki í  

neinum vandræðum með íslam, aðeins ofbeldisfulla öfga íslamista. Fjórtánhundruð ár 

mannskynssögunnar sýna fram á annað.
63
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 Sjá t.d. Charles McDaniel (2003): „Islam and the Global Society: A Religious Approach to Modernity“ í: Brigham 

Young University Law Review. 
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 Hugtakið jihad sem er í raun og sann mjög mikilvægt í íslam, er háð túlkun. Og þó herskáir íslamistar túlki það 

sem kvöð um ofbeldi gegn hinum vandtrúuðu,  er sú túlkun ekki almenn. Í hugum hófsamra múslima lýsir hugtakið 

innri baráttu en ekki ytri, heilögu stríði einstklings við sjálfan sig en ekki hina vantrúuðu. Sjá: Adam J. Silverstein 

(2010): Islamic History. A very short Introduction, bls., 71 – 75. 

Fyrir nokkrum misserum hrintu ungir múslimar á Vesturlöndum af stað áhugaverðri herferð á samfélagsmiðlum – 

My jihad – sem þau segja tilraun til þess að endurheimta þetta mikilvæga hugtak, hreinsa það af rangtúlkunum og 

kynna um leið hvað það stendur fyrir í raun. Sjá nánar á http://myjihad.org/ 
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Fukyama hafnar þessari forsendu og söguskoðun. Í grein sem hann birti í Prospect Magazine 

í febrúar 2007 segir hann að rekja megi uppgang hins pólitíska íslam og öfganna sem því 

fylgir til sjálfsmyndapólitíkurinnar, sem undanfarna áratugi hefur verið að ryðja sér til rúms í 

hnattvæddum heimi: 

 

Öfgafull hugmyndafræði íslamista sem hefur verið undirrót hryðjuverkaárása síðastliðinn áratug verður 

að skoðast sem birtigarmynd nútíma sjálfsmyndapólitíkur frekar en hluta af hefðbundinni menningu 

múslima. Við þekkjum slíkar hugmyndir frá fyrri stjórnmálahreyfingum. Sú staðreynd að þessar 

hugmyndir eru afsprengi nútímans gerir þær ekkert hættuminni, en það skýrir vandamálið sem við er að 

etja og mögulega lausn á því.
64

  

 

Niðurstöður Galluprannsóknarinna sem kynntar eru í bókinn Who speaks for Islam? What a 

billion Muslims really think,
65

 sem áður hefur verið vitnað til, benda í sömu átt. Hér á eftir 

verður þessi forsenda Fukyama rannsökuð frekar og leitast við að varpa ljósi á hvaða 

afleiðingar sjálfsmyndapólitíkin hefur og getur haft og hvaða leiðir eru færar til að  lina það 

heljartak sem þessi aðferð við stunda pólitík hefur á nútímanum. 

 

 

Tilfinningar og heimsveldapólitík 
 

Í skemmtilegri lítilli bók sem var nefnd hér að ofan, The Geopolitics of Emotions: How 

Cultures of Fear, Humiliation and Hope are reshaping the World, eftir Dominique Moïsi er 

að finna áhugaverða hugmynd um hlutverk tilfinninga í heimsveldapólitík og tengsl þeirra 

við sjálfsmynd.
66

 Moïsi heldur því fram að ríkjandi tilfinningar meðal íbúa í ólíkum 

heimshlutum hafi veruleg áhrif á alþjóðasamskipti og mótun sjálfsmyndar og sjálfstrausts 

íbúa í (eða frá) viðkomandi heimshluta. Hann telur, eins og áður segir, að í grófum dráttum 

séu það þrjár tilfinningar sem stjórni heiminum: Ótti á Vesturlöndum, niðurlæging í löndum 

íslam og von í Asíu. Þessar tilfinningar móta svo sjálfsmynd íbúa í viðkomandi heimshluta og 

forsendur þeirra til samskipta við umheiminn. 
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Moïsi gerir sér grein fyrir að þessi aðferð við að skoða heimsveldapóltík kunni að 

virðast sérkennileg í ljósi þess að ríkjandi aðferðafræði í alþjóðastjórnmálum er enn mjög í 

anda pósitívisma og kerfishyggju. Tilfinningar, segja þeir sem aðhyllast það sjónarhorn, eru 

huglægar og einstaklingsbundnar og henta því ekki sem hlutlaus og algild viðmið í 

alþjóðastjórnmálum. Moïsi hafnar þessu mikið til á sömu forsendum og tíundaðar eru í 

formála hér að framan. Hann segir að hnattvæðing hafi breytt heiminum með svo afgerandi 

hætti undanfarna áratugi að ekki sé lengur réttlætanlegt að nota þau kerfi sem áður þóttu góð 

og gild til viðmiðunar. Heimurinn eins og við þekkjum hann í dag er svo flókinn að við 

getum ekki leyft okkur að leggja ofureinfaldaða mælikvarða á hann. „Staðreyndin er sú að 

nauðsynlegt er  horfa á hinn huglæga „mjúka“ veruleika til að skilja heimsveldapólitík 

jafnvel á einföldustu sviðum.“
67

 Að loknu kalda stríðinu og í kjölfar þeirra breytinga sem 

hnattvæðingin hefur haft í för með sér er óhjákvæmilegt að beina sjónum að mannlegum eða 

andlegum þáttum  eins og tilfinningum, trú og hugmyndum manna um stöðu sína í heiminum. 

Moïsi vill meina að upp sé runnin öld sjálfsmyndarinnar (age of identity) sem beinlínis 

krefjist þess að við tökum meira tillit til tilfinninga, flókinna tengsla og menningar í 

hugmyndum okkar um hvað það er sem mótar alþjóðleg tengsl. Sú grundvallarbreyting sem 

átt hefur sér stað er að í gegnum ferla hnattvæðingarinnar standa ólíkir hópar og einstaklingar 

í miklu meiri, nánari og flóknari samskiptum við „hina“ og þessi nánd við það sem er 

framandi knýr okkur til þess að leggjast í dýpri sjálfsskoðun. Sjálfsmyndin er ekki lengur 

gefin og aðstæður ekki sjálfsagðar. Í þessum heimi verður sífellt háværari krafan um að hafa 

tækifæri til að móta og skapa líf sitt á eigin forsendum, njóta þess frelsis sem Sen gerir að 

forsendu þróunar. Að vera sviptur þessum grundvallar mannréttindum leiðir í vaxandi mæli 

til gremju og niðurlægingar meðal þeirra íbúa heimsins sem ekki fá tækifæri til að njóta 

hnattvæðingarinnar. Ein ástæða fyrir vaxandi fólksflutningum í heiminum er einmitt sú að 

fólk sættir sig ekki lengur við að njóta ekki sömu lífsgæða og aðrir eða að láta ríkjandi 

aðstæður í samfélaginu hér og nú ákvarða örlög sín til framtíðar. Ef ekki tekst að breyta 

aðstæðum (eins og t.d. arabíska vorið var tilraun til að gera) er sá möguleiki fyrir hendi að 

skipta um samfélag og fara þangað sem möguleikarnir eru meiri (eins og straumur 

flóttamanna í kjöfar arabíska vorsins er dæmi um). Þess vegna hefur múslimum á 

Vesturlöndum fjölgað mikið, eins og öðrum innflytjendum. Þannig hefur upplýsingatæknin 
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(við höfum auðveldari aðgang að upplýsingum) og skilvirkari og ódýrari farþegaflutningar 

(fleiri geta ferðast) gjörbreytt heiminum.Við vitum miklu meira um það hvernig aðrir lifa og 

með þessari nýju vitneskju skapast splunkunýjar forsendur, nýjir draumar og ný viðmið. 

Þessar nýju aðstæður skapa líka ótta hjá þeim sem sjá fram að missa kannski spón úr aski 

sínum og von hjá hinum sem  sjá fram á að geta breytt aðstæðum sér í vil. Og það eru þessar 

tilfinningar sem knýja heimsveldapólitíkina – og sjálfsmyndapólitíkina um leið.  

 
Í gegnsæum heimi eru hinir fátæku ekki lengur vankunnandi eða óupplýstir um heim hinna ríku og hinir 

ríku hafa glatað foréttindum afneitunarinnar. Þeir gætu kosið að láta hörmungar í þróunuarlöndunum sig 

engu varða, en það er val sem þeir verða að taka meðvitaður um, og í æ ríkari mæli á eigin ábyrgð.
68

 

 

Á öld hnattvæðingarinnar verður svo augljóst að heimurin er einn en veröldin ekki sem leiðir 

til ójafnvægis og pólaríseringar því misskipting gæða verður að uppsprettu óánægju. Hvort 

sem það eru efnisleg gæði á borð við eignir og peninga eða andleg verðmæti á borð við frelsi 

og sjálfsöryggi. Ólíkar hugmyndir um lífsgæði, völd, andleg verðmæti og sjálfsmynd verða 

svo enn til þess að flækja málin. Í gamla heiminum voru miklu færri tilefni til þess að efast 

um sjálfsmyndina. Svarið við spurningunni hver er ég? var miklum mun einfaldari og 

augljósara. Ekki þurfti annað en skoða heimskort til að geta staðsett sig efnislega og 

hugmyndafræðilega í heiminum. Heimurinn var einn en veraldirnar þrjár
69

 sem hver um sig 

var mjög skýrt afmörkuð og því var einfalt að staðsetja sig í þessu kerfi.  

21. öldin, segir Moïsi, er allt önnur veröld. Hann lýsir þessum nýja heimi sem öld 

sjálfsmyndarinnar sem er knúin af tilfinningum.  

 

Á öld hnattvæðingarinnar hafa tilfinningar orðið ómissandi til að átta sig á því hversu flókinn heimurinn 

sem við lifum í er. Þær bæði spegla og bregast við hnattvæðingu og áhrifum heimsveldapólitíkur,  

fjölmiðlar magna þessa virkni svo upp. Hnattvæðing hefur kannski gert jörðina „flata“, svo ég vitni í 

fræga líkingu blaðamannsins  Thomas Friedman, en hún hefur einnig gert heiminn ástríðufyllri en nokkru 

sinn fyrr.
70

 

 

Moïsi, sem eins og Huntington og Fukuyama er að bregðast við breyttum forsendum í 

heimnum eftir lok kalda stríðsins, gerir kenningar beggja stuttlega að umtalsefni í verki sínu 

og hafnar þeim báðum. Hann segist hafa efasemdir um kenningar Huntingtons vegna þess að 

í leit sinni að óvini til að taka við því hlutverki  sem Sovétblokkin gengdi á tímum kalda 
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stríðsins hafi hann ruglað saman eiginlegri menningu og hagsmunum stjórnmálanna, 

stjórnmálamenningu. Myndin sem Huntington dregur upp af samfélögum er allt of einföld.
71

 

Hvað sem pólitíkinni kann að finnast um það þá eru samfélög á 21. öldinni blönduð og flókin 

og ekki hægt að draga menningarlegar línur eins auðveldlega og Huntington vill vera láta.  

Þess gagnrýni er í raun af sama meiði og haldið hefur verið fram hér að framan. Á meðan 

Hungton einblínir á kerfi stjórnmálanna með gleraugum gömlu realistanna vill Moïsi  horfa á 

tilfinningar borgaranna sem búa við þetta stjórnkerfi. Í stað þess að segja átökin snúast um 

menningu segir Moïsi þau snúast um tilfinningar.  

Moïsi eyðir ekki miklum tíma í ræða hugmyndir Fukuyama, og hafnar kenningu hans 

um endalok sögunnar á þeim órökstuddu forsendum að hún séu bæði of einfeldningsleg og 

einföld og að of snemmt hafi verið að halda því fram að frjálslynt, vestrænt lýðræði hafi borið 

sigur úr býtum.
72

 Eins og ég túlka Fukyama eiga kenningar þessara tveggja fræðimanna þó 

giska margt sameiginlegt. 

 

 

Ótti, niðurlæging og von  
 

Þegar Moïsi útlistar hvers vegna hann velur þessar þrjár tilfinningar, ótta, niðurlægingu og 

von, til að skýra heimsveldapólitík, í stað til dæmis reiði, örvæntingar, haturs eða einhverra 

annarra tilfinninga, vísar hann til þess hversu þessar umræddu tilfinningar eru nátengdar 

sjálfstrausti og sjálfsmynd þeirra sem þær bera í brjósti.  

 

Ástæða þess að ég valdi þessar þrjár tilfinningar er sú að þær eru nátengdar hugmyndinni um sjálfstraust, 

sem er skilgreinginarþáttur í því hvernig þjóðir og fólk tekst á við þær áskoranir sem það stendur frammi 

fyrir sem og hvernig það hefur samskipti hvert við annað.
73

 

 

Hér er því á ferðinni hugmynd um eitthvert afbrigði thymos í anda forngrikkjanna. 

Sjálfstraust og sjálfsvirðingu segir Moïsi vera nauðsynlegt jafnt þjóðum, menningarhópum 

sem einstaklingum vegna þess að það gerir okkur kleift að varpa sjálfum okkur inn í 

framtíðina, uppfylla drauma og nýta hæfileika og möguleikana sem í okkur búa. Þetta nýtist 

okkur til að smíða þá sjálfsmynd sem við þráum og teljum að lýsi okkur best og við eigum 
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skilið. Sjálfstraust, segir Moïsi, er ein mikilvægasta forsenda heilbrigðra og farsælla 

samskipta í heiminum.
74

 Gott sjálfstraust skapar trú á bjarta framtíð og færir okkur von. 

Skortur á sjálfstrausti grefur undan trú á framtíðina, skapar ótta því okkur finnst við ekki 

fyllilega geta verið við sjálf. Sjálfstraust er nátengt hugmyndum um heiður og stolt, þeir sem 

hafa sjálfstraust upplifa virðingu og stolt yfir því sem þeir eru og standa fyrir. Þá sem skortir 

sjálfstraust telja sig ekki njóta virðingar og eru ekki stoltir af sjálfum sér og því sem þeir 

standa fyrir. Ef við bætist sú tilfinning að vera vísvitandi neitað um þá virðingu sem við 

teljum okkur eiga rétt á getur auðmýking grafið um sig.  

Þessi greining Moïsi minnir um margt á þær forsendur sem Fukyama sækir til Hegels 

og gerir að undirstöðu kenningar sinnar um endimörk sögunnar. Í báðum tilvikum er það 

thymos, þörfin fyrir viðurkenningu eins og Fukuyama orðar það eða sjálfstraust eins og það er 

kallað hjá Moïsi, sem knýr samskipti í hnattvæddum heimi. Til þess að samskiptin geti verið 

farsæl og ýtt undir jákvæða sjálfsmynd og sjálfstraust öllum til handa þurfa samskiptin að 

fara fram í opnu umhverfi sem gefur tækfæri til rökræðu og samninga. Frjálslynt lýðræði 

býður upp á þetta umhverfi og getur rutt braut einingu í margbreytileikanum. 

Heimsveldapólitík eins og hún er ástunduð í veröld Moïsi býður ekki upp á sömu möguleika 

og þess vegna njóta ekki allir sjálfstrausts og þeirrar virðingar sem þeir telja sig eiga 

heimtingu á. Þar liggur uppspretta átakanna. Í veröld Moïsi eru átökin því í raun af sama 

meiði og í veröld Fukyama. Þetta eru átök um sjálfsmynd, frelsi og virðingu sem einnig mætti 

lýsa sem kröfu Amartya Sen um frelsi og sjálfræði. Það er einungis í Asíu, þar sem vonin 

ræður ríkjum, trúin á að hægt sé að breyta aðstæðum sér í vil og raungera möguleika sína, 

sem íbúar í heiminum geta ástundað sjálfræði sitt með sómasamlegum hætti. Í mjög 

einfölduðu máli heldur Moïsi því fram að sá sem lifir í ótta sé í sífellu að bregðast við áreiti, 

árás, í sífelldri vörn og baráttu fyrir því að glata ekki sjálfum sér. Hér er ekkert rúm fyrir 

skapandi sjálfræði. Sama máli gegnir um hinn niðurlægða, orka hans fer í að bregðast við og 

reyna að hrinda þeim árásum sem hann telur sig verða fyrir og hann hefur því heldur ekki 

svigrúm til skapandi lífs og sjálfræðis. Óttinn og niðurlægingin eru af líkum meiði þó óttinn 

lýsi meir vörn og niðurlægingin geti falið í sér meiri árásargirni.  

Moïsi gerir sér sjálfur grein fyrir því að kenning hans er að mörgu leyti takmörkuð og 

einkennist af einföldun. Eins og hann bendir á í gagnrýni sinni á Huntington eru samfélög 
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mun flóknari fyrirbæri en heimsveldapólitíkin hefur tilhneigingu til að taka til greina. Við 

þurfum til dæmis að taka tillit til þeirrar staðreyndar að í þessum nýja heimi á öld 

sjálfsmyndarinnar eru línur milli hópa hreint ekki skýrar og í fjölmenningarsamfélögum 

nútímans blandast allar þessar tilfinningar saman í einum hrærirgraut. „Ríki“ eða „þjóð“ er 

ekki eins einfalt og einsleitt fyrirbæri og t.d. Huntington gerir ráð fyrir. Eftir sem áður telur 

Moïsi kenninguna geta verið gagnlegt viðmið til að skoða og skilja samskipti í breyttum 

heimi á öld sjálfsmyndarinnar þar sem samskiptin við „hina“ eru meiri og hafa meiri áhrif á 

veraldir okkar og daglegt líf en nokkru sinni fyrr í mannkynssögunni.  

Ég er sammála Moïsi um að þrátt fyrir takmarkanir kenningarinnar hefur hún 

skýringargildi og varpar ljósi á samskipti ólíkra hópa sem takast á heiminum í dag. Mér finnst 

greining hans á Vesturlöndum og Arabaheiminum sérstaklega áhugaverð og tel hana lýsa 

þeim veruleika sem ég hef sjálf kynnst í gegnum samstarf og kynni við múslima bæði á 

Vesturlöndum og í Norður-Afríku. Greining Moïsi lýsir vel uppgangi þess sem ég hef kallað 

íslamska söguskoðun – the Islamic narrative – og hvernig það er nátengt sjálfmsyndapólitík 

og aukinni pólaríseringu í stjórnmálum og daglegu lífi. Þessar tilfinningar skína í gegnum 

svör þúsunda múslima sem hafa tekið þátt í Gallupkönnunni sem ítrekað hefur verið vísað til. 

Það er þessi tilfinning margra múslima um að þurfa að þola niðurlægingu og hroka af hálfu 

Vesturlanda sem hefur svo spillandi áhrif í samskiptum hér á milli.
75

 

 

Niðurlæging Araba 
 

Niðurlægingu segir Moïsi kvikna þegar einstaklingur (eða hópur einstaklinga) upplifir að 

hann hafi ekki lengur stjórn á eigin lífi og tilveru og lítið er gert úr gildum hans og 

lífsskoðunum. Þegar „hinir“ hafa þröngvað sér inn í tilveru hans og tekið af honum 

stjórnina.
76

 Niðurlægingu segir Moïsi vera eins og kólesteról, það getur verið bæði gott og 
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slæmt allt eftir af hvaða tegund um er rætt og í hvaða magni. Þannig geti niðurlæging virkað 

hvetjandi til félagslegs hreyfanleika – hinn niðurlægði leggur hart að sér til að sýna hvers 

hann er megnugur. Niðurlæging af góðu gerðinni getur þannig knúið samkeppni og vöxt, en 

aðeins ef aðstæður bjóða upp á viðeigandi tækifæri til að bregðast við og snúa aðstæðum sér í 

hag.  

 

Með öðrum orðum, „góð niðurlæging“ krefst lágmarks sjálfstrausts og hliðhollra aðstæðna, svo sem 

stöðgura stjórnmála, efnahagsstjórnunar og innlendra stjórnmálaleiðtoga sem geta hughreyst fólk sem 

misst hefur móðinn.
77

 

 

Séu þessi skilyrði ekki uppfyllt, segir Moïsi,  leiðir niðurlægingin til örvæntingar sem getur 

alið af sér hefnigirni, óbilgirni og jafnvel ofbeldi í garð þeirra sem taldir er eiga sök á hinum 

niðurlægjandi aðstæðum. Hann heldur svo áfram og segir að afstaða fólks í Arabaheiminum 

litist að verulegu leyti af þessari „vondu niðurlægingu“ sem á rætur sínar í blöndu af 

hningnun Arabaheimsins og pólitík í löndum íslam þar sem óvandaðir leiðtogar hvetja til 

dáða þá sem leita að blórabögglum á Vesturlöndum. Og merkilegt nokk , bendir Moïsi á, þá 

lítur út fyri að því meiri sem samskipti landa eru við Bandaríkin og Vestrið, því öflugri verði 

hreyfingar íslamista sem vilja hafna þeim hugmyndum sem Vestrið hvílir á.
78

 Þetta segir 

hann eiga við um bæði Egyptaland og Saudi Arabíu sem eru helstu bandalagsríki 

Bandaríkjanna í heimshlutanum. Eftir því sem tengslin og kynnin við „hina“ verða meiri 

eykst þörfin á því að skilgreina eigin sjálfsmynd og styrkja þann grunn sem hún er byggð á. 

Ekki síst þegar sú menning sem öll tilvera manns er byggð á gengur  í gegnum skeið 

hningnunar sem hugsanlega má rekja til framgöngu „hinna“.   

  Í árdaga íslam stóð menning Araba í miklum blóma og í íslam breiddist út með 

undraverðum hraða. Ottómanveldið, sem formlega stóð fram á tuttugustu öldina  þegar  

Kemal Attatürk forseti Tyrklands afnam einhliða kalífadæmið, sem var síðasta blómaskeið 

íslam. Allar götur síðan hefur verið að síga á ógæfuhliðina. Arabar hafa, segir Moïsi, í 

auknum mæli kennt Vesturlöndum um niðurlægingu og hningnun hins mikla veldis og 

uppgangur hins pólitíska íslam grundvallast á þessari forsendu. Það eru Vesturlönd, með 

heimsveldastefnu sína og yfirgang sem svipt hafa Araba virðingu og völdum og 
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skeitingarleysi þeirra í garð múslima hefur sannast æ ofan í æ. Í verki Peter L. Bergens, The 

Osama bin Laden I know, er að finna fjölmörg dæmi sem renna stoðum undir þessa túlkun 

Moïsi. Bergen framleiddi fyrsta viðtalið sem bin Laden veitti vestrænum fjölmiðlum, en það 

var tekið upp í fjalllendi Afganistan árið 1997 og sjónvarpað á CNN.
79

 Með viðtalinu vildu 

Bergen og lið hans fyrst og fremst varpa ljósi á það hvers vegna bin Laden hataðist svo mjög 

út í Bandaríkin. Um svar hans við þeirri spurningu segir Bergen: 

 

Hann (bin Laden,innskot höfundar) hefur verið nokkuð sjálfum sér samkvæmur um ástæður þess að hann 

ræðst gegn Bandaríkjunum. Það er vegna utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Hann sagði ekkert um 

Madonnu, Hollywood, eiturlyf, kynlíf eða önnur menningartengd viðfangsefni sem maður gæti ímyndað 

sér að honum væri ofarlega í huga. Þetta snýst allt um hvað Ameríka er að gera í bakgarðinum hans. 

Hann lítur á þetta sem varnarstríð, viðbragð við staðfestri niðurlægingu sem hófst eftir síðari 

heimsstyrjöldina þegar Ottómanveldinu var skipt upp af Frökkum og Bretum. Og bin Laden telur að 

múslimar haldi áfram að vera niðurlægðir, hvort sem það er í Kashmir eða Palestínu eða Írak. Í hans huga 

snýst þetta stríð um niðurlægingu og að endurheimta stolt múslima.
80

 

 

Í svipuðum anda ályktar Moïsi: 

 

Í dag er íslam sem trúarbrögð ef til vill í uppsveiflu ef mið er tekið af mannfjöldaþróun, sem þýðir þá að 

múslimar eru fleiri og hærra hlutfall af mannfjölda  en nokkru sinni fyrr. Sálfræðilega  aftur á móti, 

stjórnast heimur íslam af tilfinningu fyrir pólitískri og menningarlegri  niðurlæginu og vaxandi kröfu um 

virðingu.
81

 

 

Það er mikilvægt að slá varnagla við einfaldri sýn Moïsi  og átta sig á því að þessi barátta 

milli þess sem við getum kallað frjálslynt og Vestrænt  og hins sem segja má íhaldssamt og 

tengt við íslam á sér ekki eingöngu stað milli ríkja á sviði heimsveldapólitíkur. Þvert á móti 

snúa átökin einnig inn á við, bæði í samfélögum innan Arabaheimsins eins og arabíska vorið 

og eftirhret þess vitnar um, milli samfélaga innan arabaheimsins, eins og deilan um Sýrland 

vitnar um,  og innan fjölmenningarsamfélaga í Evrópu, sem uppgangur  hins pólitíska íslam í 

Evrópu gefur vísbendingar um. En í öllum þessum samskiptum nærir hið íslamska sjónarhorn 

niðurlægingu og gremju. Í næsta kafla verður vikið að óttanum sem Moïsi segir einkenna 

Vesturlönd. Hann heldur því meðal annars fram að upphaf þeirrar þróunar megi að verulegu 

leyti rekja til falls Berlínarmúrsins og atburðarásarinnar sem þá fór í gang. Vonin um frið og 

farsæld sem gagntók Evrópu fyrst í stað breyttist í matröð þegar átök brutust út á 

                                                 
79

 Sjá: http://www.youtube.com/watch?v=68fExbnok4o 
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 Peter L. Bergen (2006), bls. 182. 
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 Dominique Moïsi (2010), bls. 59. 
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Balkanskaga með hörmulegum afleiðingum. Balkanstríðið varð olía á eld öfga íslamsista í 

Evrópu og tregða Evrópuríkja til þess að bregðast við fjöldamorðum á múslimum í Bosníu 

kynti mjög undir gremju og niðurlægingu múslima, eins og við munum skoða betur í 

kaflanum um múslima í Evrópu og hvernig hið íslamska sjónarhorn hefur fengið byr undir 

báða vængi í Evrópu undanfarin þrjátíu ár eða svo.
82

  

Tyrkneski Nóbelsverðlaunahafinn Oran Pamhuk
83

 leitast við það í sínu höfundarverki 

að varpa ljósi á og skýra þessa togstreitu milli Evópu og heims íslam í Evrópu og 

sjáflsmyndakrísuna sem Tyrkir, sem lifa þau örlög að standa á mörkum austurs og vesturs 

með annan fótinn í heimi íslam og hinn í kemalisma og arfleifð Attaurks, búa við. Í 

þakkarræðu sinni við afhendingu Nóbelsverðlaunanna árið 2006 orðaði hann þennan 

veruleika vel og áttaði sig á hættulegu samspili ótta og niðurlægingar og hvernig þessar 

tilfinningar spila á strengi sjálfsmyndar og átaka þegar hann sagði: 

 

Það sem bókmenntirnar þurfa helst af öllu að fjalla um og rannsaka í dag er ótti mannkyns: óttann við að 

vera skilinn útundan og óttann við að skipta engu máli, og tilfinninguna  um að vera einsksis virði sem 

fylgir slíkum ótta; sameiginlega niðurlægingu, særanleika, harmsögur og ímyndaða móðgun, og 

þjóðrembinginnn og verðbólguna sem er þessu nátengd ... Í hvert sinn sem ég stend frammi fyrir slíkum 

tilfinningum, og hinu órökrétta uppskrúfaða málfari sem þær eru iðulega tjáðar með, veit ég að þær snerta 

við myrkri innra með mér. Við höfum oft orðið vitni að því hvernig fólk, samfélög og  þjóðir utan hins 

vestræna heims – og ég á auðvelt með að samsama mig þeim – gefa sig á vald ótta sem stundum fær þá 

til að fremja heimskupör, allt vegna viðkvæmni þeirra og ótta við niðurlægingu. Ég veit líka að á 

Vesturlöndum – veröld sem ég get jafn auðveldega  samsamað mig við – fyllast þjóðir og fólk óskaplegu 

stolti yfir auð sínum, yfir því að hafa fært okkur Endurreisnina, Upplýsinguna og Nútimann, og falla  

annað slagið í sjálfsánægju sem er næstum jafn kjánaleg.
84

 

 

Það er einmitt hugmyndin um að glata traustinu á gildi Endurreisnarinnar og 

Upplýsingarinnar (sem Vesturlönd þó voru svo stolt af), á kerfishyggjuna og þá einföldu og 

mælanlegu heimsmynd sem hún gerði ráð fyrir, sem nærir óttann á Vesturlöndum. Ef ég er 

ekki sú sem ég þekkti í þeirri veröld og sú lífsskoðun sem fólst í endurreisninni og 

upplýsingunni og ég batt allt mitt trúss við er ekki sönn – hver er ég þá?  
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 Vísbendingar eru um að stríðið í Sýrlandi sé nú að hafa keimlík árhif.  
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 Oran Pamhuk hlaut Nóbelsverðlaun í bókmenntum árið 2006.  
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 Sjá: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2006/pamuk-lecture_en.html 

 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2006/pamuk-lecture_en.html


56 

 

Ótti Vesturlandabúa 
 

Óttinn sem Moïsi segir ríkjandi tilfinningu á Vesturlöndum er beint viðbragð við breyttum 

aðstæðum í heiminum. Í fysta sinn í tvöhundruð ár eru Vesturlönd ekki í forystu á öllum 

sviðum og upplifa ógn sem þau ráða ekki við frá umheiminum. Moïsi slær varnagla og 

viðurkennir að það sé einföldun að setja öll Vesturlönd undir sama hatt, Bandaríkin séu að 

mörgu leyti ólík Evrópu og Evrópulöndin fjölbreyttur hópur landa með eigin einkenni og 

áherslur. Eftir sem áður segir hann að Vestrið sem slíkt eigi það sameiginlegt að óttast mjög 

að missa þá stöðu sem það hafði á öld upplýsingarinnar. Vesturlönd stjórna ekki 

hnattvæðingunni og hafa ekki heiminn í hendi sér eins og Vesturlandabúar gátu áður talið sér 

trú um. Sjálfsmyndakrísa Vesturlanda skýrist ekki af niðurlæginu og gremju yfir því að fá 

ekki að njóta sín heldur óttanum við að falla af stalli. Hér eru á ferðinni áhrifin sem bylting 

Appollo hafði á veröld okkar og sjálfsmynd. „Glatað vald yfir framtíðinni er sameiginleg 

uppspretta ótta allra landa á Vesturlöndum.“
85

 Allt í einu vorum við knúin til að efast 

stórkostlega um forsendur sem hafa legið vestrænni hugsun til grundvallar um aldir. Til að 

átta sig á byltingunni sem þetta hafði í för með sér er nauðsynlegt að staldra aðeins og skoða 

hvernig vestrænar hugmyndir um sjálfið þróuðust í þrjúhundruð ára sögu þess allt frá því 

Rosseau rakst á það á göngu sinni um frönsku skógana á  17. öld.   

Frá því Rosseau setti fram sínar kenningar um manninn í verkum á borð við Samræðu 

um misrétti (1754),  Samfélagssáttmálann (1762) og Emile (1762 ) og langt fram á  20. öldina 

voru hugmyndir um  sjálfið sem einhverskonar almennt frumafl (transcendental) ráðandi.
86

  

Hér er ekki á ferðinni einstaklingsbundið eða persónulegt sjálf sem leitast við að finna sér 

stað í sögunni heldur sjálfið sjálft sem er sagan. Mannsandinn (almanna-vilji var hugtakið 

sem Rosseau notaði) var talinn gefa sögunni merkingu og líf. Þessi hugmynd er hluti af 

upplýsingunni sem var samheiti yfir samsuðu ýmissa hugmynda en ofið úr þremur 

meginþráðum: mannhyggju, skynsemi, og algildi. Mannyggjan, sem sér manninn sem 
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 Dominique Moïsi (2010), bls. 92. 
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 Rosseau taldi að maðurinn, sjálfið, væri góður og frjáls frá  náttúrunnar hendi en spilltist í samfélaginu. Þegar 

sjálfið birtist í samfélaginu breytist það í „borgara“ sem skilgreinist af þátttöku í samfélagi fremur en sjálfræði. 

Sameiginleg tjáning allra borgaranna er það sem Rosseau kallaði „almannavilja“, sem  hann lítur á sem lifandi heild, 

skapara og  gerenda í  samfélaginu.  Þegar allt virkar vel er „almannavilji“ – einsog hið einstaka sjálf – í eðli sínu 

góður vilji. Þegar hins vegar samfélagið afvegaleiðist eykst hætta á því að „almannaviljinn“ spillist og fjötri 

borgarana. „Maðurinn er borinn frjáls en er þó hvartvetna í böndum“ er upphafssetning Samfélagssáttmálans og  

einhver frægasta tivitunun í Rosseau. Nánar má lesa um hugmyndir Rosseau um sjálfið og þróun slíkra hugmynda í: 

Robert S. Solomon (1988): Continental Philosophy since 1750. The Rise and Fall of the Self.  
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siðferðis- og þekkingarveru sem hefur óumdeilt gildi í sjálfri sér og sem slík, felur í sér að 

manneskjan er í forgrunni í heiminum sem er aðeins skiljanlegur í gegnum hana. Guð skapaði 

kannski heiminn, en það er manneskjan sem stjórnar honum og sýndi það með því að ferðast 

til tunglsins og taka myndir af jörðini! Með skynsemina að vopni getum við uppgötvað algild 

sannindi og þar með afhjúpa eðli tilverunnar og stjórnað henni. Upplýsingin gerir ráð fyrir 

því að heimurinn sé einn og veröldin sömuleiðis. Sem stangast á við lærdóminn sem við 

drógum af ferð Appollo til tunglsins sem kennir að jörðin er ein en veraldir okkar margar.  

Forsendur upplýsingarinnar styrktust í sessi í meðförum heimspekinga og hugsuða í 

vestrænni  hugsunarhefð, ekki síst Immanuels Kant (1724 – 1804) sem gerði mannshugann 

að upphafsreit þess sem við vitum og getum vitað um veruleikann. Hugur mannsins (sem 

þekkingar- og siðveru) er að vissu leyti skapari veruleikans þar eð þekkingarfæðilegir 

möguleikar okkar takmarkast alltaf við sjónarhorn sjálfsins á veruleikann. Við getum aðeins 

þekkt heiminn eins og mannshugurinn skynjar hann í samræmi við gerð hans og forsendur, 

eingöngu þannig hefur hann merkingu fyrir okkur. Eftir sem áður getum við öðlast 

sameiginlega þekkingu sem er aðgengileg öllum vegna þess að sjálf allra manneskja er ofið 

úr þessu eina sjálfi, með skynsemi og yfirvegun getum við kynnst algildum lögmálum sem 

veruleikinn (og sjálfið um leið) lýtur.  Ekki bara eins og það birtist í okkur sjálfum heldur 

öllum manneskjum á öllum tímum. Lykilinn að heiminum er skynsemin sem sjálfið er 

smíðað úr. Og ef við bara hugsum af nógu mikilli skynsemi náum við stjórn á sjálfum okkur 

og tilverunni í heild. Hlutverk heimspekinnar er að leiða hugsun okkar á áfangastað og þar 

með, í vissum skilningi, að endalokum sögunnar  eins og Fukuyama lítur á þessi sögulok, 

innblásinn af söguspeki Hegels sem er lituð markhyggju sem kveður á um að söguleg þróun 

leiði til æ meiri þekkingar.  Í þessari heimsmynd eiga allir einstaklingar hlutdeild í sama 

sjálfinu. Það þarf ekki að semja um sjálfsmynd og virðingu, því ef við beitum skynseminni 

rétt áttum við okkur á því að okkur ber öll sama virðing á sömu forsendum. Þegar allir menn 

eruð orðnir skynsamir og hafa öðlast hlutdeild í skynseminni, þá erum við komin að 

endumörkum sögunnar.   

Þessar hugmyndir Vesturlanda voru að festa sig í um það leyti sem nýlendukapphlaupið 

var að hefjast fyrir alvöru og voru óspart notaðar til þess að réttlæta framferði Evrópumanna í 

öðrum heimshlutum Þessi heldur hrokafulla hugmynd um framþróun sem línulegar framfarir 

hafði mikil áhrif á samskipti nýlenduherranna við innfædda, enda þótti sýnt að talsvert 
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vantaði upp á að hinir síðarnefndu gætu tileinkað sér siðmennninguna og hvíti maðurinn tók 

að sér að axla þá ábyrgð að leiða þá áfram. Byrði hvíta mannsins fólst í því að hann tók að sér 

forystuhlutverk á vegferð mannskyns til þekkingar og þróunar. Markmiðið var að íbúar í 

nýlendunum, hvort sem þær voru í Afríku, Asíu eða Suður Ameríku öðluðust hlutdeild í 

sjálfinu og nútímanum um leið. Sem í raun þýddi að þeir yrðu eins og hvíti maðurinn, 

tileinkuðu sér sömu gildi, hugsun og lífsstíl sem byggðu á algildum lögmálum 

skynseminnar.
87

 Frægt er að Kant fór aldrei fór út fyrir fæðingarborg sína, Köningsberg, en 

taldi sig þess samt  umkominn að fella dóma um fólk í fjarlægum löndum með því að beita 

skynseminni til þess að uppgötva algild sannindi um eðli manneskjunnar.  Kant sá söguna 

fyrir sér sem óslitna framfaragöngu skynsemi og frelsis sem ryddi sömu braut fyrir alla. Þessi 

hugmynd hefur reynst ótrúlega líffseig og er í raun enn að verki í samtímanum. Enda hefur 

hún reynst vel til að rökstyðja heimsvaldastefnu vestrænnar hugsunar og hefða og forsendur 

realistanna sem að nokkru leyti er enn við líði, þó sífellt sé að koma betur í ljós að þetta 

módel lýsir ekki heiminum heldur í besta falli veröld sem var. Niðurlægingin sem er ríkjandi 

í Arabaheiminum á upptök í mótspyrnu gegn þessum  hrokafulla ágangi vestrænna gilda og 

óttinn á Vesturlöndum í því að Vesturlandabúar eru að átta sig á því að heimurinn sem 

nærðist á þessari trú og var skiljanlegur og skýr – öld upplýsingarinnar – hefur runnið sitt 

skeið á enda. Hið nýja skeið má, í anda þýska félagsfræðingins Ulrich Beck kalla síðnútíma 

(second modernity). Skeið sem Beck skilgreinir sem ferli einstaklingsvæðingar, áhættu og 

hnattvæðingar.
88

 Í síðnútímanum er allt á foti og erfitt að henda reiður á tilverunni sem 

breytist og þróast - á stundum í óvæntar áttir. Í þessum heimi verður hver einstaklingur að 

skilgreina sína eigin veröld, vera höfundur sinnar eigin tilveru og vinna úr mótsagnakenndum 

möguleikum sem virðast endalausir. Það er aðeins í síðnútímanum sem lögmálin sem knýja 

heimssöguna geta verið tilviljanakennd og óræð og auðveldlega tekið stefnu í burt frá því 

sem sem við trúum og höfum treyst á. Baráttunni gegn þessari óreiðu má lýsa sem 

tilfinningalegum viðbrögð við framgöngu og velgengni „hinna“ í hnattvæddum heimi og 

enduruppgötvun þess að við höfum ekki eins góða stjórn á heiminum og við leyfðum okkur 

að halda í tvö hundruð ár. 
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 Það var meðal annars þessum hugmyndum sem Huntington afneitaði þegar hann hafnaði hugmyndinni um 
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  Ótti er ekki óþekkt eða nýtt fyrirbrigði og hefur verið lykiltilfinning i heimsveldapólitík 

á mótunarskeiðum í sögu Vesturlanda. Það var til dæmis óttinn við möguleikann á þriðju 

heimsstyrjöldinni sem ýtti undir stofnun Sameinuðu þjóðanna og óttinn við endurtekna 

styrjöld milli Frakka og Þjóðvera sem var rótin  að stofnun Evrópusambandsins. Ótti getur 

því verið mikilvægt tól til framþróunar og sameiningar. En ef hann tekur völd og verður 

stjórnlaus verður hann hættuleg forsenda sem óumflýjanlega leiðir til átaka og þess að við 

lokumst inni í eigin veröld án möguleika til uppbyggilgra samskipta og samninga við „hina“ 

Og óttin sem stjórnar okkur á öld sjálfsmyndarinnar teygir anga sína til allrar tilveru okkar. 

 

Beggja vegna Atlandsála felur þessi nýja hringrás í sér ótta við Hina, hinn ókunna sem er kominn til að 

ráðast inn í heimalandið, ógna sjálfsmynd okkar og stela störfunum. Bæði austan hafs og vestan felur 

þetta é sér ótta við hryðjuverk og gereyðingarvopn, og þetta tvennt tengist gjarnan.  Einnig  ótta við 

efnahagslega óvissu eða hrun. Felur í sér ótta við náttúru-, umhverfis og líffræðilegar hamfarir, allt frá 

hlýnun  jarðar til sjúkdómafaraldra. Í stuttu máli sagt felur þetta í sér ótta við óvissa og ógnþrunga 

framtíð sem enginn mannlegur máttur getur hamið.
89

 

 

 

Lýðræði á öld sjálfsmyndarinnar 
 

Moïsi veltir því fyrir sér hvort tengsl séu á milli óttans sem ræður ríkjum á Vesturlöndum og 

þess sem hann kallar veikari stöðu hugmyndarinnar um lýðræði.
90

 Ótti, segir Moïsi, getur leitt 

til þess að ríki sniðgangi sín eigin siðferðilegu viðmið um lýðræði og frelsi
91

. Þetta er 

ákaflega mikilvægur punktur sem verður tekinn upp aftur í umræðunni um íslam á 

Vesturlöndum og hvernig  minnkandi umburðarlyndi, óeining og minna frjálslyndi ýtir undir 

sjálfsmyndapólitíkina og vandann henni fylgjandi
92

  

Moïsi rekur innreið óttans til falls Berlínarmúrsins árið 1989 og segir að vonin og 

bjartsýnin sem einkenndu Evrópu fyrst eftir þá merku viðburði hafi fljótlega snúist upp í 

martröð þegar ljóst var að í stað þess að styrkja lýðræði, vináttu og samvinnu í álfunni leiddi 

fall múrsins til átaka og erja milli stríðandi sjálfsmyndahópa í fyrrum sameinaðri Júgóslavíu. 

Þetta hafði vond áhrif á sjálfstraust Evrópubúa, segir Moïsi. Óttinn útrýmdi voninni og 
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sjálfsmyndapólitíkin sem tekur mið af þröngum hagsmunum og lokuðum veröldum einsleitra 

hópa tók völdin. Forsendur voru ekki lengur sameinandi heldur sundrandi. Moïsi hefur áður 

hafnað hugmynd Fukuyama sem hættulega einfaldri  og allt of bjartsýnni.  Einnig hefur hann 

sagt að Fukyama hafi fagnað of snemma, því atburðarásin sem fór í gang með átökunum á 

Balkanskaga hafi afsannað staðhæfingu Fukyama um endalok sögunnar. Ef kenning 

Fukuyama er túlkuð eins og ég geri er hún hins vegar afar gagnleg og mikilvægt að skyggna 

sjálfsmyndapólitík nútímans í skyni hennar. Hugmyndafræðin sem ræður ríkjum við 

endimörk sögunnar er það sem nærir sjálfsmyndapólitíkina og gerir hana mögulega. Átök af 

þessu tagi voru ekki möguleg undir einræðisskipulagu á Titotímanum. Stríðið á Balkanskaga 

skýrist þá af hugmyndinni um endimörk sögunnar eins og Fukyama kynnir hana, alveg eins 

og hið pólitíska íslam verður að skoða í þessu ljósi, og getur einungis verið leitt til lykta undir 

sama sjónarhorni. Hvernig við spilum úr þessum átökum, og hvort okkur tekst að verja þau 

gildi sem frjálslynt lýðræði hvílir á, ræður þó öllu um það hvort við getum ílengst við 

endimörk sögunnar. 

Í grein sem Fukuyama birti í Prospect Magazine 25. febrúar 2007  gerir hann 

öfgahreyfingar innan íslam og hryðjuverkaógnina því fylgjandi að viðfangsefni og segir að 

fyrst og síðast beri að skilgreina slíkar hreyfingar sem hluta af sjálfsmyndapólitíkinni sem 

litar mjög hugmyndir um fjölmenningu. Hann útskýrir hvernig afturhvarf frá raunverulegu 

lýðræði hefur veikt stöðu þess og möguleika til þess að vera það sameinandi kerfi sem hann 

ræddi um í The End of History and the Last man. Við höfum fjarlægst þau grunngildi sem 

frjálslynt lýðræði hvílir á í afvegaleiddri tilraun til þess að skapa einingu í 

margreytileikanum. Stoð nútíma fjölmenningarsamfélaga hefur ekki verið frjálslynt lýðræði 

heldur það sem Amartya sen kallaði fjöl - eimenningu. Það er að segja einstakir, lokaðir 

menningarhópar þrífast samtímis í samfélaginu og mætast sem skip að nóttu, en hafa að öðru 

leyti lítil eða engin samskipti sín á milli.
93

 Þessi menningarhópar deila ekki grunngildum og 

eiga engan sameiginlegan útgangspunkt sem ólíkir aðilar geta sammælst um að vinna út frá. 

Hér virkar lýðræðið ekki sem skyldi og hluti þessara hópa aðhyllst jafnvel skipulag og gildi 

sem er í beinni andstöðu við frjálslynt lýðræði.
94

 Hér hafa engar samningaviðræður um 
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sjálfsmynd farið fram, eins og er forsenda í frjálslyndum lýðræðissamfélögum sem Fukyama 

gerir að forsendu fyrir eiginlegum endalokum sögunnar. Þetta er lýsandi dæmi um hvernig 

frjálslynt lýðræði getur unnið gegn sjálfu sér ef það ekki er tilbúið að verja þau grunngildi 

sem það hvílir á. Fyrir vikið glatast samheldni í þessum fjölmenningarsamfélögum og ólíkir 

hópar leitast við að styrkja stöðu sína og jafnvel keppa um hylli leitandi einstaklinga í 

sjálfsmyndakrísu. Slíkar aðstæður ýta mjög undir vandann og átkafrumkvöðlar, öfgasinnar á 

báðum endum, sem hagnast á ástandinu hafa óspart nýtt sér það. Þegar við bætist ringulreiðin  

sem átkök milli óttasleginna Evrópubúa og niðurlægðra múslima skapar verðu aðstæður enn 

hættulegri. Dæmi um þetta er söguhetja úr næsta kafla, Maajid Nawas sem var um skeið 

öflugur talsmaður  öfgasamtakanna Hizb ut-Tahrir
95

 og hægriöfgasinnarnir sem ýttu Nawas 

út á jaðar pólitíska íslam, meðlimir í Combat 18 nýnasista samtökunum sem áttu sitt mesta 

uppgangstímabil á níunda áratug síðustu aldar þegar Maajid var að alast upp í Bretlandi.
96

 

 

 

Í leit að sjálfsmynd 
 

Maajid Nawas fæddist í Essex í Bretlandi árið 1978. Sonur millistéttahjóna af pakistönskum 

uppruna naut hann bernskuáranna í Essex eins og hvert annað barn og framan af skipti 

menningarlegur uppruni fjölskyldunnar í Pakistan litlu máli. Foreldrar hans voru vel aðlöguð 

að bresku samfélagi og lífið gekk sinn vanagang eins og hjá fjölda annara 

millistéttafjölskyldna í Bretlandi á níunda og tíunda áratatugnum. Þegar kom fram á 

unglingsár fór hins vegar að draga til tíðindi. Öfgafull samtök yst á hægri væng 

stjórnmálanna sem kenndu sig við þjóðernishyggju fóru að ryðja sér til rúms í Bretlandi og 

hugmyndafræði því tengd teygði fljótt anga sína inn í líf stráka eins og Maajid, sem voru að 

glíma við að finna sér stað í tilverunni sem fullorðnir einstaklingar með hlutverk í 

samfélaginu. Það sem áður hafði skipt litlu máli og alls ekki verið fyrirferðarmikill hluti af 

sjálfsmynd Maajid varð allt í einu lífshættuleg staðreynd og grundvallaratriði sem ýtti honum 

hratt út á jaðar samfélagsins: hann var múslimi af pakistönskum uppruna og sem slíkur 
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réttmætt skotmark hægri öfga í bresku samfélagi. Samhliða uppgangi hægri öfga óx almenn 

andstaða gegn íslam og allri veröldinni var snúið á hvolf. Í baráttunni við þessi öfl gat 

Maajid, og aðrir í hans stöðu, ekki stólað á vernd yfirvalda gegn aðsteðjandi ógn því kerfið 

sjálft var ekki í stakk búið til þess vernda þá. Uppgjör Breta við þennan kafla í sögunni leiddi 

í ljós stofnanabundna fordóma og mismunun sem urðu þess valdandi að einstaklingar í stöðu 

Maajid voru gjörsamlega berskjaldaðir. Kerfið brást þeim.
97

 

 Í ævisögu sinni Radical: My Journey from Islamist Extremism to a Democratic 

Awakening sem kom út árð 2012 lýsir Maajid þessari vegferð sinni á hispurlsausn hátt og 

gerir grein fyrir því hvernig sjálfsmyndakrísa hans sem unglings af pakistönskum uppruna 

ýtti honum í fang öfgasamtaka sem nærast á hinu íslamska sjónarhorni og hafa það að 

markmiði að sameina öll lönd íslam í kalífadæmi á borð við það sem Attatürk aflagði árið 

1924, undir sinni eigin útgáfu af íslam. Saga Maajid hélst í hendur við þróun sem var að eiga 

sér stað á stærri skala í heiminum og fólst meðal annars í aukinni tilfinningasemi í 

heimsveldapólitík  eins og Moïsi  hefur lýst, þar sem Evrópubúar urðu sífellt óttaslegnari en 

múslimar æ heiftúðugri vegna þeirrar niðurlægingar sem þeir töldu sitt hlutskipti í 

samtímaum. Maajid heldur því fram að enginn einn atburður hafi haft eins afdrifarík áhrif á 

uppgang hins íslamska sjónarhorns og Bosníustríðið árið 1992 og vanmáttur Evrópu á þeim 

tíma. Sýnt þótti að Evrópu stæði nákvæmlega á sama um múslima og hefðu engan áhuga á að 

koma í veg fyrir brot gegn þeim. Hvernig var öðruvísi hægt að túlka þá staðreynd að Evrópa 

hreyfði ekki fingur til að koma í veg fyrir fjöldamorð á múslimum af þeirra eigin kynþætti í 

bakgarði Evrópu? Þessi málflutningur kom vel heim og saman við lífsreynslu Maajid og 

annarra ungra múslima í eigin samfélagi þar sem hópur hægriöfgamanna fór með ofbeldi 

gegn þeim án þess að kerfið veitti þá vernd sem eðlileg gæti talist.
98

 Það var tilfinningin sem 

Moïsi lýsir sem niðurlægingu sem fór að hreiðra um sig innra með Maajid. Þá var auðvelt að 

láta narrast til liðs við pólitískt íslam sem grundvallast á hinu íslamska sjónarhonri. Hann 

fann líka fljótt að tengsl  hans við íslamista og hugmyndir þeirra vöktu ugg og ótta meðal 

strákanna sem ógnuðu honum og þar með öðlaðst hann vald yfir kúgurum sínum.
99
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Maajid vann sig fljótt upp í ábyrgðarstöðu innan HT. Hann hafði það hlutverk að breiða 

út boðskapinn og afla hugmyndunum fylgis, einkum í háskólum í Bretlandi en síðar ferðaðist 

hann til Danmerkur og Pakistan þar sem hann stofnaði sellur og aflaði hugmyndum HT fylgis 

meðal innflytjenda í Danmörku og hermanna og annarra í Pakistan.  

Í lýsingu Maajid á aðferða- og hugmyndafræði samtakanna sem hann helgaði líf sitt á 

þessum tíma kemur glögglega í ljós að baráttan tengdist íslam sem trúarbrögðum ekki, eða að 

minnsta kosti mjög lauslega og algjörlega eftir hentisemi. Það var ekki Guð sem átti 

hagsmuna að gæta heldur múslimar og þá ekki síst átakafrumkvöðlarnir sem nærðust á 

ástandinu og juku völd sín, auð og ítök. Þetta var með öðrum orðum veraldleg barátta um 

völd og sjálfsmynd, ekki trúarlega barátta um himnaríki og hjálpræði. Öflugustu vopnin í 

baráttunni voru ekki byssur eða sprengjur heldur samfélagsmiðlar sem Maajid segir herskáa 

íslamista nýta sér með mjög góðum árangri. Þrátt fyrir velgengni sína innan HTT og þrátt 

fyrir að vísa lon og don í íslam og sharia lög í vinnu sinni við að afla hugmyndunum fylgis, 

viðurkennir Maajid að hafa ekki lesið svo mikið sem stafkrók í Kóraninum fyrr en löngu 

síðar, þegar hann hafði verið fangelsaður í Egyptalandi og eyddi löngum stundum í lestur, 

lærdóm og  rökræður um málstaðinn við aðra pólitíska fanga í Mazrah Tora fangelsinu. Þar 

komst hann að því að stór hluti þeirra staðhæfinga sem málflutningur HT hvíldi á var 

beinlínis rangur. Það var ekki með vísan í Kóraninn eða vilja Guðs sem mikilvægi 

málstaðarins var undirstrikað og rökstutt heldur hið íslamska sjónarhorn, niðurlæginguna sem 

múslimar alstaðar í heiminum máttu þola af hendi Vesturlanda. Þar á meðal fjöldamorðin í 

Bosníu, getuleysi fjölmenningarsamfélaga Evrópu til að vernda mannréttindi og hagsmuni 

múlimskra innflytjenda og höfnunin sem þeir töldu sig alstaðar mega þola.  

Haustið 2001 flutti Maajid með konu sinni og ungum syni til Alexandríu í Egyptalandi 

undir því yfirskini að hefja nám í arabísku en aðaltilgangurinn var að boða hugmyndafræði 

HT. Þetta var áhættusöm iðja því stjórnvöld í Egyptalandi höfðu lagt blátt bann við starfsemi 

íslamista í landinu. Maajid kom til Egyptalands 10. september 2001, daginn fyrir 

hryðjuverkaárásirnar sem áttu eftir að ýta enn undir átökin sem hann átti aðild að og í raun 

breyta heiminum til framtíðar. HT eru öfgasamtök íslamista sem beita sér fyrir stofnun 

kalífadæmis undir sharia lögum eins og áður segir, en hafa ekki beitt sér fyrir hryðjuverkum 

eða haft þau á stefnuskrá sinni. Þrátt fyrir það segir Maajid að hann sjálfur og félagar hans 

hafi haft samúð með málstað Al Kaída og fagnað þessari þróun mála. Það var kominn tími til 
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að málsvarar íslam létu til sín taka og hefndu harma sinna. Í niðurlagi hugleiðingar sem 

Maajid skrifar sem beint viðbragð við hryðjuverkaárásunum á Tvíburaturnana og Pentagon 

bygginguna segir, með málskrúðinu sem Pamuk gerir grín að í ræðu sinni:  

 

Við höfum áttað okkur á því að hvorki siðfágaðar bænir né skírskotun til mannhelgi eða grátbeiðni um 

miskunn, hversu vel sem við leikum eftir þínum relgum, mun hreyfa við þér. Þú forheimskast í fáfræði 

þinni, á meðan okkur blæðir og leyndur gröftur vætlar úr sárunum. Það er aðeins eitt sem þitt fólk metur 

og dáir; ykkar eigin líf, eigin hamingja  og ykkar eigið sjálfhverfa algleymi. Ef við getum vakið ykkur frá 

hugstolinu og þvingað ykkur til að hlusta á öskur okkar á meðan við drukknum með því að láta ykkur 

finna til, þó ekki sé nema atómsþyngdar þess sársauka sem þið hafið veitt okkur, þá er ég hræddur um að 

við höfum loks ákveðið, jafnvel þó svo að slíkt „sé afar slæmur kostur“ að þá sé gjaldið sem við greiðum 

þess virði.
100

 

 

Hér kemur vel í ljós hvernig niðurlægingin og sjónarhorn íslam var notað til þess að réttlæta 

framferði sem undir öllum öðrum kringumstæðum væri óréttlætanlegt. Hér kristallast vel 

hugmyndin um átök milli menningarheima og hvernig kenning Huntingtons nærir málstað 

íslamistanna ekkert síður en stefnumótendanna á Vesturlöndum. Sem dæmi um þetta má 

benda á að í ævisögu bin Landens sem áður hefur verið vitnað til, er vitnað í yfirheyrslur yfir 

Ahmed Ressam, en hann var meðlimur í Al Kaída sem lagði á ráðin um sprengjuárás á 

flugvelinum í Los Angels 1999. Um verkefni herskárra íslamista og Al Kaída sagði hann: 

„Við erum að vinna að stóru verkefni: nefnilega því að láta Bandaríkin svara til saka 

gagnvart heimi íslam eins og hann leggur sig.“
101

 

Áður en Maajid fór til Egyptalans höfðu daufar viðvörunarbjöllur verið farnar að 

hringja í höfði hans. Það var eitthvað við skipulag samtakanna og framgöngu í garð 

fótgönguliðanna, og jafnvel háttsettra aðila eins og hans sjálfs, sem hann fékk ekki til að 

ganga upp. Það var ekki velferð þeirra sem var í forgrunni. „Vonbrigði mín með stjórnendur 

HT og aðferðir þeirra höfðu það í för með sér að um það leyti sem ég var dæmur var ég 

móttækilegur fyrir alvarlegri endurkoðun á hugmyndafræði minni.“
102

 Í fangelsinu fór að 

hringja hærra í viðvörunarbjöllunum og smám saman sannfærðist hann um að málstaðurinn 

allur sem hann hafði helgað fullorðinsár sín væri á misskilningi byggður. Í fangelsinu í 

Egyptalandi vingaðist Maajid við samfanga, Ayman Nour, sem sat inni fyrir andóf gegn stjórn 

Mubaraks. Pólitískar skoðanir hans voru algjörlega andstæðar við þá hugmyndafræði sem 
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Maajid aðhylltist enn en í samtölum þeirra kom fram að einu sinni hefðu þeir verið 

skoðanabræður þar sem Nour hafði nokkrum árum áður líka verið meðlimur í HT. Þegar 

Maajid knúði hann um svar við spurningunni um hvers vegna hann hefði snúið baki við 

samtökin var svarið einfalt: 

 

... sem hann gekk yfir eyðimerkursandinn á lóð Mazrah Tora fangelsisins leit Noor á mig og sagði 

einfaldlega „ég fullorðnaðist. 
103

 

 

Þegar rýnt er í prófíl þeirra sem hafa gerst píslarvættir og fórnað sér í hryðjuverkaárásum 

fyrir öfgafullan málstað kemur mjög oft í ljós að um er að ræða unga menn sem kornungir 

hafa leitað tilgangs og fundið sér takmark í þessu afdráttarlausa skjóli.  Þeir fá svo ekki 

tækifæri til þess að  sjá í gegnum blekkinguna einfaldlega vegna þess að þeim endist ekki 

aldur til.
104

 Smámsaman fullorðnaðist Maajid og það rann upp fyrir honum að hið íslamska 

sjónarhorn ætti ekki rétt á sér, það lýsti ekki veröldinni á heiðarlegan hátt. Og það sem 

mikilvægara er þá taldi Maajid að bráttan myndi ekki skila þeim sem hann taldi sig vera að 

berjast fyrir neinum raunverulegum ávinningi, það er að segja múslimum í sjálfsmyndarkísu 

sem voru að berjast við að skilgreina veröld sína í hnattvæddum heimi sem þeir upplifðu sem 

fjandsamlegan og útskúfandi. Þeir sem högnuðust á ástandinu voru þeir sem stýrðu 

atburðarásinni, pólitíkusarnir og átakafrumkvöðlarnir sem áttu hagsmuna að gæta og juku 

völd sín, auð og ítök án þess að gefa fótgönguliðunum neitt í staðinn nema misskilið stolt og 

falska sjálfsmynd. Þetta þótti Maajid ekki traustur gunnur að byggja á til framtíðar.  

Mikilvægt atriði í þeirri breytingu sem varð á afstöðu Maajid var að 

mannréttindasamtökin Amnesty International tóku upp hanskann fyrir málstað hans og 

börðust fyrir réttindum hans og sanngjarnri málsmeðferð.  

 

Stuðningur við málstað minn frá Amnesty kom mér á óvart. Ég fann til auðmýktar þegar ég fann fyrir 

þessum skilyrðislausa stuðningi: þú ert manneskja og þar með áttu stuðning okkar skilinn. Það var 

eitthvað kraftmikið og hreint við þessa forsendu. Eins og mörg önnur hugmyndafræði byggja íslamistar 

kraft sinn á því að afmennska „hina“. Það er auðveldara að tala illa um og gera á hlut „hinna“ ef þú álítur 

þá óverðuga: Nasistar og Gyðingar; jíahdistar og hinir trúlausu.  (....) Stuðningur Amnesty ögraði öllu 

þessu; í stað þess að afmennska  manneskjur þá var mennskan endurbyggð.
105
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Þetta varð til þess að hann fór að íhuga af mun meiri alvöru gildi hins frjálslynda lýðræðis og 

þær stoðir sem það hvílir á, sem hann áður hafði hafnað algjörlega og  íslamistarnir félagar 

hans hlegið að. Kannski var eitthvað varið í þessi gildi og þessar forsendur fyrst óviðkomandi 

einstklingar sem trúði á þau voru tilbúnir að verja málstað hans og málfrelsi, sama frelsi og 

hann hafði misnotað heima í Bretlandi til að berjast svo hatrammlega gegn þeim forsendum 

sem vörn hans byggði á, lýðræði og frjálslyndi. Kannski hann, sem múslimi, ætti þegar öllu 

er á botnin hvolft einhverja hlutdeild í þessum fjársjóði? Kannski einstaklingar á 

Vesturlöndum, sem þarna sýndu að þeir voru tilbúnir að berjast fyrir mannréttindum óháð því 

hverjum þau tilheyrðu, væru þegar öllu væri á botninn hvolft ekki allir kjánalegir leiksoppar 

stjórnvalda heldur raunverulegt fólk, eins og hann sjálfur, laust við tvöfeldnina sem hann 

fyrirleit svo innilega. 

Hægt og bítandi gekk Maajid af trúnni á hið íslamska sjónarhorn. Það var þó ekki fyrr 

en eftir að hann hafði verið látinn laus úr fangelsinu í Egyptalandi og bauðst að taka við 

stjórnartaumum í HT í Bretlandi sem hann ákvað að opinbera sinnaskipti sín og sagði sig úr 

samtökunum árið 2007. Þá hafði hann skilgreint veröld sína algjörlega og eingöngu á 

forsendum íslamista í meira en áratug og þurfti nú í raun að segja skilið við þann Maajid sem 

hann þekkti.
106

 Hann þurft að stíga út í óvissuna og hefja nýtt líf, finna nýja sjálfsmynd, nýjar 

forsendur að grundvalla veröld sína og tilveru á.  

 

Svo hægt og aleinn hóf ég að rekja upp innrætingu síðustu þrettán ára, hugtak fyrir hugtak. Hugmyndir 

sem ég áður trúði á í blindni lukust upp fyrir mér sem gróf pólitísk blekking. Allur persónuleiki minn 

varð að breytast. Hvert og eitt siðferðilegt viðmið sem ég hafði byggt upp í huga mér þarfnaðist 

endurmats.
107

 

 

Ári síðar hafði hann fundið þessar nýju forsendur og stofnaði hugveituna Quilliam í samstarfi 

við vin sinn og fyrrum HT félaga, Ed Husain. Markmið hugveitunnar, sem stofnað var til árið 

2008, er að vera mótvægisrödd við öfgar af öllu tagi og vinna að hugsjónum hins frjálslynda 

lýðræðis. Maajid hefur sjálfur sagt að Quilliam hugveitan sé tilraun hans til að leiðrétta þann 

misskilning sem hann átti sjálfur svo ríkan þátt í að breiða út. Í tölvupósti frá samtökunum 

sem sendur var til þeirra sem tengjast hugveitunni til að kynna alþjóðlegan sjóð sem hefur 
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það að markmiði að berjast gegn öfgum og hryðjuverkaógn og utanríkisráðherra 

bandaríkjanna, John Kerry tilkynnti um á fundi  Global Counter-Terrorism forum
108

 í lok 

september 2013, segir:  

 

Quilliam hefur alltaf haldið því fram að Al Kaída og aðrar hreyfingar íslamista starfi ekki í tómarómi 

heldur þrífast þær á hættulegum söguskilningi sem er blanda af bókstafstrú og pólitískum 

samsæriskenningum sem nýta bæði staðbundnar og alþjóðlegar harmsögur sem áróður til þess að ýta 

undir andlýðræðislega hugmyndafræði. Með þessum hætti hefur tekist að gera alþjóðlegt vörumerki úr Al 

Kaída. 

 

Quilliam fagnar sjóði sem hefur það að markmiði að styrkja grasrótina og félagasamtök í 

verkefnum sem lúta að því að vinna gegn þeim söguskilningi sem vitnað er til hér að framan 

og ferlinu því fygjandi sem leiðir inn á braut öfga. Þetta, telja forsvarsmenn samtakanna, er 

sterkasta vopnið í baráttu við andstæðing á borð við Al Kaída. Viðfangsefnið er að efla 

samræðu um stöðu borgaranna,  sjálfsmynd og samsemd í hnattvæddum heimi og vinna að 

útbreiðslu hugsjóna hins frjálslynda lýðræðis svo samningaviðræðurnar sem Fukuyama lýsir 

við endimörk sögunnar geti farið (friðasamlega) fram.
109

 Maajid Nawas, Ed Husain og 

félagar í Quilliam hugveitunni taka undir það sjónarmið Fukyama að frjálslynt lýðræði sé 

eina stjórnskipulagið sem geti stuðlað að einingu í margbreytileikanum og gera sér jafnframt 

grein fyrir hversu brothætt þetta lýðræði er og mikilvægt að standa vörð um þau 

grundvallargildi sem það hvílir á. 

Ein af meginforsendunum sem Maajid og félagar hans í Quilliam vinna út frá er sú að 

krafan um menningarlega afstæðishyggju og það sem Sen kallaði fjöl - einmenningu hafi leitt 

okkur á villigötur og skapað gróðrastíu fyrir öfgar af ýmsu tagi og viðvarandi 

sjálfsmyndavanda því slíkt umhverfi stuðlar ekki að samræðu eða jöfnum möguleikum á því 

að njóta sín sem manneskja í samfélagi. Hvorugur valkosturinn leyfir að skjaldborg sé slegin 

um tiltekin gildi – svo sem frelsi og mannréttindi – sem ekki verði undir neinum 

kringumstæðu gerð málamiðlun um. Afstæðishyggjan leyfir það ekki vegna þess að hún gerir 

ekki ráð fyrir því að slík gildi séu til, fjöl-einmenningin leyfir það heldur ekki vegna þess að 

hún gerir ekki ráð fyrir því að samræða um gildi geti farið fram milli ólíkra menningarhópa. 

Uppgangur hins pólitíska íslam, og öfgar almennt, nærist á þessu ástandi og eina leiðin til að 
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snúa þeirri þróun við er að setja mörk og endurvekja sameinandi gildi sem geta legið 

fjölbreyttu samfélagi til grundvallar. Við þufum, segir Maajid, að vera óhræddari við að tala 

fyrir þeim gildum sem fjrálslynt lýðræði hvílir á, svo sem frelsi, jafnrétti og ábyrgð. Það er 

misskilningur að frelsi feli í sér réttinn til þess að grafa undan grunngildum samfélagsins, eins 

og hann segir íslamista hafa fengið að gera mikið til óáreitta. Samviskubit Evrópu vegna 

heimsvaldastefnunnar og hryllingsins sem átti sér stað í álfunni í síðari heimstyrjöld segir 

Maajid, og tekur undir það sem áður hefur verið haft eftir Moïsi, gerir það að verkum að við 

þorum ekki að tala fyrir þeim gildum sem við grundvöllum tilveru okkar á. Við þorum ekki 

að standa fast á þeim reglum sem nauðsynlegar eru til varðveislu lýðræðisins og þess 

skipulags sem það hvílir á. Evrópu hefur ekki lánast að ástunda fjölmenninguna sem 

Kymlicka útlistar í grein sinni sem áður hefur verið vitnað til, Multiculutralism: Success, 

Failure and Future, sem grundvallast á gagnkvæmri virðingu, ábyrgð og algildum og 

ófrávíkjanlegum mannréttindum. Í nafni trúfrelsis, skoðanafrelsis og umburðalyndis höfum 

við stefnt í voða eina kerfinu sem getur sameinað veraldir okkar í hnattvæddum heimi. 

Hlutverk Quilliam hugveitunnar, segja Maajid og félagar, er að berjast gegn þessari þróun. 

Leiðarstef Quilliam er því að bregaðst við óttanum sem grefur um sig í hnattvæddum heimi 

þegar svo virðist sem allt sem við trúðum á sé að eilífu glatað (eða hafi jafnvel aldrei haft 

merkingu) með því að halda á lofti gildum hins frjálslynda lýðræðis sem getur sameinað og 

skapað einingu í margbreytileikanum. Þetta sjónarhorn gerir ráð fyrir því að öfugt við það 

sem menningarleg afstæðishyggja hefur lagt áherslu á þá eru til algild verðmæti sem við 

getum sameinast um og til þess að uppræta þann jarðveg sem öfgar af öllu tagi nærast á þarf 

að innleiða þessi gildi í samfélög okkar og gera þau að lifandi veruleika. Til þess þarf bæði 

samræðu og stefnubreytingu í því hvernig við umgöngumst hvert annað. Kerfið þarf að 

breytast. Quilliam gengur svo langt að segja það skyldu allra ábyrgðarfullra borgara að 

endurvekja mikilvægi þessara gilda í tilveru okkar.
110

 Þá dugar ekki að setja ljós sitt undir 

mæliker heldur verður að hefja það hátt á loft svo það megi lýsa okkur út úr ógöngunum. 

Í greininni í Prospect magazine sem áður hefur verið vitnað til orðar Fukyama þetta 

sem svo að sjálfsmyndarvandi nútímans stafi af eyðu í hugmyndafræðinni sem liggur 

frjálslyndu lýðræði til grundvallar.  
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Þessi eyða er vangeta frjálslyndrar hugmyndafræði  til að gera grein fyrir hlutverki og mikilvægi hópa. 

Lína nútíma pólitískrar kenningar sem hefst með Machiavelli og heldur áfram með  Hobbes, Locke, 

Rousseau, og stofnendum Bandaríkjanna, lítur á pólitískt frelsi sem eitthvað sem getur átt sér stað 

eingöngu í samspili ríkisvalds og einstaklings en ekki hópa.
111

 

 

Það er í þessu sem það sem Moïsi kallaði veikingu hugmyndarinnar um lýðræði birtist. Okkur 

hefur fram til þessa ekki tekist nægilega vel að sníða hinu frjálslynda lýðræði stakk við 

breyttar aðstæður þar sem heimurinn er einn en veraldir okkar margar. Með 

sjálfsmyndapólitíkinni þokaðist áherslan frá einstaklingum yfir á hópa sem gera sig gildandi 

sem þrýstihópar sem áður höfðu ekki rödd eða vægi en vilja nú láta í sér heyra. 

Fjölmenningarsamfélög nútímans hafa ekki farið varhluta af þessari þróun og ein 

aðalforsendan sem þau hvíla á, segir Fukyama, er einmitt hávær krafa hópa um 

viðurkenningu. Ekki bara í formi umburðarlyndis heldur einnig viðurkenningar á lagalegum 

og pólitískum réttindum af trúarlegum og menningarlegum toga. Í kjölfarið verður til 

samfélag á borð við þau sem Sen lýsir með hugtakinu fjöl-einmenning. 

  Hið pólitíska íslam er grein af þessum meiði og eina leiðin til að stöðva útbreiðslu þess 

og áhrif er að fylla upp í eyðuna í hugmyndafræði hins frjálslynda lýðræðis með því að 

endurheimta þau gildi sem það hvílir á og auðvelda aðgengi að sjálfsmynd sem grundvallast á 

þessum sameiginlegu gildum. Í Gallupkönnunni sem ítrekað hefur verið vísað til kemur skýrt 

og geinilega fram að meirihluti múslima um allan heim aðhyllist einhverskonar hugmynd um 

lýðræði, svartsýni þeirra sem vilja meina að íslam sé ósamrýmanlegt gildum lýðræðisins 

virðist því ekki á rökum reist.  

Í síðasta kafla þessa hluta mun ég skoða betur hvernig ólíkar hugmyndir í Evrópu um 

sjálfsmynd ala af sér ólíkar stefnur í innflytjendamálum og hvernig það hefur áhrif á tilveru 

múslima og samskipti við aðra í þessum löndum.  
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Uppreisn annarar kynslóðar 
 

Í bókinni Europes Angri Muslims: The Revolt of the Second Generation sem kom út árið 

2012 kafar Robert S. Leikin í tilveru ungra múslima í Evrópu og reynir að skilja 

sjáflsmyndakrísuna sem þeir búa við í vaxandi mæli og setja hana í samhengi við þá 

innflytjendstefnu sem ríkjandi er í viðkomandi löndum. Niðurstaðan, sem hvílir á 

tölfræðilegum upplýsingum, viðtölum við unga múslima sem hafa látið glepjast af pólitíska 

íslam og öðrum rannsóknum höfundarins, er samhljóða því sem haldið hefur verið fram hér 

að framan. Hið pólitísku íslam er nútímafyrirbæri sem á rætur sínar í hnattvæðingunni, 

vaxandi fundamentalisma innan íslam, fólksflutningum frá löndum íslam til Vesturlanda og 

sjálfsmyndapólitíkinni sem hefur þróast sem viðbragð við þessum breyttu forsendum.  

Vandinn liggur ekki í íslam sem trúarbrögðum eða Kóraninum sem slíkum, heldur 

neikvæðum afleiðingum hnattvæðingarinnar sem ýtir undir harmsögur sem íslamistarnir nýta 

til að skapa sína eigin sýn á veröldina og gölluðum aðferðum til að hafa samskipti við „hina“  

í fjölmenningarsamfélögum Evrópu og hnattvæddum heimi.  

Grundvallaratriði er að pólitíska íslam og sögu þess í Evrópu verður fyrst og fremst að 

skoðast sem viðfangsefni á sviði innflytjendamála. Eins og Fukyama bendir á hefur Evrópu 

mistekist að aðlaga múslima að fjölmennignarsamfélögum álfunnar, m.a. vegna skorts á 

samræðu og samráði, og afleiðingin er vaxandi spenna í samskiptum, uppgangur 

þjóðernishyggju og öfgar á báðum vængjum sem gætu janfvel ógnað sjálfu lýðræðinu ef 

ekkert er að gert:  

 

Hver sem orsökin nákvæmlega er, þá er vangeta Evrópu til að aðlaga múslima betur að samfélaginu 

tifandi tímasprengja sem hefur nú þegar haft hryðjuverk í för með sér. Þetta herðir enn á  framgöngu 

populistanna  og getur hreinlega ógnað sjálfu lýðræðinu  í Evrópu. Lausn á þessum vanda krefst tvíhliða 

nálgunar sem felur í sér breytt hegðunarmynstur bæði innflytjenda sem tilheyra minnihlutahópum og 

afkomenda þeirra sem og innfæddra í móttökusamfélaginu.
112

 

 

Fólksflutningar hafa að líkindum verið partur af mannkynssögunni frá upphafi til okkar daga. 

En með aukinni hnattvæðingu og byltingu í samgöngum og upplýsingatækni hafa möguleikar 

fólks til þess að vera á ferðinni um heiminn og setjast að í framandi löndum aukist til muna. 
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Við þetta bætist svo að undanfarin sextíu til sjötíu ár hefur þörf Vesturlanda fyrir mannskap, 

vinnuafl, aukist
113

 og þess vegna hafa innflytjendur í auknum mæli fundið sér lífsviðurværi á 

Vesturlöndum. Í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar fóru lönd eins og Frakkland, Bretland og 

Þýskaland að opna dyr sínar fyrir erlendu vinnuafli, innflytjendum, sem fyrst í stað komu 

aðallega frá fátækum hlutum landa í Suður Evrópu.  Smám saman fór fólk að streyma að frá 

löndum hinu megin Miðjarðarhafs, frá Norður Afríku og Mið Austurlöndum og almennt frá 

gömlu nýlendunum. Þannig fjölmennti t.d. vinnuafl frá Indlandi, Pakistan og Bangladesh til 

Bretlands, Alsírbúar og Marokkómenn til Frakklands, Tyrkir og verkamenn frá fyrrum 

Júgóslavíu til Þýskalands, og svo framvegis. Í huga stjórnvalda í móttökulöndunum var um 

að ræða tímabundna ráðstöfun á meðan þörf væri á vinnuafli og ráð fyrir því gert að 

verkafólkið myndi snúa aftur heim þegar ekki væri lengur þörf fyrir  það.  Almenningur í 

þessum löndum var ekki spurður álits og innflytjendurnir stóðu margir sjálfir í þeirri trú að 

þeir myndu fljótlega snúa heim aftur og höfðu ekki áform um að setjast að á Vesturlöndum til 

frambúðar. Erlenda vinnuaflið naut því (og krafðist) lágmarksréttinda og ekki var lögð 

áhersla á aðlögun af neinu tagi. Þýski rithöfundurinn Günter Grass orðaði ástandið vel þegar 

hann sagði eitthvað á þá leið að Þjóðverjar hefðu flutt inn vinnuafl en fengið manneskjur.  

 Þessi hópur nýbúa tók að sér láglaunastörf sem féllu undir það sem kallað var á ensku 

„secondary labor market.“ Iðulega var um að ræða störf sem erfiðlega gekk að manna 

innfæddum þar sem laun voru með lægsta móti og kjörin almennt slæm. Fljótlega varð til ný 

stéttaskipting í vaxandi fjölmenningarsamfélögum Evrópu sem grundvallaðist á uppruna.  

 
Á þennan hátt umhverfðist „stéttabarátta“ milli eigenda framleiðslutækja og verkamanna í stéttskiptingu 

sem grundvallaðist á uppruna, milli innfæddra verkamanna og innflytjenda, sem iðulega voru 

múslimar.
114

 

 

 Í kjölfar olíukreppunnar upp úr 1970 fór að síga á ógæfuhliðina. Atvinnuástand varð 

erfiðara, eins og iðulega er í niðursveiflum, en þrátt fyrir að fjöldi innflytjenda missti vinnuna 

sýndi stór hluti þeirra ekki á sér fararsnið og múslimum fækkaði lítið eða ekkert í Evrópu. 

Ástæðan var sú að verkamennirnir fóru ekki heim heldur sendu eftir fjölskyldum sínum sem 

sameinuðust þeim í Evrópu. Í Evrópu höfðu þeir unnið sér inn lágmarksréttindi og skapað sér 
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tilveru, heima beið þeirra ekki neitt. Þar með breyttist samsetning innflytjendahópsins frá því 

að vera mestmegnis verkamenn sem unnu langan vinnudag og höfðu lítið samneyti við aðra 

borgara í dvalarlandinu yfir í það að vera mun fjölbreyttari hópur fólks á öllum aldri sem var í 

meiri samskiptum við samfélagið og krafðist meiri þjónustu og jafnvel framfærslu þar sem 

atvinnuleysi hefur bitnað harkalega á þessum hópi. Börn þurftu að ganga í skóla, konur urðu 

barnshafandi og nýttu heilsgæslu og mæðravernd, fjölskyldur ræktuðu menningararfinn, 

stundum vantaði mikið upp á málakunnáttu og samskipti gengu ekki greiðlega. Oft þótti 

menning þessar fjölskyldna framandi og skrítin. Um leið og almennir borgarar fóru að eiga 

meira saman við innflytjendurna að sælda jukust áhyggjur þeirra af því að fylgifiskar 

fjölmenningarinnar væru kannski ekki eins meinlausir og áður hafði verið látið í veðri vaka 

og hugsanlega gætu þessar undarlegu hefðir og siðir og aðferðir við að lifa haft óæskileg áhrif 

á „okkar“ menningararf og samfélag. Á sama tíma má segja að nýtt blómaskeið íslam hafi 

hafist og innflytjendur í Evrópu fóru auðvitað ekki varlhluta af því.
115

 Það er hér sem fer 

virkilega að síga á ógæfuhliðina. Sjáflsmyndapólitíkin fær byr undir báða vængi. Á sama 

tíma eykst misskipting og andúð og átök fara vaxandi vegna þess að innflytjendurnir voru í 

veikri stöðu fyrir.  

Þó það að taka sig upp og flytja til nýs lands sé persónuleg ákvörðun hafa 

fólksflutningar tilhneigingu til þess að öðlast sjálfstætt líf um leið og ferlið er hafið. Þegar til 

er oðið lítið samfélag innflytjenda í nýju landi verða til einskonar flutningsrásir og 

innflytjendum frá tilteknum svæðum fjölgar mjög í gegnum fjölskyldsameiningu og 

vinatengsl og innflytjendasamfélögin stækka. Fólksflutningar eru því ferli sem ekki verður 

stöðvað og þessu áttuðu samfélög Evrópu sig fljótt á, en of seint að því er mögum fannst. Ef 

samsetning múslimasamfélaga í Evrópu er skoðuð kemur í ljós að í Bretlandi eru flestir 

múslimar frá Suð-Austur Asíu, í Frakklandi koma þeir flestir frá Alsír og Marokkó og í 

Þýskalandi er yfirgnæfandi meirihluti frá Tyrklandi. Þessi tilhneiging innflytjenda frá sömu 

svæðum til þess að mynda nýlendur í Evrópu hefur það í för með sér  að sterkum tengslum er 

viðhaldið við upprunalandið og þær hefðir og siðir sem tíðkast þar lifa áfram í nýja landinu, 

jafnvel óbreyttar eftir að þær hafa breyst eða lagst af í heimalandinu.
116

 Það var meðal annars 

þessi tilhneiging sem vakti ugg meðal stjórnvalda og íbúa í móttökusamfélögunum. „Hinir“ 
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eru framandi og hugmyndir þeirra óskiljanlegar og tregðan til að aðlagast aðstæðum stefnir 

„okkar“ gildum og hefðum í voða. Jörðin er ein, samfélög okkar sundruð. Smátt og smátt 

jókst andstaðan við innflytjendur og krafan um aðlögun eða brotthvarf ella varð háværari. 

Innflytjendahópar snerust til varnar gildum sínum og lífsskoðun, átök milli hópa færðust í 

vöxt og í þeirri von að friður kæmist á fóru fjölmenningarsamfélög að einkennast af fjöl-

einmenningu. Um leið jókst stéttskipting í fjölmenningarsamfélögum þar sem innflytjendur 

mynduðu afskiptan minnihlutahóp á jaðrinum, hóp sem var líklegri til að búa við 

atvinnuleysi, menntunarleysi, virðingarleysi og fátækt, naut færri tækifæra til félagslegs 

hreyfanleika og valda. Meirihluti múslima í Evrópu telst til þessa hóps og uppgangur hins 

pólitíska íslam og hin íslamska söguskoðun verður að skoðast í þessu ljósi.  

Það er við þessar aðstæður sem Maajid Nawas og hundruðir ungra múslima ólust 

upp.
117

 Samkvæmt greiningu Leikins býr önnur kynslóð, og almennt þeir sem hann kallar 

post-migrants, við mun erfiðari aðstæður en foreldrarnir sem tóku sig upp og settust að í 

Evrópu því þau gátu mátað sig við hefðir og siði gamla landsins. Þó búsetulandið hafi hafnað 

þeim að vissu (og jafnvel verulegu) leyti gátu  þau sótt huggun í og mátað sjálfsmynd sína við 

menninguna sem upphaflega mótaði tilveru þeirra. Önnur kynslóðin hefur ekki þetta 

haldreipi. Þau fæðast inn í aðstæður sem þau hafa enga stjórn á. Samfélagið sem þau berjast 

við að tilheyra hafnar þeim, land forfeðranna er þeim framandi og óskiljanlegt. Gjáin milli 

þeirra og foreldra þeirra virðist á tíðum óbrúanleg. Foreldrarnir gera kröfu um að þau fylgi 

hefðum upprunalandsins, sjálf vilja þau fara sínar eigin leiðir – en hvað leið er það?  Hvar 

finna þau tilgang og festu í rótleysinu? Leikin vitnar í ungan Lundúnarbúa sem svarar, 

aðspurður um hvar huglæg heimkynni hans séu: 

 

Ashraf horfði brosandi á mig og svaraði: „Ég veit hvað þú vilta að ég segi ... þú vilt að ég segi 

Bangladesh, er það ekki? En sannleikurinn er sá að Bangladesh er ekki heimili mitt. Það er bara staðurinn 
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sem foreldrar mínir koma frá. Ég hef tvisvar heimsótt Bangladesh. Í bæði skiptin leið mér skringilega. Ég 

hitti ættingja sem ég vissi ekki einu sinni að ég ætti. Mér fannst ég vera í sumarfríi og sumarleyfisstaður 

getur aldrei orðið heimili. Ég er fæddur hér og hér heimili mitt. Sem lituð manneskja held ég þó að ég sé 

ekki velkominn.
118

 

 

Það er hér, segir Leikin, sem átakafrumkvöðlar og forsprakkar sjálfsmyndapólitíkurinnar, 

öfgafullir íslamistar, geta boðið sjálfsmynd og hóp til að samsama sig. Þegar Maajid Nawas 

útskýrir betur verkefnið sem honum var falið að inna af hendi í Danmörku á tíundu 

áratungum útskýrir hann hvernig önnur kynslóð, eða það sem Leikin kallar post-migrants, 

voru taldir lyklinn að árangri. 

 

Upphaflega HT deildin í Danmörku hafði lent undir stórn Evrópu leiðtoganna í Þýskalandi og hafði fylgt 

sömu nýliðunarstefnu og þeir sem fólst í að einbeita sér að fyrstu kynslóðar innflytjendum sem höfðu 

komið til landsins af efnahagslegum ástæðum. Afraksturinn var sá að deildirnar í Evrópu voru næstum 

eingöngu mannaðar innflytjendum frá Norður Afríku og Tyrklandi. Í Bretlandi aftur má móti höfðum við 

alltaf lagt áherslu á þá sem voru fæddir og uppaldir í Bretlandi, yngri og reiðari kynslóðina: 

háskólastúdenta og ófullnægt ungt fólk.
119

  

 

Þeim sem láta narrast af ísömsku söguskoðinunni finnst sem íslam og umman 

(alheimssamfélag múslima) fylli upp í tómarúm. Hver er ég?  Múslimi! Og það afbrigði íslam 

sem hér er boðað er ekki tengt menningu og hefðum einstakra múslimskra samfélaga, folk 

Islam eins og Leikin kallar það, heldur er um að ræða það sem prédikararnir kenna að sé 

hreint form íslam. Æðra og framar öllu sem foreldrarnir og upprunamenningin kennir. Og 

vegna þess að ungir, rótlausir einstaklingar í sjálfsmyndakrísku sem eru viðfang prédikaranna 

hafa ekki forsendur til að meta eða gangrýna það sem þeim er kennt öðlast þessir 

sjálfsskipuðu æðstuprestar gríðarlegt vald yfir þeim. Við sáum hvernig það gerðist í lífi 

Maajid í kaflanum hér á undan og Leikin rekur lífshlaup nokkurra „heimaræktaðra“ 

hryðjuverkamananna sem gefur vísbendingar um að hið sama hafi verið uppi á teningnum í  

fleiri tilvikum, svo sem hjá Mohammed Sidique Khan, sem var Pakistani af annarri kynslóð 

sem tók þátt í árásinni á neðanjarðarlestakefið í Lundúnum 2005, Khaled Kelkal sem kom 

sem smábarn til Fakklands frá Alsír  sem meðal annars bar ábyrgð á mannskæðri sprengingu 

á lestarstöð í Frakklandi 1995 og Güneyt Ciftci, annarrar kynslóðar Tyrki, sem sprengdi upp 

varðstöð þýska hersins í Afganistan, og sjálfan sig um leið, 3. mars 2008. Hér eru á ferðinni 

ungir menn í leit að thymos, tilgangi og viðurkenningu á sjálfsmynd sinni og tilveru. Eins og 
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Hegel fjallar um í líkaninu af húsbóndanum og þrælnum eru þeir tilbúnir til þess að leggja allt 

í sölurnar til þess að njóta þessrar viðurkenningar. Kannski má segja að þessi hópur ringlaðra 

ungmenna sé í sömu sporum og hinn fyrsti maður í hugsun Hegels, sem berst fyrir réttinum 

til að fá að vera  stoltur af sjálfum sér, knúinn áfram af eðlislægri þörf fyrir að fá tilverurétt 

sinn viðurkenndan eða deyja ella og sýna þannig að hann er þó maður!  

  Samkvæmt Leikin hefur meingölluð fjölmenningarstefna í löndum Norðvestur Evrópu 

orðið til þess að víða hafa orðið til einskonar fríríki múslima sem eru ekki tilfinningalega 

skuldbundnir dvalarlandi sínu, telja sig ekki njóta sömu réttinda og aðrir íbúar í landinu, deila 

ekki grundvallargildum og hafa almennt neivætt viðhorf gagnvart samfélaginu. Það er við 

þessar aðstæður sem hin íslamska söguskoðun blómstrar. Þeir sem aðhyllast þetta sjónarhorn 

telja, líkt og Moïsi benti á, að ástæðurnar fyrir því að múslimar misstu tökin á veröld sinni 

séu einkum tvær:  Í fyrsta lagi hafi Vesturlönd unnið markvisst að niðurbroti íslam með 

yfirgangi og í öðru lagi hafi múslimar sjálfir látið glepjast og afvegaleiðast af nútímanum. 

Hið menningarbundna trúarform sem foreldrarnir eru fulltrúar fyrir er dæmi þar um. Eina 

svarið, segja þeir sem leggja trúnað á þennan málflutning, er afturhvarf til íslam eins og 

Muhammed (friður sé með honum) boðaði í árdaga og barátta gegn spillingaráhrifum 

nútímans og hinna trúlausu. Hér skapast forsendur fyrir harðlínustefnu þar sem ekkert er 

gefið eftir og ágæti og virði einstaklingsins ræðst eingöngu af undirgefni hans sem múslima. 

Sá einstaklingur sem lætur heillast af þessum málflutningi finnur hér loksins sinn tilgang og 

thymos sem gerir það að verkum að viðkomandi er tilbúinn að fórna lífinu fyrir Guð og 

málstaðinn og sanna þannig að hann sé maður sem getur fórnað  lífinu sem píslarvottur. 

Ástandið sem skapast við þessar aðstæður er eldfimt, eins og við höfum séð æ of an í æ. 

En ef hið pólitíska íslam er angi af sjáflsmyndapólitíkinni og sem slíkt nútímafyrirfæri, eins 

og hér hefur verið haldið fram, hefur það tvennt í för með sér. Í fyrsta lagi að það að uppræta 

ógnina sem fylgir er verkefni sem við höfum staðið frammi fyrir áður þegar við þurftum að 

takast á við öfgahreyfingar fasista, anarkista, bolsévika og annarra öfgahópa á 20. öldinni.
120

 Í 

öðru lagi verður ógnin aðeins leyst með því að takast á við hana heima fyrir. Það er að segja, 

sú harðlína í stefnumótun sem hefur verið ríkjandi og tekur mið af kenningu Huntingtons um 

átök milli menningarheima er ekki vænleg til árangurs. Við upprætum ekki 
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hryðjuverkaógnina með því að reyna að koma á lýðræði og nútímavæða Mið Austurlönd með 

hervaldi. Þvert á móti er það olía á eld á átakanna. Við þurfum fyrst og fremst að standa vörð 

um lýðræði í okkar eigin ranni og tryggja jafnt aðgengi allra að þeim gildum sem það hvílir á. 

Við þurfum að koma okkur saman um og endurreisa grunngildi hins frjálslynda lýðræðis með 

því að þróa aðferð til að ástunda róttækt lýðræði sem í raun og sann tekur mið af 

fjölbreytileikanum. Það er eina kerfið sem getur stuðlað að einingu í margbreytileikanum. 

Það er athyglisvert að samkvæmt greiningu Leikins á afstöðu múslimasamfélagsins til 

tilverunnar í þeim fjölmenningarsamfélögum sem hann skoðar sérstaklega, Bretland, 

Frakkland og Þýskaland, bendir allt til þess að neikvæðastir séu múslimar í Bretlandi sem 

hafa lengst af búið við opnustu stefnuna. Útkoman í Frakklandi, sem rekur hörðustu 

aðlögunarstefnuna, og Þýskalandi sem hefur farið bil beggja er ögn jákvæðari, en allar fá 

þessar stefnur falleinkunn. Engu Evrópulandi hefur tekist að búa til kerfi sem leiðir til 

farsælla samskipta milli þessara hópa. Ástæðan er fyrst og fremst sú að ekki er búið nógu vel 

að innflytjendum almennt og þær stefnur sem lagðar hafa verið til grundvallar gagnvæmri 

aðlögun og virðingu fyrir fölbreytileika eru meingallaðar.  

Eigi okkur að takast að vinna okkur út úr þessum vanda er nauðsynlegt að 

endurskilgreina fjölmenningarhugtakið í anda Kymlicka sem telur það fyrst og fremst felast í 

því að skapa einstaklingum og hópum svigrúm til að ástunda frelsi og gangast við ábyrgð,
121

 

og endurheimta gildi hins frjálslynda lýðræðis. Eins og staðan er í dag veigrum við okkur við 

að taka afstöðu og verja þau gildi sem eina kerfið sem getur rúmað fjölbreyttar veraldir okkar  

hvílir á. Þessi arfur menningarlegrar afstæðishyggju sem við dröslumst með í farteskinu hefur 

reynst okkur dýrkeyptur því hann gerir það að verkum að vel þenkjandi manneskjur veigra 

sér við því að taka afstöðu til gilda því slíkt gæti verið túlkað sem hroki, þjóðernishyggja eða 

heimsvaldatilburðir. Og á meðan við ekki þorum að opna hreinskipta og heiðarlega samræðu 

um gildi og þær leiðir sem best gætu reynst okkur sjálfum og þeim samfélögum sem við 

deilum, eftirlátum við öfgamönnum á báðum vængjum að einoka umræðuna með þeim 

afleiðingum að svörin sem almenning þyrstir í er helst að finna hjá þeim. Þar með aðhyllast 

sífellt fleiri það sem kalla mætti öfgakennd sjónarmið. Því það eru einu sjónarmiðin sem eru í 

umræðuferli. 
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Til þess að snúa ástandinu við verðum við að snúa baki við hugmyndunum um 

„hópréttindi“  og „menningarlegt afstæði“ sem of lengi hefur skilgreint hugmyndina um 

fjölmenningu með vondum árangri. Í greininni eftir Fukuyama, Identity, Immigration & 

Democracy sem áður hefur verið vitnað til, heldur hann því fram að í upphafi hafi 

fjölmenning verið álitin nokkurs konar leikur við endimörk sögunnar. Menningarleg 

fjölbreytni kryddaði tilveruna með framandi matarmenningu, gladdi augað með litríkum 

þjóðbúningum og öðrum skemmtilegheitum sem fólk naut í einkalífinu en átti ekki að hafa 

nein áhrif á opinberum vettvangi.  

  

Menningarleg fjölbreytni var eitthvað sem menn dunduðu sér við innan persónulegra marka þar sem 

fjölbreytileikinn gæti ekki haft í för með sér alvarleg brot gagnvart réttindum einstaklinga eða haft aðrar 

áskoranir í för með sér fyrir hið frjálslynda skipulag.
122

 

 

Andstætt þessari bjartsýnu hugmynd um einhvers konar regnbogasamfélag kom fram áhersla 

póstódernismans á menningarlega afstæðishyggju og tortryggni í garð gilda sem varð síðar til 

þess að við misstum áttir. Í tilraun til þess að stofnanabinda afstæðishyggjuna vörpuðum við 

fyrir róða hugmyndinni um að ólíkir hópar fólks gætu sameinast um lífsgildi og hugmyndir 

og sjálfsmyndapólitíkin, sem myndaði þrýstihópa um eigin málefni, varð aðal söguhetjan í 

opinberu lífi og stjórnmálum. Um leið var orðið ákaflega erfitt að skilgreina sig og staðsetja í 

veröldinni. „Vandinn sem birtist í tengslum við fjölmenningu og sjálfsmynd skilgreinist á 

endanum út frá stærra vandamáli sem felst í gildisleysi á póstmódernískum tímum.“ segir 

Fukuyama. 
123

 Til þess að losna úr þessum álögum þurfum við að þora að segja hátt og snjallt 

að sum gildi teljast til slíkra grunnverðmæta að ekki verði undir nokkrum kringumstæðum 

gerð um þau málamiðlun. Nákvæmlega hvaða gildi þetta gætu verið eða hvernig umræðan 

gæti litið út er viðfangsefni þriðja hluta.    
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III. hluti: Sjálfsmynd og samsemd 
 

 
Að skilja heiminn og sjálfan sig? 

 

Löngun, ísmeygilieg löngun, til að skilja heiminn og sjálfan sig og þig líka – já þig líka og 

þig og þig og þig …. 

(Margrét Lóa Jónsdóttir, úr ljóðabókinni Tímasetnignar). 

 

 

Hér að framan hefur ítrekað verið rætt um sjálfsmynd, samsemd og sjálfsmyndarvandann sem 

kviknar í hnattvæddum heimi þegar einstaklingar komast í nánari kynni við fólk sem hefur 

framandi sýn á heiminn. Minna hefur farið fyrir umfjöllun um hverskonar fyrirbæri 

sjálfsmyndin er, sem þó er grundvallaratriði að átta sig á eigi okkur að lánast að leiða 

vandann sem af þessu hlýst til lykta. Hvernig mótast sjálfsmyndin? Úr hvaða efniðviði 

smíðum við hana? Og hvaða lögmálum lýtur hún þegar hún á annað borð farin að hafa áhrif á 

veröld okkar?  Í verkinu Hvíti Kastalinn leitast tyrkneski nóbelsverðlaunahöfundurinn Orahn 

Pamuk
124

 við að varpa ljósi á þessar spurningar um leið og hann skoðar samspilið sem 

ævinlega er til staðar á milli “mín” og “hinna” í þróun sjálfsmyndarinnar og þeirra ferla sem 

knýja veraldirnar sem þessi þróun á sér stað í. Sagan gerist í Istanbúl á 18. öld og segir frá 

samskiptum ungs fræðimanns frá Ítalíu sem er hnepptur í þrældóm í Tyrklandi og lendir hjá 

tvífara sínum, Meistaranum, sem brennur af áhuga á vestrænum vísindum og 

hugmyndafræði. Það verður hlutkskipti unga fræðimannsins að kenna Meistaranum allt sem 

hann kann um tækni og vísindi og eftir því sem samband þeirra verður nánara taka mörkin á 

milli þeirra að óskírast. Ekki líður á löngu uns sú sýn sem þrællinn getur veitt inn í heim 

hugmynda og vísinda dugar ekki lengur heldur fer Meistarinn að þrá að geta svarað 

spurningunni; hvers vegna er ég sá sem ég er?  með einhverri vissu.  Ástæðan fyrir því að 

þessi áleitna spurning verður sífellt ágengari er nánari tengsl Meistarans við “hina” í gegnum 

kynnin við hinn unga þræl og hugmyndaheiminn sem hann hefur opnað. Hægt og bítandi fer 

að flækjast myndin sem hann hafði gert sér af “hinum” sem hefur mikil áhrif á sjálfsskilning 

hans. Alla tíð hefur hann upphafið “sig” á kostnað “hinna” og baðað sig í óttablandinni 

virðingu þeirra sem hann telur sig standa fremri, ungi þrællinn hans þar með talin. En eftir 
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því sem kynni hans við unga þrælinn verða nánari verður erfiðara að viðhalda tálsýninni og 

spurningin hver er ég? fer að knýja á með meiri þunga.  Eftir því sem þeir eiga meira 

sameiginlegt, því erfiðara reynist meistaranum að skilgreina sig út frá „hinum.“ Til þess að 

skilja sjálfa sig takast Meistarinn og þrællinn á hendur tilraunaverkefni sem felst í því að 

svara þessari áleitnu spurningu sem menn hafa spurt sig á öllum tímum, sérstaklega þegar 

þeir lenda í aðstæðum sem neyðir þá til þess að endurskoða hugmyndir sínir og afstöðu til 

“hinna”: Hvers vegna er ég sá sem ég er? Samband Meistarans og unga fræðimannsins er 

flókið þar sem hvor hefur yfirburði á ákveðnum sviðum (meistarinn hefur vald yfir líkamlegu 

frelsi fræðimannsins á meðan fræðimaðurinn geymir lykilinn að andlegu frelsi Meistarans) 

sem á endanum gerir þeim kleift að semja um að vera jafningjar. En glíman sem á undan fer 

er hörð og óvægin.  Erfiðast reynist þeim að átta sig á því nákvæmlega hvar er að finna svör 

við spurningunni Hvers vegna er ég sá sem ég er?  eða Hver er ég? Ekki dugar að horfa í 

spegil. Spegilmyndin, hin efnislega ytri ásjóna, er þögul og segir ekkert um þá manneskju 

sem býr hið innra.  Næst prófa þeir að skrá niður minningar og sögur úr lífi sínu til að athuga 

hvort þær feli í sér svörin. En sagan ein og sér varpar engu ljósi á sjálfið hér og nú.  Síðasta 

hálmstráið er að skoða hugsunina sjálfa.  

 

Þá kom hann til mín aftur og sagði að það væri hugsunin sjálf sem við yrðum að skrá; alveg eins og 

maður gæti horft á ásjónu sína í spegli, þannig gæti hann rannsakað eðli sitt innan sinna eigin hugsana.
125

 

 

 Að hafa hugrekki til að horfast í augu við sjálfan sig með öllum kostum og göllum, skoða 

hugsunina sjálfa og breytnina sem af henni hlýst án þess að draga neitt undan telja þeir þegar 

upp er staðið líklegast til ávinnings og í hönd fara tilraunir um sjálfsskilning sem reynist þeim 

báðum erfiðar og afdrifaríkar. Tilraunin krefst hugrekkis og átökin á milli þeirra eru upp á líf 

og dauða. Í þessu erfiða ferli verða mörkin á milli Meistarans og fræðimannsins unga sífellt 

óljósari og persóna hvors um sig litaðri af hugsunum og eiginleikum hins.  

Hvíti Kastalinn minnir á sögu Hegels um meistarinn og þrælinn og þrá unga 

fræðimannsins og Meistarans á viðurkenningu á sjálfsmynd sinni birtist í því að þeir eru 

reiðubúnir að deyja frekar en hvika frá kröfu sinni um virðingu. Saga Pamuks er líka í stíl við 

þá afstöðu Hegels að sjálfsskoðun og sjálfsskilningur sem leiðir til frelsis geti aðeins átt sér 
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stað meðal jafningja sem báðir njóta virðingar. Hugleiðingar unga fræðimannsins á meðan 

hann tekst á við Meistarann eru á þessa leið: 

 

Mér fannst að ef ég gæti fengið Hodja til að efast aðeins meira um sjálfan sig, ef ég gæti lesið nokkrar 

þessara játninga sem hann hélt svo kyrfilega frá mér og niðurlægt hann svolítið, þá yrði hann þræll og 

syndari hússins, ekki ég.
126

 

 

Glíma Meistarans og fræðimannsins er til lykta leidd þegar þeir renna í raun saman og skipta 

á endanum um sjálfsmynd, hvor tekur upp hlutverk hins. Sú ráðstöfun reynist þó á endanum 

afdrifarík því staðreyndin er þegar öllu er á botnin hvolft sú að sjálfsmynd okkar er ekki ofin 

úr einum þræði heldur mörgum og of einföld hugmynd um samsemd og sjálfsmynd getur leitt 

okkur inn í heim blekkingar og átaka. Í síðara verki, Svörtu bókinni, orðar Pamuk viðhorf sitt 

til viðfangsefninsins vel þegar hann lætur sögumann sinn halda því fram að“hetjan uppgötvar 

að hann getur aðeins orðið hann sjálfur með því að verða fyrst einhver annar eða með því að 

tapa sjálfum sér í einhvers annars sögu”.
127

 

Eins og áður hefur komið fram er Orhan Pamuk í öllu sínu höfundarverki að leitast við 

að skýra togstreituna á milli Austurs og Vesturs og sjálfsmyndarkrísuna sem einstaklingarnir 

sem eru dæmdir til að lifa á þessum mörkum eiga eilíflega í.  Í samskiptum Meistarans og 

fræðimannsins má segja að kristallist sá vandi sem hnattvæðingin felur í sér og áður hefur við 

komi inn á. Meira og nánara samneyti “okkar” við “hina” leiða til átaka sem aðeins verða 

farsællega til lykta leidd með hagsmuni beggja fyrir augum, en ef við föllum í þá gryfju að 

meta sjálfsmynd og samsemd í þessum tveimur veröldum undir of einfölduðu sjónarhorni er 

það líklegt til að leiða til átaka. Fukyama segir þessa baráttu verða að fara fram undir 

formerkjum hins frjálslynda lýðræðis, því það sé eina kerfið sem skili samfélagi sem ræður 

við fjölbreytileikann. Pamuk segir það misskilning eða tálsýn að lita svo á að veraldirnar sem 

móta sjálfsmynd einstaklinga í Austri og Vestri sé aðskildar, þó sjónarhornið geti verið 

aðeins breytilegt. Í Svörtu bókinni þurfa söguhetjur Pamuks að glíma við tvær 

grundvallarspurningar sem segja má að séu í hnotskurn viðfangsefnið í öllu hans 

höfundarverki: Áttu í erfiðleikum með að vera þú sjálfur? Og: Er mögulegt fyrir mann að 

vera eingöngu hann sjálfur?
128

 Svörin sem birtast í verkum Pamuks eru já, maður á miklum í 
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erfiðleikum með að vera hann sjálfur og nei, það er ómögulegt fyrir nokkurn manna að vera í 

einhveru skilningi aðeins hann sjálfur. Að skoða heimssöguna undir tvískiptu sjónarhorni 

sem skiptir heiminum í “okkur” og “hina”er því markleysa, að mati Pamuks því öll erum við 

hluti af hvers annars sögu. Í Svörtu bókinn er magnaður kafli, Við erum öll að bíða eftir 

honum,
129

 þar sem Pamuk veltir fyrir sér því samspili ólíkra menningarheima, sagna og 

hugmynda sem hafa skilað okkur inn í þær veraldir sem við lifum í og mótað sjálfsmynd 

okkar. Þar segir meðal annars: 

 

Í hvert sinn sem ég hætti mér út í hinar endalausu vangaveltur um hverju Vestrið stal frá Austrinu og 

Austrið frá Vestrinu, dettur mér þetta í hug: Ef þetta svið drauma sem við köllum veröld væri aðeins hús 

sem við ráfum um eins og gangandi í svefni, þá er bókmenntahefð okkar eins og veggklukkur sem komið er 

fyrir til að skapa heimilslega stemningu og láta okkur líða vel Þannig að: 

1. Að segja að ein af þessum veggklukkum sé rétt en önnur vitlaus er tóm þvæla. 
2. Að segja að ein klukka sé fimm stundum á undan hinum er líka þvæla; á sömu forsendum mætti allt 

eins segja að hún sé sjö stundum á eftir. 
3. Af nokkurnvegin sömu ástæðu, þá er það svo að ef klukkan er 9.35 samkvæmt einni klukku og svo vill 

til að önnur klukka sýni einnig 9.35, þá fer hver sá sem heldur því fram að seinni klukkan hermi eftir 
þeirri fyrri  með staðlausa stafi.

130
 

Í sama streng taka þeir Kvame Anthony Appiah og Amartya Sen þegar þeir leggja áherslu á 

að sálfsmynd okkar mótist í fjölbreyttu samspili umhverfis og erfða við hugmyndir okkar um 

lífsgæði og gildi sem fela í sér skírskotun til algildra verðmæta. 

 

Siðfræði sjálfsmyndar og samsemdar 
  

Kwame Anthony Appiah hefur rannsakað hugtakið sjálfsmynd og samsemd og líkt og aðrir 

hugsuðir sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð hafnar hann sjálfsmyndapólitíkinni eins 

og hún hefur verið ástundið hingað til og segir hana í sumum tilvikum beinlínis vinna gegn 

hagsmunum einstaklinga sem tilheyra þeim hópum sem berjast fyrir viðurkenningu. Það er að 

segja kvöðin sem samsömun við hópinn skapar, hópþrýstingurinn, getur unnið gegn 

persónufrelsi og hagsmunum einstaklingsins. Sjálfur á Appiah uppruna í tveimur ólíkum 

veröldum, Skotlandi og Ghana, auk þess sem hann er samkynhneigður og þekkir því af eigin 

raun baráttu þeirra sem tilheyra minnihlutahópum við að marka sér sess í samfélaginu. 

Appiah grundvallar kenningu sína um sjálfsmynd og samsemd á frjálslyndiskröfu John Stuart 
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Mill eins og hún birtist í Frelsinu og telur að sjálfsmyndapólitíkin stefni valfrelsi og sjálfræði 

einstaklingins í hættu. Grundvallaratriði í kenningu Mills er krafan um að hafa frelsi til að 

velja á milli ólíkra kosta og nýta þannig sjálfræðið sem manneðlið býður upp á. Undir þessu 

sjónarhorni Mills ætti hnattvæðingin og aukið samneyti veralda á milli þannig að ýta undir 

möguleika einstaklingsins til sjálfræðis og auka möguleika hans til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir um líf sitt þar sem valkostum fjölgar. Eðlilegt getur talist að til núnings milli 

ólíkra sjónarhorna komi, en í grundvallaratriðum er fjölbreytileikinn kostur sem gerir líf 

einstaklinganna og samfélagsins í heild ríkara. Og því meiri sem dýnamíkin milli þessara 

ólíku kosta er, því betra. Í þriðja kaflanum í Frelsinu fjallar Mill sérstaklega um 

menningarlegan fjölbreytileika og gerir grein fyrir þeirri skoðun sinni að menningarsamfélög 

Austurlanda hafi hnignað vegna þess að “harðstjórn vanans” náði yfirhöndinni. “Svo virðist 

sem þjóðir geti um nokkurt skeið tekið framförum” segir Mill, “en svo staðnað. Hvenær 

staðna þær? Þegar þær glata einstaklingseðlinu.”
131

 Það er að segja, þegar hægist á samræðu 

milli ólíkra sjónarhorna, þegar spurningarnar sem við spyrjum og svörin sem við gefum eru 

farin að mótast af vana. Þegar við erum ósjálfrátt farin að herma eftir því sem við þekkjum í 

stað þess að vera trú sjálfum okkur og skapa eitthvað nýtt. Þegar frumleikinn hefur verið 

kreistur úr tilverunni. Þegar hópurinn er farinn að svara fyrir einstaklinginn. Þannig lítur Mill 

svo á að aukið samneyti ólíkra einstaklinga eða veralda í heiminum feli í sér kraftinn sem 

heldur þessu ferli lifandi, eða gæti að minnsta kost gert það. Fyrir “okkur” að komast í kynni 

við “hina” er skapandi möguleiki til þess að verða eitthvað nýtt og frumlegt.  

Fjölbreytnin er þannig með einhverjum hætti forsenda þess að einstaklingur geti til fulls 

ástundað sjálfræði sitt og nýtt þá möguleika sem bjóðast í tilverunni á skapandi hátt. Þegar 

Mill veltir fyrir sér meintum yfirburðum Evrópu á kostnað annarra heimshluta og hvernig 

koma megi í veg fyrir þá stöðnun sem hann segir einkenna aðra menningarheima spyr hann: 

 

Hvað er það, sem hingað til hefur borgið Evrópu frá þessum örlögum? Hvað hefur gert evrópsku 

þjóðafjölskylduna að framsæknum hluta mannkyns í stað kyrrstæðis? Ekki eru það yfirburðir, því að 

yfirburðir eru afleiðing, en ekki orsök. Ástæðan er hin mikla fjölbreytni evrópskrar skapgerðar og 

þjóðmenningar. Þar er hvað öðru öldungs ólíkt: þjóðir, stéttir, einstaklingar. Þar hafa ótal leiðir verið 

farnar, sem hver um sig hefur leitt til nokkurs góðs. Enda þótt þá, sem á hverjum tíma fóru sínar eigin 

leiðir, hafi skort umburðarlyndi gagnvart öðrum og hver þeirra hefði fagnað því mjög, ef hægt hefði verið 

að neyða hina til að halda sömu leið, þá hafa tilraunir þeirra til að hefta þroska hvers annars sjaldan tekizt 

til lengdar. Og allir hafa með tímanum borið gæfu til að hafa það gott eftir hinum, sem kostur var á. Að 
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mínum dómi á Evrópa þessum fjölmörgu leiðum framfarir sínar og fjölþættan þroska að þakka. En þegar 

er tekið að sneyðast um þessar leiðir. 
132

 

 

Þessi orð Mill má túlka sem svo að hann sé að halda því fram, líkt og Fukuyama síðar, að 

frjálslynt og opið lýðræðisskipulag þar sem ólíkar veraldir fái að njóta sín sé það skipulag 

sem best tryggi að manneskjur blómstri sem sjálfráða og frjálsir einstaklingar. Þessi afstaða 

var þó tvíeggjuð, ágæti skipulagsins sagði Mill ráðast að öllu leyti af því hversu vel eða illa 

tekst að viðhalda fjölbreytileikanum og hreyfiaflinu í samspili ólíkra veralda, að halda vöku 

manna svo þeir yrðu ekki vananum að bráð. Óttinn og niðurlægingin sem Dominique Moïsi 

fjallar um í sínu verki eru dæmi um tilfinningar sem eru til þess fallnar að spilla kerfinu. 

Áhersla færist frá heilbrigðri samræðu yfir á hernaðarplan sem felst í því að finna leiðir til að 

útiloka og uppræta ógnin sem „hinir“ bera með sér. Samfélagið hrekkur í vörn og sköpunin 

slokknar. Í formála að Frelsinu sem Þorsteinn Gylfason ritaði, segir að Mill hafi óttast flestu 

öðru framar hættuna sem felst í því stjórnskipulagi sem hann sjálfur barðist þó fyrir og 

Þorsteinn kallar hið lýðræðislega velferðarríki.
133

 Mill gerði sér fulla grein fyrir því að það 

væri ekki sjálfgefið að það samfélag sem lyti því stjórnskipulagi sem hér er kallað frjálslynt 

lýðræði tryggði vöxt og viðgang hins frjálsa einstaklings. Kerfið hefur í sér fólginn 

möguleikann á eigin tortímingu og þess vegna er það brothætt. Til þess að viðhalda 

skipulaginu þurfa einstaklingarnir sem byggja líf sitt á því  að taka siðferðilega ábyrgð á 

sjálfræði sínu og vinna sameiginlega að því félagslega verkefni að skapa frelsinu umgjörð og 

viðhalda skipulaginu. Vel lukkað frjálslynt lýðræði er því samvinnuverkefni allra þeirra sem 

samfélagið byggja og það krefst siðferðilegrar breytni.  

Það er með ofan sagt í huga sem Appiah teflir fram sínum kenningum um sjálfsmynd, 

samsemd og samfélag gegn viðteknum hugmyndum um hópréttindi og 

fjölmenningarsamfélög sem fjöl - einmenninu. Manneskjan, segir Appiha, er félagsvera – 

pólitískt dýr eins og Aristóteles orðaði það. Sem slík getur hún aðeins skilið sjálfa sig í 

samræðu við aðra menn, eins og Hegel og Fukuyama hafa fært rök fyrir, og skapað sér tilveru 

í samspili við þann félagslega veruleika sem hún lifir og hrærist í. Manneskjan skapar sjálfa 

sig úr þeim efniviði sem sagan og aðstæður sjá henni fyrir.  
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 Sjálfsmynd er ævinlega smíðuð úr hugtökum (og athöfnum) sem eru okkur aðgengileg í gegnum trú, 

samfélagið, skóla og ríkið og er miðlað til okkar í gegnum fjölskyldu, jafningja og vini.
134

 

 

Sjálfsmynd einstaklinga, segir Appiah, er því flókið fyrirbæri. Hann tilgreinir tvær 

grundvallar aðerðir við að skipta hugmyndum manna um sjálfa sig í kvíar; annars vegar er 

um að ræða félagslega samsemd sem vísar í hóp. Að tilheyra hópi íslendinga, múslima eða 

samkynhneigðra væri dæmi um félagslega samsemd. Hún lýsir eiginleikum sem tiltekinn 

hópur einstaklinga býr sameiginlega yfir (sem einstaklingar og hópar) og felur að einhverju 

leyti í sér forskrift um hvernig manneskjur við erum eða viljum vera, ástæður til þess að 

hegða okkur á ákveðinn hátt, tileinka okkur tiltekið gildismat og viðhorf til lífsins. Sem 

íslendingur gæti ég þannig fyllst stolti þegar þjóðsöngurinn er spilaður fyrir landsleik í 

fótbolta og sem múslimi haft það fyrir sið að deila með fátækum. Hinn félagslegi hluti 

sjálfsmyndarinnar felur í sér sjálfslýsingu (narrative) sem við getum túlkað sjálfsmynd okkar, 

tilfinningar og viðrögð, undir. Öll reiðum við okkur á svona forskriftir að einhverju leyti við 

það verkefni að smíða sjálfsmynd. Pamuk orðar þessa togstreitu milli fyrirfram gefinna 

forskrifta og skapandi hluta sjálfsins svona: Eftirherma er mótandi list. Ef við reynum ekki í 

sífellu að vera eins og aðrir, og óskum þess að verða manneskjur aðrar en við sjálf, held ég 

að okkur yrði fljótt ómögulegt að lifa.
135

 En ef við förum að lúta sjónarhorninu gagnrýnislaust 

fyrirgerum við sjálfræðinu. Hina félagslegu samsemd má þá kannski skilgreina sem 

einskonar vegvísi í hafsjó möguleika.  Áður en við fylgjum tilteknum vegvísi þyrftum við þó 

að hafa haft tækifæri til þess að máta okkur við fleiri vísbendingar og möguleika, því annars 

er valið ekki frjálst. Við þurfum að hafa skilining á öðrum möguleikum, mikilvægi og 

réttmæti þeirra Á sumum grundvallarþáttum hef ég hvorki stjórn á né val um.  Ég ræð til 

dæmis ekki hvar ég fæðist, af hvaða kyni ég er eða hvert kynferðilsegar langanir mínar 

beinast. Sjálfsmyndin er því að nokkru leyti takmörkuð og forákvörðuð. Það er svo gildismat 

okkar sem á endanum, ræður því hvaða vegvísum við fylgjum. Hvernig við finnum þeim 

forsendum okkur sem eru gefnar farveg veltur á gildismati og hugmyndum um verðmæti.  Og 

sum þessara gilda, segir Appiah, eru algild og mikilvæg öllum manneskjum.  

Hin kvíin sem Appiah lýsir hýsir þann hluta sjálfsmyndarinnar sem kalla má 

persónulegann eða einstaklingsbundinn. Hér er að finna eiginleika sem ég bý yfir en vísa ekki 
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nauðsynlega til einhvers tiltekins hóps.  Appiah tekur hnyttni sem dæmi, að vera hnyttinn 

felur ekki sér neina sérstak hugmynd um hvernig manneskja ég er, að öðru leyti en því að 

vera stundum skemmtileg í tilsvörum. Íslendingar og Armenar, kristnir menn og múslimar, 

samkynhneigðir og tvíkynhneigðir geta auðveldega deilt þessum eiginleika án mótsagnar og 

sá sem er hnyttinn skilgreinist ekki sem manneskja út frá þessum eiginleika. Eiginleikar sem 

falla í þessa kví geta verð meðfæddir eða áunnir, allt eftir atvikum.  

Að ofansögðu má þá ráða að sjálfsmyndin sé ofin úr þráðum félagslegrar samsemdar og 

persónulegra eiginleika í bland við gildi, menningu, og þá umgjörð sem samfélagið býr 

okkur.  

Í tilraun sinni til að andmæla áherslunni á hin svokölluð hópréttindi er Appiah meðal 

annars að bregðast við frægri grein eftir kanadíska heimspekinginn Charles Taylor sem ber 

yfirskriftina Politics of Recogniton  og hefur haft mikil áhrif á kenningar og stefnumótun um 

fjölmenningu. Í þessari grein kristallast rökin sem gjarnan er teflt fram til að rökstyðja 

hópréttindi og eru á þá leið að það sé brot gegn frelsi fólks að virða ekki uppruna þess og þau 

verðmæti sem í upprunanum liggja vegna þess að fók skilgreinir tilveru sína í ríkum mæli út 

frá þessum forsendum.
136

 Það er að segja, það sjónarhorn sem hópur fólks metur sig undir 

hefur gildi sem skýrist eingöngu af því að hópurinn telur þetta sjónarhorn til verðmæta, hefur 

eigingildi ef svo má segja. Og af þessu er sú forsenda gjarnan leidd að það séu réttindi þeirra 

sem tilheyra viðkomandi hópi að njóta virðingar ekki bara sem sjálfráða einstaklingur, heldu 

sem hluti þessa hóps sem lætur sér annt um tiltekin verðmæti. Og þessi réttindi eru ekki bara 

siðferðileg, spurning um að fá að ástunda menningu sína prívat og persónulega, heldur fela 

þau einnig í lagalega og pólitíska kröfu um að samfélagið skapi lagalegt, pólitískt og 

siðferðilegt svigrúm til þess að ástunda líferni sem gerir einstaklingum kleift að varðveita 

menningarleg verðmæti, menningararf og tungumál til framtíðar. Krafan er sumsé ekki 

einfaldlega sú að ég fái að viðhalda menningararfleifð minni hér og nú, heldur jafnframt að 

samfélagið skapi svigrúm sem tryggir að þessi arfleifð verði varðveitt um ókomna framtíð 

fyrir komandi kynslóðir. Það er hér, segir Appiah, sem eitthvað fer úrskeiðis í 

röksemdafærslunni. Því niðurstaðan felur í sér kvöð sem flyst yfir á aðila sem ekki hefur átt 
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neitt aðgengi að umræðunni sem niðurstaðan hvílir á og hefur þar af leiðandi aldrei lýst 

stuðningi við þau gildi sem um ræðir.  

 

Viðurkenningarstjórnmálin krefjast þess að hörundslitur manns, kynlíkami hans, sé pólitískt 

umfjöllunarefni sem erfiðar þeim sem vilja fara með kynlíkama sinn sem perónulega hluta 

sjálfmyndarinnar að gera slíkt. Og persónulegt þýðir ekki leynilegt heldur ekki agjörlega forákvarðað.
137

  

 

Það eru þessar forskriftir og sá strangi rammi sem þær sníða einstaklingum sem inn í þá er 

þröngvað sem önnur kynslóð innflytjenda í Evrópu er í uppreisn gegn og ástæða þess að þeim 

er hafnað af samfélaginu sem þau búa í. Síðastliðinn áratug eða svo, samhliða stríðinu gegn 

hryðjuverkum, hefur sú mynd sem dregin er upp af múslimum sífellt dökknað og 

sjálfsmyndapólitíkin gerir það að verkum að sjálfsmynd múslima er að verulegu leyti 

forskráð og gefin. Þetta er ein af ástæðum þess að hið pólitíska íslam nær fótfestu og 

útbreiðslu í álfunni. Pólitískri sjálfsmynd er í raun þvingað upp á stóran hóp múslima sem 

aðhyllist ekki lífsskoðun íslamista en er samt sem áður flokkaður í þeirra hóp. Ýmist vegna 

fordóma í garð múslima eða í misskilinni viðleitni til þess að sýna umburðarlyndi gagnvart 

fjölbreytileikanum með því reka sjálfsmyndapólitík sem grundvallast á hópréttindum þar sem 

allir sem falla inn í tiltekinn hóp eru settir undir einn hatt. Maajid Nawas orðar þetta vel þegar 

hann segir: 

 

Í upphafi var kannski nytsamlegt að hörfa inn í hópsjálfsmyndina til þess að berjast fyrir upprætingu 

lagalegrar og stofnanabundinnar mismununar. Þegar lögunum hefur verið breytt kemur hins vegar að því 

að stéttskipting og efnahagsleg og menningarleg mismunun verður aðeins upprætt með aukinni 

gagnkvæmri aðlögun og jafnari þáttöku allra í samfélaginu.
138

 

 

Þegar við skyggnum þessa hugmynd í skini þeirra grundvallaratriða sem eru bitbein í átökum 

milli lýðræðissamfélaga á Vesturlöndum og pólitíska íslam kemur í ljós hversu gölluð 

röksemdafærslan er og hvernig eftirfylgni við þessa hugmynd um hópréttindi stangast 

siðferðilega á við hugmyndina um einstaklingsfrelsi og sjálfræði. Þetta gæti til dæmis falið í 

sér möguleikann á því að gera sharia lög að viðmiði fyrir alla múslima í Evrópu. Sharia lögin 

eins og íslamistar og harðlínumúslimar túlka þau eru að allnokkru leyti andstæð þeim gildum 

sem frjálslynt lýðræði hvílir á og gengur því í sumum tilvikum þvert gegn hugmyndum um 

frelsi og sjálfræði. Þar með væri orðið til tvöfalt kerfi þar sem hluti íbúa lyti veraldlegum 
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lögum sem grundvallast á frjálslyndu lýðræði og rétti manna og kvenna til þess að ástunda 

sjálfræði og frelsi, í stuttu máli njóta þeirra réttinda sem tiltekin eru í mannréttindasáttmálum. 

Annar hluti lyti sharia lögum sem grundvallast á allt öðrum forsendum og hafa allt önnur 

viðmið um frelsi. Það er með tilvísun í þennan tvískinnung sem Susan Moller Okin veltir því 

fyrir sér í ritgerðinni Is Multiculturalism Bad for Women? hvaða áhrif fjölmenning muni hafa 

á líf kvenna í fjölmenningarsamfélögum. Ritgerðin fjallar um hættuna á því að bakslag komi í 

réttindabaráttu kvenna í samfélagi sem byggt er upp á þeim foresendum sem Sen hafnar sem 

fjöl - einmenningu þar sem ýmiskonar brot á réttindum kvenna, svo sem umskurður og 

fjölkvæni, er umborið í nafni menningarlegs fjölbreytileika og hópréttinda. 

 

Þrátt fyrir vitneskju um ástundun menningarhefða sem  stjórnar konum og þvingar þær til undirgefni 

hefur enginn af helstu talsmönnum fjölmenningarlegra hópréttinda hugað með fullnægjandi hætti að 

truflandi tengslum milli kyns og menningar og átökunum sem eru svo algeng milli fjölmenningar og 

femínisma
139

 

 

Okin tíundar mörg dæmi þess að menningarsamfélög fái óáreitt að viðhalda hefðum og siðum 

sem teljast hluti af menningarsögu þessara samfélaga jafnvel þótt slíkt gangi þvert á 

mannréttindasáttmála og viðteknar hugmyndir um réttindi, verðmæti og gildi og þau lög sem 

gilda fyrir aðra hópa í samfélaginu. Að skilgreina mannréttindabrot gegn konum, til dæmis 

þvinguð hjónabönd og umskurð stúlkubarna, sem einhverskonar menningarverðmæti sem 

eiga sjálfstæðan tilverurétt vegna þess að þau hafi gildi fyrir tilteknar manneskjur (aðrar en 

þær sem verða fyrir skaða af þessu framferði) er einfaldega galið og gengur þvert gegn 

siðferðilegu innsæi okkar. Hér er verið að fórna grundvallarréttindum (sjálfræði kvenna) fyrir 

aðstæðubundin réttindi (ástundun hefða) einhverra annarra. Því miður eru vísbendingar um 

að svarið við spurningu Okin sé jákvætt, að minnsta kosti í sumum tilvikum, og ástæðuna má 

ef til vill fyrst og síðast rekja til þess að samræðan í fjölmenningarsamfélögum hefur lognast 

út af þannig að eðlileg viðmið við smíð sjálfsmyndarinnar og þess kerfis sem smíðin lukkast 

best undir brenglast og verða óskýr. Í staðinn er notast við átakamiðað allt eða ekkert viðmið. 

Í heimi menningarlegrar afstæðishyggju þar sem verðmæti og gildi eru í besta falli afstæð og 

í versta falli ekki til getur ekki farið fram nein samræða, því það er ekkert um að ræða, og 

átök eru óumflýjanleg. Í þannig samfélagi verður baráttan fyrir viðurkenningu miklum mun 
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ólíklegri til árangurs því hún felur ekki í sér að við sameinumst um gildi, komum okkur 

saman um útgangspunkt í samræðu. Hér er krafan skilyrðislaus um allt eða ekkert - virðing 

eða dauði einog meistarinn og fræðimaðurinn ungi í Hvíta Kastalanum komust að í sögu 

Pamhuk. Hér erum við alltaf á byrjunarreit. Vandamálið á upptök sín í því sem Fukuyama 

kallaði eyðuna í lýðræðinu og átti við getuleysi lýðræðisins að glíma á farsælan hátt við 

hugmyndina um hópréttindi sem verður meira knýjandi eftir því sem samskipti milli 

menningarheima verða tíðari og þeim fjölgar sem eiga í þessum samskiptum, eftir því sem 

ólíkum hópum í samfélaginu fjölgar og þeim vex ásmegin. Það var þessi möguleiki sem gerði 

það að verkum að John Stuart Mill var logandi hræddur við hið frjálslynda lýðræðisskipulag, 

um leið og hann var sannfærður um að ekkert kerfi væri betur sniðið að þörfum 

manneskjunnar sem eingöngu nærist og þrífst í skapandi samsneyti við aðra. Ein af 

ástæðunum fyrir því að okkur hættir til að lokast inni í okkar eigin hópum og þrengri 

skilgreiningu á tilveru okkar er sú að jafnvel þó svo að við séum félagsverur sem raungera 

mennsku sína með því að vera í skapandi samneyti við aðra þar sem við getum ástundað 

frelsi og hafið okkur yfir náttúrhlutann með því að fórna lífinu fyrir viðurkenningu, þá erum 

við líka verur með gríðarlega sterka náttúrulega tilhneigingu til að varðveita sjálf okkur og 

hópinn okkar, veröldina okkar. Galdurinn liggur í því að sameina þessar ólíku tilhneiginar og 

finna leið til þess að útvíkka svið siðferðis þannig að það nái til allra manna. Skipulag hins 

frjálslynda lýðræðis er þannig öðrum þræði siðferðilegt verkefni sem menn þurfa að takast á 

hendur saman og skapa tilverugrundvöll fyrir forsendurnar sem gerir það mögulegt. 

Appiah veltir fyrir sér hvernig við getum farið að þessu og í einfölduðu máli má segja 

að hann sameini kröfuna um neikvætt frelsi sem Mill leggur áherslu á og kröfu Hegels um 

jákvætt frelsi. Ríkið, eða samfélagið, í veröld Appiha á ekki og má ekki vera hlutlaust um 

gæði og gildi. Þvert á móti ber því, í gegnum sofnanir sínar og menntakerfi að róa að því 

öllum árum að innræta þeim sem búa undir þessu skipulagi virðingu fyrir algildum 

verðmætum á borð við umburðarlyndi, frelsi, sjálfræði og ábyrgð. Að skapa sameiginlegan 

grundvöll fyrir samræðu um gildi og verðmæti. Neikvætt frelsi elur af sér kröfuna um að 

stjórnskipulagið komi ekki í veg fyrir að einstaklingur geti ástundað sjálfræði sitt með 

beinum inngripum eða afskiptum af því skapandi ferli sem er forsenda heilbrigrðar 

sjáflsmyndar. Jákvætt frelsi aftur á móti krefst þess að ríkið, samfélagið, stuðli að því með 

beinni hætti í gegnum stjórnskipulagið og stofnanir að skapa aðstæður þar sem sjálfræði getur 
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blómstrað – í hinu skynsama ríki
140

 fara hagsmunir ríkis og einstaklinga saman. Appiah kallar 

þetta ferli sálarsmíð og leggur til meginreglu sem hann kallar hlutleysi sem jöfn virðing
141

 

sem tryggir að við komum ekki verr fram við einstaklinga, af t.d. ólíkum trúarbrögðum, 

jafnvel þó að svo vildi til að við teldum þær hugmyndir sem í trúarskoðunum þessa tiltekna 

einstklings birtist helbert bull. Þessi meginregla tryggir öllum jafna meðferð en krefur okkur 

ekki um að virða allar hugmyndir eða skoðanir sem verðmæti sem hafi gildi í sjálfu sér. 

Virðingin beinist að einstaklinginum, ekki endilega þeim gildum sem hann hefur í heiðri. 

Segja má að þetta sjónarmið feli í sér kröfun um að virða einstakling án þess að leggja dóma 

á sjálfsmynd hans. Appiah hafnar því póstmódernískum hugmyndum um menningarlega 

afstæðishyggju en er einlægur talsmaður heilbrigðrar fjölbreytni, sem er hreint ekki sami 

hluturinn. Gildi og verðmæti eru eilíft viðfangsefni samræðu sem knýr siðferðilegan 

veruleika okkar.  

Appiah hefur hugmynd um hvað það er sem gæti verið drifkrafturinn í þessari 

siðferðilegu umræðu. Í lítilli bók frá 2010 teflir hann fram þeirri kenningu að það sé 

hugmyndin um heiður sem á endanum ráði þeirri siðferðilegu afstöðu sem samfélög taka, að 

það sé hugmynd um heiður sem knýji siðerðilegar byltingar og þá einnig samræðuna um 

siðferðileg gildi í samfélagi. Það er samhljómur í því hvernig Appiah fjallar um heiður og 

hugmyndum Dominique Moïsi um sjálfstraust og stolt sem mótandi tilfinningar í sjálfsmynd 

íbúa Evrópu og Arabaheimsins. Einnig fellur áhersla Appiah vel að kenning Hegels um að 

það sé þörfin fyrir viðurkenningu, að vera metin að verðleikum sem knýr mannkynssöguna. Í 

bókinni rekur Appiah nokkur dæmi úr sögunni um það sem kalla má siðferðilegar byltingar 

og útlistar hvernig hugmyndin um heiður átti stærstan þátt í að breyta viðhorfum manna. 

Fyrst fjallar hann um þá hefð aðalsmanna í Bretlandi að skora hvern annan á hólm ef þeim 

þótti vegið að virðingu sinni. Þrátt fyrir að búið væri að banna einvígi af þessu tagi með 

lögum og almennt séð þætti þetta galinn hefð héldu aðalsmenn áfram að berast á banapsjótum 

með þessum hætti þangað til hugmyndir þeirra um heiður breyttust. Annað dæmi um þetta 

ferli sem Appiah ræðir ítarlega er sá siður í Kína að reyra fætur ungra stúlkna. Þrátt fyrir 

sársaukann, skert lífsgæði og annan ama sem af þessu hlaust tókst ekki að afnema þennan sið 

fyrr en hugmynd samfélagsins um heiður og kvenkosti breyttust, þrátt fyrir að búið væri að 
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afnema hefðina með lögum. Þriðja dæmið, og það sem er áhugaverðast af þeim sjónarhóli 

sem hér er horft, er siðferðileg bylting sem enn er ekki lokið og lýtur að heiðursmorðum á 

ungum konum sem taldar eru kalla vansæmd yfir fjölskyldu sína með einhverjum hætti. Eina 

leiðin til að breyta viðhorfum þeirra sem í einlægni trúa því að dráp á stúlkunum sé eina 

leiðin til endurheimta sæmd fjölskyldunnar, segir Appiah, er að breyta hugmyndum um þau 

gildi og verðmæti sem eru til staðar, endurskilgreina hugtökin sæmd og heiður.  “Heiður er 

ekki siðferði”, segir Appiah, “en sálfræðilegu hughrifin sem hann vekur getur án efa nýst til 

að ýta undir afrek mannsins”
142

 Þannig færir hann rök fyrir því að knýja megi félagslegar 

breytingar og þróun á hugmyndum okkar um heiður og sæmd með lýðræðislegum hætti í 

gegnum samræðu og fræðslu. Og hér höfum við þá verkfærið sem okkur vantaði til að fylla 

upp í eyðu lýðræðisins og takast á við sjálfsmyndapólitíkina undir hinu frjálslynda 

lýðræðisskipulagi. Þetta verkfæri felst í lýðræðisvakningu sem leiðir til nýrra hugmynda um 

sæmd og heiður, hugmynda sem kenna má við heimsyggju og vináttu í stað átaka og 

sundrungar áður. Þessar nýju hugmyndir gætu grundvallast á nýjum skilningi á sjálfsmynd 

okkar og samspilinu við aðrar veraldir. Hugmyndum sem Sen og Appiah skilgreina sem 

heimsborgarahyggju.   

 

 

Heimsborgarahyggja 
 

Í inngangi að Identity and Violence. The Illusion of Destiny gerir Amartya Sen sjálfsmyndina 

að umræðuefni og heldur því fram að átök og erjur séu afleiðing þess að við misskiljum 

hugtökin sjálfsmynd og samsemd. Hér á ferðinni arfur Huntingtons sem felur í sér of einfalda 

náglun sem skilgreinir einstaklinginn nánast eingöngu út frá menningu eða trúarbrögðum.
143

 

Að einhverju leyti má rekja þessa einföldu hugmynd um sjálfsmyndina til Huntington, sem 

eins og Sen og Appiah hafnar menningarlegri afstæðishyggju en vill þó finna leiðir til þess að 

skýra kröfur póstmódernismans um ranghugmyndir nútímavæðingar og pósitívismans. Í 

stuttu máli til þess að hann vill finna menningarlegum og trúarlegum verðmætum og gildum 
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 Kwame Anthony Appiah (2010): The Honor Code: How Moral Revolutions Happen. W.W Norton & Company, 

New York, London, bls. 187. 
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 Fyrir tíma hnattvæðingar voru það þjóðerni og stétt sem helst skilgreindu sjálfsmyndina, fyrirbæri sem voru að 

verulelegu leyti gefin í tilverunni. Á öld upplýsingar og hnattvæðingar eru valkostirnir fleiri og að stilla þessu svona 

upp segir Sen rangt.  
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nýjan stað í veröldinni. Hann vill bregðast við kröfu nútímans og hleypa “hinu andlega” að á 

ný. Vandinn er sá að þær grundvallarforsendur sem Huntington gefur sér eru rangar. Það er 

að segja, kenning hans gerir ráð fyrir stöðnun þegar sannleikurinn er sá að heimar okkar og 

sjálfsmyndir eru á endalausri hreyfingu. Huntington gengur út frá því að menning sé 

varanlegt fyrirbæri og sjálfsmyndin sömuleiðis. Hvort tveggja er einfaldlega rangt, hver 

einstaklingur tilheyrir mörgum hópum og bæði menning og sjálfsmynd er í stanslausri þróun 

sem er knúin af samræðu og samspilinu milli ólíkra einstaklinga, veralda og atburða í 

heiminum. Veruleikinn er spunninn úr ótal breytilegum þráðum sem ómögulegt er að henda 

fullar reiður á, sem slíkur kemur kemur hann okkur stanslaust á óvart. Á sama hátt er 

sjálfsmyndin samansett úr ótal brotakenndum myndum og við erum í mörgum hlutverkum 

samtímis sem hvert um sig hefur árhif á hvernig sú mynd sem ég hef af sjálfri mér þróast og 

breytist í samspili við söguna, aðstæður og annað fólk. Þannig er ég kona, móðir, vinur, 

áhugamanneskja um ferðalög, Íslendingur, frjálslyndur lýðræðissinni og margt, margt fleira 

og öll þessi hlutverk fela í sér nýja möguleika og ómögulegt er að segja fyrir um það með 

fullri vissu hvernig þeir raungerast á morgun eða hinn. Verkefni okkar sem skapandi 

manneskjur felst í því að velja hvaða sjálfsmynd er viðeigandi í tilteknum aðstæðum og til 

þess þurfum við ástunda sjálfræði og frelsi og beita skynseminni. Ofbeldi, ótti og átök veita 

minnkandi svigrúm til þess að beita valfrelsinu sem var Mill svo dýrmætt og það er þessi 

hætta sem skapast getur í samfélaginu sem hann gerði að umtals efni í þriðja kaflanum í 

Frelsinu. Í óttanum felst tilhneiging til múgsefjunar sem stýrir öllu í sömu átt og ógnar því 

einstaklingseðlinu og því sem er frumlegt og skapandi. Það er líka þessi hætta sem vegur að 

skipulagi hins frjálslynda lýðræðis eins og Fukyama fjallar um. Það er þessi sama ógn sem 

lokar okkur inni í þröngum boxum sjáflsmyndapólitíkurinnar og nærir óttann og 

niðurlæginguna sem Dominique Moïsi varar okkur við. Þegar við förum að ímynda okkur að 

við skilgreinumst í einhverjum skilningi af einni sjálfsmynd, að við getum aðeins samsamað 

okkur einni hugmynd um sjálf okkur, til dæmis þeirri að við séum kristin eða múslimar, 

Íslendingar eða Írakar, sem fer að síga á ógæfu hliðina því um leið fækkar valkostunum og 

möguleikanum til þess að hafa skilning á ólíkum gildum og lífsviðhorfum. Við förum í vörn 

og ímyndum okkar að við eigum vígi að verja.  

 

Því miður eru margar vel meinandi tilraunir til þess að stöðva slíkt ofbeldi máttlausar vegna 

hugmyndarinnar um  skort  á vali á sjálfsmynd, sem minnkar verulega möguleikana til þess að sigrast á 
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ofbeldinu. Þegar litið er á horfurnar á góðum samskiptum milli ólíkra manneskja (eins og er raunin í 

vaxandi mæli) aðalega í formi „vináttu milli siðmenninga“ eða „samræðu milli trúarhópa“ eða 

„vinsamleg samskipta milli ólíkra samfélaga“ (og horft  framhjá þeim flóknu tengslum sem tengja 

manneskjur hverja við aðra), þá hefur afar mikil einföldun manneskjunnar verið tekin fram yfir 

yfirvegaða leið til friðar.
144

 

 

Til þess að komast upp úr þessum hjólförum árétta Sen og Appiah nálgun sem þeir kalla 

heimsborgarahyggju (cosmopolitansim) sem felur í sér tilraun til þess að sameina veraldir 

okkar. Aflið sem getur opnað okkur slíkan hugmyndaheim og úthlutað okkur verkfærunum 

sem nauðsynleg eru til uppbyggingar þess sem Sen kallar skynsama samræðu eða 

samfélagsrödd,
145

 bæði innan samfélaga og á milli samfélaga, og þessi rödd verður að hafa 

dug og þor til þess að takast á við óþæglegar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Leiðin 

til að ryðja samræðunni braut og ná eyrum samferðamanna okkar getur eingöngu falist í 

siðferðilegri vakningu eins og þeirri sem Appiah lýsir í The Honor Code. Við þurfum að 

breyta hugmyndum okkar um heiður og sæmd og þora að standa við þær opinberlega. 

Hugveitan sem Maajid Nawas og Ed Husain, Quilliam, er tilraun til þess að vera þessi 

siðferðilega rödd, framlag til siðferðilegrar byltingar með því að leggja áherslu á að 

endurheimta grunngildi hins frjálslynda lýðræðis, virðingu fyrir mannréttindum og frelsi, og 

rökstyðja algildi þeirra og mikilvægi fyrir allar manneskjur í öllum veröldum. Færa þær 

þannig nær hver annarri og búa til sameignlegan útgangspunkt sem samræðan getur hafist í. 

Einskonar var fyrir vindi þar sem við getum hvílt og átt samræðu án þrýstings sem stíar okur í 

sundur og nýja stórsögu sem sem setur sameiginlegt líf okkar í jákvætt samhengi. 

Þegar Appiah og Sen tefla fram hugmyndum sínum sem þeir kenna við heimshyggju 

eru þeir að leita leiða til þess að sameina eðlislæga tilhneigingu okkar til þess að upplifa 

ríkari skyldu og traust gagnvart þeim sem standa okkur næst og hina algildu kröfu 

siðferðisins sem kennir að okkur beri að taka tillit til siðferðilegra hagsmuna allra manna - 

vegna þess að þeir eru menn - og bera umhyggju fyrir velferð þeirra. ´ 
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Lokaorð: Róttækt lýðræði og sjálfbær heimssaga 
 

Rúm tuttugu ár eru nú liðin frá því að Francis Fukuyama gaf út The End of History and the 

last Man. Mikið vatn hefur síðan runnið til sjávar og þó Fukyama segist í grundvallaratriðum  

ekki hafa skipt um skoðun hafa áherslur hans þó breyst verulega frá því hann var áhrifamikill 

talsmaður neocon hrefingarinnar sem barðist fyrir lýðræðisvæðingu í Arabaheiminum undir 

forystu Bandríkjanna. Mikilvægustu breytinguna má rekja til þess að  jafnvel þó svo að 

Fukuyama telji enn að engin hugmyndafræði geti skákað frjálslyndu lýðræði,  hefur hann gert 

sér grein fyrir göllum í hugmyndafræðinni sem birtist í  því pólitíska- og efnahagslega kerfi 

sem það hefur í reynd getið af sér á öld hnattvæðingar, þeirri mismunun sem hefur ekki tekist 

að uppræta. Þannig má segja að hann hafi skipað sér í rúm með hugsuðum á borð við Ernesto 

Laclau sem leitaðist við að útvíkka lýðræðisugtakið með því að hefja það á stig róttæks 

lýðræðis með endurskilgreiningu á borgarahugtakinu og hugmyndum um tengls  borgaranna 

við samfélagið. Fukuyama veltir þessu meðal annars fyrir sér  þegar hann gerir vangetu hins 

frjálslynda lýðræðis til þess að fjalla um hópréttindi, sem sjálfsmyndapólitíkin gerir svo 

sterka kröfu um, að umfjöllunarefni eins og rætt er um hér að framan. Í grundvallaratriðum 

gengur róttækt lýðræði út á að endurskilgreina hugmyndina um sjálfsmynd og samsemd til að 

ráða betur við fjölbreytileika og hreyfanleikann í nútíma samfélögum. Annar mikilvægur 

þáttur í róttæku lýðræði í meðförum Laclau er að útvíkka jafnaðarhugsjónina þannig að hún 

nái ekki aðeins yfir efnahagslega afkomu heldur sé jafnframt hugað að því hvernig virðing, 

vald og frelsi deifist.
146

  Einsog fram hefur komið tekur Fukuyama undir þessa kröfu og segir 

það alltof takmarkaða sýn á manninn í samfélagi að einblína á efnahagslega stöðu hans. Í 

viðtali við Spiegel online sem áður er vitnað í leitar blaðamaður svara við því hvers vegna 

höfundur The End of History and the Last Man, sem áður færði rök fyrir því að sigur hins 

frjálslynda lýðræðis hefði svo gott sem stöðvað heimssöguna,  hefði í nýjustu rannsóknum 

sínum komist að því sem virtist gjörólík niðurstaða og teldi nú að hnattvæðingin og galli í 

kapítalismanum stefndu sjálfu lýðræðinu í voða. Svar Fukuyama var þetta:  
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Við ættum ekki að nota orðið kapítalismi hér, vegna þess að það er enginn raunhæfur valkostur sem getur 

komið í staðinn fyrir kapítalisma. Það sem við erum í raun að tala um er hagvöxtur og efnahagsþróun í 

samfélögum nútímans.
147

  

 

Hann heldur svo áfram og segir að ástæða þess að sósíalismi hefur ekki náð að skjóta 

raunverulegum rótum sé sú að efnahagsleg þróun varð með þeim hætti að meiri jöfnuður 

skapaðist innan frjálsa markaðskerfisins en forsendur sósíalismans gerðu ráð fyrir. Undir 

þessu skipulagi varð til stöndug og stór millistétt sem var frekar einsleitur hópur og við slíkar 

aðstæður eru stéttaátök ólíklegt hreyfiafl. Þegar meirihlutinn telur sig búa við efnahagslega 

velsæld og frelsi er hann ólílegur til að standa í stéttabaráttu. Sé meirihlutinn á hinn bóginn 

sviptur frelsi og afkomu, sem hvoru tveggja gerist þegar vald og gæði þjappast á fárra hendur 

og minnihlutahópum er haldið á jaðrinum, geta átökin auðveldlega blossað upp á ný. Og það 

er þessi hætta sem hefur tekið sig upp og ógnar nú bæði friði og sjálfu lýðræðinu. Um það 

sjást dæmi víða um heim, enda segir Fukuyama hnattvæðinguna hafa breytt menningarlegum 

og efnahagslegum forsendum í heiminum hratt undanfarin  ár og skapað nýja gróðrarstíu fyrir 

átök sem grundvallast á ójafnri dreifingu gæða af efnahagslegum og andlegum eða 

menningarelgum toga.  Millistéttin fer minnkandi og ný og fjölbreyttari samfélagsgerð gerir 

það að verkum að fleiri einstaklingar og hópar, þar á meðal múslimar í innflytjendahverfum 

Evrópu, glíma á jaðrinum á meðan hinir fáu útvöldu sem njóta ávaxta hnattvæðingarinnar 

maka krókinn á toppnum.  

Fukuyama hefur á síðustu tuttugu árum gert sér æ betur grein fyrir því að 

hugmyndafræðileg endimörk heimssögunnar geta aldrei verið annað en innhaldlítið gaspur ef 

ekki fer saman hugmyndafræði og stefnumótun sem sníður stofnunum og samskiptum 

umgjörð í raunverulegu samspili ólíkra hópa og einstaklinga í tíma og rúmi. Ef 

hugmyndafræðin nær ekki í gegnum eldvegg elítunnar til að hafa raunveruleg áhrif á 

samfélagið er lýðræðinu hætta búin. 

 

Það sem gerist í lýðræðissamfélögum þegar millistéttin veikist er að populismi verður meira áberandi, 

innbyrðis átök aukast og vanhæfni til að skipuleggja dreifingu gæða verður áberandi. Populismi af 

þessari sort hefur skotið upp kollinum í Bandaríkjunum á ný. Hann ætti að koma frá vinstrinu, en satt að 

segja kemur hann mest frá hægri. Ef þú talar við meðlimi teboðshreyfingarinnar um tilfinningar þeirra í 
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garð ríkisstjórnarinnar, þá koma miklar tilfinningar í ljós. Þau hata ríkisstjórnna. Þeim finnst þau hafa 

verið svikin af elítunni.
148

 

 

Þetta er í raun sama tilfinning og sú sem ýtir ungum múslimum í fjölmenningarsamsfélögum 

Evrópu út á jaðarinn og fjallað er ítarlega um hér að framan. Sama tilfinning og knúði heilagt 

stríð Osama bin Laden og félaga gegn Bandaríkjunum. Sama tilfinning og bar uppi 

frelsisbaráttu blökkumanna í Bandaríkjunum og Suður Afríku sem og hreyfingar femínista og 

almennt allra þeirra hópa sem krefjast viðurkenningar og þátttöku í samfélagi sem ýtir þeim 

út á jaðarinn. Þessi nístandi tilfinningin um að vera skilinn útundan og njóta ekki virðingar 

eða réttinda sem sjálfráða og frjáls manneskja, krafa um tymos og sjálfstraust svo gripið sé til 

þeirra hugtaka sem fjallað er um hér að framan. 

Eftir sem áður er hið frjálslynda lýðræði og þau gildi sem það hvílir á nauðsynleg og 

líklega eina mögulega forsenda breytinga og þróunar  í átt til róttækara lýðræðis vegna þess 

að það er í gegnum átökin því fylgjandi sem áður undirokaðir og raddlausir hópar öðlast 

forsendur til að stíga fram og láta í sér heyra. Þess vegna veðjar Fukyama, eins og Laclau, á 

að útvíkka hið frjálslynda lýðræði þannig að það nái betur utan um samtímann. Samræða um 

sjálfsmynd milli ólíkra hópa er aðeins möguleg undir frjálslyndri hugmyndafræði sem hefur  

frelsi og mannréttindi að frumforsendu. Og þó samræðan sé ekki nægjanleg foresenda róttæks 

lýðræðis þá er hún nauðsynleg forsenda og án hennar fellur lýðræðisprójektið um sjálft sig. 

Óeiningin og átökin verða viðvarandi þegar við  festumst í sjálfsmyndapólitíkinni sem gengur 

út frá þröngu sjónarmiði  fárra, í stað þess að tryggja í sessi opið skipulag sem miðast við búa 

til umjgörð sem miðast við hagsmuni heildarinnar. Þegar okkur tekst ekki að leiða 

samningaviðræðurnar til lykta, einsog frjálslynd lýðræði gerir þó ráð fyrir. 

Sjálfsmyndapólitíkin hefur síðast liðna áratugi drepið hinu raunverulega viðfangsefni á dreif 

með þessum hætti, verkefninu sem felst í því að innleiða það sem skilgreina mætti sem 

róttækt lýðræði, breyta kerfinu þannig að það ráði við þversögnina ein jörð, margar veraldir. Í 

raun er þetta aldagömul taktíkt í stjórnmálum: deila og drottna. Til þess að losna undan þessu 

oki þurfum við að hætta að hamra í sífellu á því hvað gerir okkur sérstök og huga að því sem 

sameinar, bretta upp ermar og breyta hugmyndafræðinni í verkfæri sem duga til að smíða 

umgjörð sem ræður við fjölbreytileikann. 
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Með ofansagt í huga mætti ef til vill segja að Fukyama hafi fagnað of snemma, að 

síðasti spölurinn að einhsverskonar endapunkti sé enn eftir og felist í því að eyða misræminu 

á milli opins og samræðumiðaðs kerfis Fukuyama og lokaðs og átakmiðaðs hugmyndaheims 

Huntingtons. Um leið lyki stöðnunartímabilinu sem endimörk sögunnar í meðförum 

Fukuyama lýsa að nokkru leyti og heimssagan yrði sjálfbært
149

 og skapandi hreyfiafl. 
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Eftirmáli: Innflytjendur á Íslandi. 
 

Málefni tengd innflytjendum eru tiltölulega nýtt viðfangsefni á Íslandi. Sem viðfangsefni 

stjórnmála og fræðasamfélags og einnig þeirra einstaklinga sem lifa hinn nýja 

fjölmenningarlega veruleika. Þetta á auðvitað bæði við um innflytjendur sem eru að fóta sig í 

nýju samfélagi og stundum framandi menningarheimi jafnt og innfædda Íslendinga sem 

höfðu lítið svigrúm til þess að aðlagast fjölbreytninni og breyttum aðstæðum þar sem 

innflytjendum fjölgaði hratt á stuttum tíma. Árið 1994 var 1.5% íbúa á Íslandi af erlendum 

uppruna en var í byrjun árs 2013 9.1% samkvæmt skýrslu Fjölmenningarseturs um greinir 

ýmiskonar tölfræði í tengslum við innflytjendasamfélagið á Íslandi.
150

  

Í aðdragand uppsveiflunnar, sem náði hámarki árið 2007, fjölgaði mjög í hópi 

innflytjenda. Ástæðuna má rekja til aukinnar eftirspurnar eftir vinnuafli og auðveldara 

aðgengi íbúa innan Schengen, sem Ísland gerðist aðili að árið 1996, að íslenskum 

vinnumarkaði. Í kjölfar þessara breytinga fóru stjórnvöld á Íslandi smátt og smátt að huga að 

málefnum innflytjenda með stefnumótun og aðgerðaráætlun í málaflokknum. Þannig var 

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjenda kynnt í ársbyrjun 2007
151

 og í nóvember 

2012 voru samþykkt á Alþingi ný lög um málefni innflytjenda.
152

 Samtök Sveitarfélaga 

kynnti stefnu í málaflokknum 2009
153

 og nokkur einstök sveitarfélög hafa markað eigin 

stefnu. 

Verulegt bakslag kom í þessa vinnu í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 og bjargir 

til þess að takast á við nýja samfélagsgerð þar sem fjölbreytnin er vaxandi, eins og kveðið var 

á um í þeirri stefnumótun sem hafði  farið fram, hefur farið minnkandi. Í hugum margra var 

það rökrétt ráðstöfun þar sem ráð var fyrir því gert að farandverkamenn sem hingað höfðu 

komið til að vinna í byggingariðnaði og öðrum tímabundnum verkefnum á uppgangstímum, 

                                                 
150

 Þetta hlutfall tekur til innflytjenda og barna þeirra, þ.e. 1. og 2 kynslóðar innflytjenda. Ef aðeins er tekið mið af 

fyrri hópnum er hlutfallið rúm 7%. Skýrslan er aðgengileg á vef Fjölmennigarseturs: 

http://www.mcc.is/media/frettir/Tolfraediskyrsla-2013.pdf 
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 http://www.forsaetisraduneyti.is/radherra/raedur-greinar-sdg/ 
152

 http://www.althingi.is/altext/140/s/0857.html Í lögunum, sem byggja á málefnasamningi sem gerður var við 

myndun ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs 2009, er ákvæði um að leggja skuli 

fram verkefnaætlun innan árs frá gildistöku laganna. Fátt bendir til þess að ríksstjórn Framsóknar- og 

sjálfstæðiflokss sem tók til starfa á vordögum 2013 muni uppfylla það ákvæði. 
153

 Sjá: http://www.samband.is/media/althjodamal/Stefnumotun_innflytjendur.pdf 

http://www.althingi.is/altext/140/s/0857.html
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færu til síns heima þegar þörf fyrir vinnuafl minnkaði. Það er skemmst frá því að segja að það 

gerðist ekki, að minnsta kosti ekki í eins ríkum mæli og margir töldu sér trú um og sama ferli 

og lýst er í öðrum kafla fór af stað á Íslandi. Hér hafði erlent launafólk unnið sér inn réttindi 

og margir tóku þá ákvörðun að dvelja áfram á Íslandi til að nýta sér þau. Í stað þess að 

yfirgefa Ísland sendu verkamennirnir eftir fjölskyldum sínum sem þeir áður höfðu séð fyrir í 

heimalandinu. Fjöldi innflytjenda breyttist því ekki eins mikið og margir áttu von á, en 

samsetning hópsins þróaðist frá því að vera frekar einsleitur hópur verkamanna sem vann 

mikið en var að öðru leyti í litlum tengslum við samfélagið og lítilli þörf fyrir þjónustu, í 

fjölskyldur sem eru miklu sýnilegri í samfélaginu. Erlendu verkamennirnir voru að verulegu 

leyti ósýnilegir,
154

 það gjörbreyttist þegar fölskyldur fóru að flytjast til landsins í ríkari mæli. 

Þar með jókst þjónustuþörf innflytjendahópsins líka til mikilla muna; börn ganga í skóla, 

konur verða barnshafandi og atvinnuleysi, sem fram til þess hafði nánast verið óþekkt meðal 

innflytjenda á Íslandi, varð hlutskipti margra innflytjenda sem í kjölfarið þurftu að sækja sér 

margvíslega þjónustu til ríkis og sveitarfélaga. Síðan hefur verið að þróast ný stéttskipting á 

Íslandi þar sem innflytjendur mynda í ríkari mæli minnihlutahóp á jaðrinum sem er útsettari 

fyrir atvinnuleysi og fátækt, félagslegur hreyfanleiki er takmarkaður, útskúfun á grundvelli 

trúar- eða menningarhefða verður meira áberandi og heilindi fólks gagnvart Íslandi eru 

tortryggð. Þetta kristallast til dæmis í umræðunni um byggingu mosku í Reykjavík sem og 

tilhneigingu til þess að líta svo á að innflytjendur séu glæpahneigðari en Íslendingar.
155

   

Með þessari þróun hafa innflytjendur því orðið sýnilegri á Íslandi og áskorunin um 

gagnkvæma aðlögun knýr á með æ meiri þunga Eftir því sem samskipti innflytjenda og 

innfæddra verða meiri, því betri snertingu um sem „við“ komust í við „hina“, þeim mun 

mikilvægari verður stefnumótun og verkefni sem hafa það að markmiði að skapa forsendur til 

virks lýðræðis, gangkvæmrar aðlögunar, einingar í margreytileikanum. Það er því 

áhyggjuefni að sú mynd sem gjarnan er dregin upp af innflytjendum og fjölbreytileika á 

Íslandi er dökk og lituð af þeim vandamálum sem gölluð fjölmenningarstefna í Evrópu hefur 
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 Þegar ég byrjaði að vinna að málefnum innflytjendum á Akranesi, sem verkefnisstjóri samstarfsverkefnis 

Akraneskaupstaðar og Rauða krossins á Akranesi, höfðu margir á orði að slíkt væri óþarft á Akranesi því þar byggju 

engir innflytjendur. Raunin var sú að um 5% íbúa á Akranesi voru innflytjendur, mest verkamenn frá Autur Evrópu, 

sem voru hreinlega ósýnilegir í samfélaginu.  
155

 Sjá til dæmis skrif Ólafs F. Magnússonar í tengslum við mosku-umræðuna og umræðu alla á vef- og 

samfélagsmiðlum. 
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leitt af sér á löngum tíma og að í kjölfar efnahagshrunsins hefur fjármagni sem veitt er til 

innflytjendamála minnkað um meira en helming.
156

 Íslendingar virðast margir hverjir með 

öðrum orðum ganga að því sem gefnu að fjölmenningarhugtakið sé gjaldþrota draumsýn og 

sá veruleiki sem það lýsir sé ómögulegur. Að hér munu vandamálin sem skapast hafa í 

löndunum í kringum okkur óhjákvæmilega fylgja fjölgun innflytjenda á Íslandi. Í stuttu máli 

sagt að kenning Huntingtons um óumflýjanleg átök milli menningarheima sé raunsönn lýsing 

á veruleikanum og farsæl sambúið ólíkra menningarheima ómöguleg. Sú staðreynd að 

fjölmenningarsamfélagið á Íslandi þróaðist að minnsta kosti tveimur áratugum síðar hér á 

landi en í nágrannalöndunum, býður hins vegar upp á einstakt tækifæri fyrir Íslendinga til 

þess að  innleiða það sem kalla mætti annarar kynslóðar-nálgun, nálgun sem byggir á þeim 

lærdómi sem draga má af því sem miður fór í Evrópu. Með þessu mætti hámarka líkurnar til 

þess að betur gangi á Íslandi. Fræðimenn eru yfirleitt sammála um að stærstu mistökin hafi 

falist í að veita innflytjendum ekki strax stuðning og sértæka aðstoð við að fóta sig í nýjum 

veruleika svo möguleikar þeirra mættu verða sem mestir til að vegna vel í nýju landi.  Að 

hluta til var þetta gert vegna þess, eins og komið hefur verið inn á, að bæði innflytjendurnir 

sjálfir og móttökusamfélögin gerðu aðeins ráð fyrir tímabundinni dvöl, en ekki því að 

innflytjendur myndu setjast að til frambúðar. Einnig var talið að aðlögunin myndi eiga sér 

stað sjálfkrafa í gegnum aðra kynslóð sem elst upp að hluta til í menningu dvalarlandsins.
157

 

Reynslan sýnir hins vegar að hluti þeirra sem kemur til tímabundinna starfa snýr aldrei til 

baka og aðlögun mun ekki eiga sér stað án sértækrar íhlutunar móttökusamfélagsins. Hér 

hefur stéttaskipting sem verður til samfara auknum fjölda innflytjenda áhrif. Innflytjendum er 

hætt við að mynda minnihlutahópa á jaðrinum sem hefur takmarkað aðgengi að samfélaginu 

og lítið samneyti er milli hópa. Eina pólitíkin sem ástunduð er felst í sjálfsmyndapólitíkinni 

sem markar enn skilmerkilegar skilin milli einstakra hópa og er ekki líkleg til þess að skapa 

einingu eða stuðla að gagnkvæmri aðlögun. Síðastliðna mánuði hef ég unnið að því í 

samvinnu við starfshóp á vegum Akraneskaupstaðar, að móta mannréttindastefnu fyrir 

Akraneskaupstað sem grundvallast á útvíkkun jafnréttishugtaksins þannig að það nái yfir 

mismunun á breiðari grunni, taki meðal annars til uppruna, þjóðernis og trúarbragða. Í 
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 Skv.  Tölfræðiskýrslu um málefni innflytjenda 2013, bls. 43.  2008 var veitt rúmum 400 milljónum til 

málaflokksins, 2012 hafði upphæðin lækkað í tæpar 200 milljónir.  
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 Sjá t.d. Prf. Dr. Christine Schirrmacher (2006) Is Multiculturaism (Multi-Culti) at an end? The Lack of an 

Alternative to the Discussion of Values, Hope for Europe, 3 árgangur. 

http://www.worldevangelicals.org/lausanne/data/resources/mbstexte076kl_01.pdf 
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tengslum við þessa vinnu hef ég tekið viðtöl við fjölda innflytjenda á Akranesi, af 

fjölbreyttum uppruna. Næstum allir viðmælendur benda á mikilvægi þess að skapa 

samræðuvettvang fyrir innflytjendur og innfædda jafnt og ólíka innflytjendahópa, og ryðja 

þannig leið fyrir aðlögun og ríkari samfélagsþátttöku. Það er áhyggjuefni fólks af erlendum 

uppruna sem ég hef rætt við að þeirra hópur sé að lokast inni í eigin veröld án aðgengis að 

samfélaginu á breiðari grunni, fjöldi fólks lærir ekki tungumálið, eignast ekki íslenska vini og 

nýtir ekki þjónustu nema að takmörkuðu leyti. Einnig töldu viðmælendur að möguleikar 

þeirra til þess að bæta aðstæður sínar væru takmarkaðri en innfæddra. Innflytjendur á 

Akranesi upplifa sig því töluverðu leyti sem minnihlutahóp á jaðri samfélagsins, sem er 

upphafið að þeim ógöngum sem samfélögin í kringum okkur hafa lent í með 

fjölbreytileikann. Þegar ekki tekst að tryggja möguleika allra til þátttöku í samfélaginu,
158

 

skapa grundvöll fyrir einingu í margbreytileikanum í stað þess að búa við fjöl – einmenningu, 

fer að síga á ógæfu hliðina. 

Til þess að hámarka möguleika innflytjenda er nauðsynlegt að tryggja aðgengi að 

þjónustu og samfélagsþátttöku, einnig þarf að vinna markvisst að gagnkvæmri aðlögun, gegn 

fordómum og mismunun og veita fræðslu um kosti og áskoranir því fylgjandi að búa í 

fjölmenningarlegu samfélagi. Finna þarf leið til þess að  ólíkir hópar geti sameinast í einlægri 

samræðu um þau grunngildi sem liggja skulu samfélaginu til grundvallar, eins og fjallað er 

um í köflunum hér að framan. Leggja ber áherslu á ábyrgð ekki síður en réttindi og skyldur. 

Hér skiptir miklu að sætta andstæðurnar sem felast annars vegar í stjórnmálum sem 

grundvallast á sundrandi heimssýn sem aukin áhersla stjórnvalda á „eina þjóð með 

sambærilega hagmuni“
159

 vitnar um, og hins vegar sameinandi sýn þeirra sem rannsaka og 

vinna með fjölbreytileikann með það að markmiðið að skapa farsæla umgjörð fyrir einingu í 

margbreytileikanum, eins og stefnumótun í málefnum innflytjenda ber með sér. Um þau 

grunngildi sem Ísland byggir á segir í stefnunni: Í lýðræðisþjóðfélagi er gert ráð fyrri að 
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 Eða að minnsta kosti  tryggja að allir hópar hafi rödd og sjónarmið þeirra eigi greiða leið inn í 

samfélagsumræðuna. 
159

 Í stefnuræðu forsætisráðherra sem flutt var við upphaf 143. Löggjafarþings Íslendinga þann 2. október 2013 velti 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir sér möguleikanum á því að á Íslandi gæti blómstrað eins konar 

fyrirmyndarríki. Grundvallarforsenda sem ráherra gefur sér er að við séum á einhvern átt sérstök og frábær og 

vernda þurfi Ísland gegn utanaðkomandi, spillandi áhrifum. Forsendur draumsýnarinnar er m.a. þessi: „Landið væri 

eyja með skýr landamæri frá náttúrunnar hendi og byggð af einni þjóð með sambærilegt gildismat, herlausri þjóð 

sem býr samt við meiri frið og meira öryggi en flest allar þjóðir heims.“ Skýrslu forsætisráðherra í heild má nálgast 

að vef  ráðuneytisisn: http://www.forsaetisraduneyti.is/radherra/raedur-greinar-sdg/ 
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ólíkir hagsmunir og sjónarmið séu viðurkennd og að fulltrúar þeirra hafi bæði rétt og skyldu 

til að koma þeim á framfæri.
160

   

Sagan kennir okkur að hugmyndafræðilega séð voru málefni innflytjenda lengst af 

útskýrð sem svar við vandamáli (skortur á vinnuafli) eða vandamál í sjálfu sér (skortur á 

aðlögun). Þessari sýn þarf að breyta ætli Ísland að læra af mistökum landanna í kringum 

okkur. Hnattvæðingin hefur það í för með sér, hvort sem okkur líkar það betur eða verr, að 

landamæri hafa minni þýðingu. Fólk, hugmyndir og allt sem þeim fylgir ferðast auðveldlega 

yfir landamæri og draumurinn um eina þjóð í einu landi er úti. Í stað þess að spyrna við þróun 

sem verður ekki hamin og einblína á innflytjendur sem vandamál ættum við að gangast við 

sameiginlegri ábyrgð allra sem á Íslandi búa og beina sjónum að möguleikunum sem við 

höfum til þess að skapa samfélag byggt á virðingu fyrir fjölbreytileika og nýta þá möguleika 

sem fjölbreytnin skapar, tileinka okkur það sem bætir okkur og eflir, eins og Mill lagði svo 

ríka áherslu á, í stað þess að streitast á móti, falla í gildru vanans og staðna. Slíkt er, þegar 

upp er staðið, mun líklegra til að skapa fyrirmyndarríki á 21. öldinni, eins og forsætisráðherra 

hefur lýst áhuga á
161

, heldur en úreltar hugmyndir um „eina þjóð í einu landi“ sem gerir ráð 

fyrir tilveru einsleitra þjóðríkja sem runnið hafa sitt skeið á enda (og voru oft aldrei til). Og 

Ísland hefur raunar mikla möguleika til þess að þróa slíkt samfélag vegna þess að 

fjölbreytileikinn þróaðist hér seint. Slíkt fyrirmyndarsamfélag getur aðeins orðið til í gegnum 

samræðu um gildi og meðvitund um að á Íslandi býr ekki “ein þjóð með sambærilega 

hagsmuni” heldur þrífst hér fjölbreytt mannlíf og ólík viðhorf sem þó geta mæst í samræðu 

og sammælst um það sem Appiha kallaði grundvallarregluna um hlutleysi sem jafna 

virðingu.
162

 Í kjölfarið þarf svo að nýta niðurstöður þeirrar samræðu til að binda í stofnanir 

samfélagsins aðferðir og hugmyndafræði sem ræður við fjölbreytileikann. Gera verður 

samkomulag um hvernig samfélagi við viljum búa í og slíkt samfélag mun þá og því aðeins 

blómstra að okkur takist með samhentu átaki að renna stoðum undir samfélagsþróunina sem 

hér hefur verið kynnt til sögunar og kennd hefur verið við róttækt lýðræði og sjálfbæra 

heimssögu. Við þurfum að gangast við fjölbreytileikanum, efla lýðræðið og styrkja kerfi sem 
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 Sjá: Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda bls. 6:   

http://www.forsaetisraduneyti.is/radherra/raedur-greinar-sdg/ 
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 Sjá stefnuræður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar , flutt 2.október 2013: 

http://www.forsaetisraduneyti.is/radherra/raedur-greinar-sdg/ 
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ræður við þversögnina ein jörð, margar veraldir. Slíkt krefst heilinda, stefnumótunar, aðgerða 

og fjármagns.  

Því miður eru blikur eru á lofti um að við séum að glutra niður tækifærum til þess að 

læra af byrjendamistökum fjölmenningarinnar. Í byrjun mars 2012 kom út fjórða skýrsla 

ECRI nefndarinnar svo kölluðu, Evrópunefndar gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi 

(European Commission against Racism and Intolerance - ECRI) þar sem fram komu ýmsar 

ábendingar um það sem betur má fara, meðal annars er bent á erfitt aðgengi innflytjenda að 

upplýsingum um þjónustu og tækifæri til þátttöku séu ekki fyrir hendi.
163

 

Einnig er vert að benda á skýrslu Sameinuðu þjóðanna um stöðu mannréttindamála á 

Íslandi frá 2011 þar sem fjölmargar athugasemdir við skipulag  málefna innflytjenda koma 

fram.  Einnig er það áhyggjuefni að atvinnuleysi meðal innflytjenda er langtum meira en 

meðal innfæddra, eins og áður hefur komið fram, brottfall úr skólum er meira meðal 

ungmenna af erlendum uppruna, þátttaka barna af erlendum uppruna í íþrótta- og 

tómstundastarfi almennt minni en innfæddra og möguleikar fjölskyldna af erlendum uppruna 

til félagslegs hreyfanleika eru almennt minni en innfæddra, eins og fram kemur í skýrslu 

Fjölmenningarseturs sem vitnað hefur verið í. 

 

 

Múslimar á Íslandi 
 

Múslimasamfélagið hefur vaxið á Íslandi samhliða almennri fjölgun innflytjenda og jafnvel 

umfram það. Mjög litlar rannsóknir hafa verið gerðar á múslimasamfélaginu hér á landi og 

því er erfitt að henda reiður á því hversu margir múslimar búa á Íslandi, hvernig 

múslimasamfélagið er samansett og hver staða múslima á Íslandi almennt er. Þó er ljóst að 

múslimum hefur fjölgað umtalsvert. Samkvæmt tölum Hagstofunnar voru 78 skráðir i 

trúfélag múslima árið 1998. 1 janúar 2013 voru skráðir 465 í  Félag múslima á Íslandi og 305 

í Menningarsetur Múslima á Íslandi, samtals 770.
164

 Í grein í Hugsandi frá 2010 leitast 

Hilmar Magnússon við að átta sig á fjölda múslima á Íslandi. Þar segir: 

                                                 
163

 Sjá: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/iceland/ISL-CbC-IV-2012-001-ENG.pdf 
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 Sjá: http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Trufelog 
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Þá benda niðurstöður Lene Kühle, doktors í trúarbragðafræðum við Árósaháskóla í Danmörku, til þess að 

20-25% allra þarlendra múslíma séu í íslömskum söfnuði. Þessar tölur geta reynst gagnlegar, því 

hérlendis vitum við fjöldann í félagi múslíma, en höfum takmarkaða vitneskju um annað. Ef við 

heimfærum niðurstöður Kühle upp á Ísland og gerum ráð fyrir að þeir 402 meðlimir sem skráðir eru í 

FMÍ séu um 20-25% af heildarfjölda múslíma á Íslandi verður lægri talan 1.608 en sú hærri 2.010. 

Samkvæmt þessu gæti heildarfjöldi múslíma á Íslandi því legið á bilinu 500 - 2.000 manns eða 0,15 - 

0,60% mannfjöldans. 
165

   

 

Uppfærðar til 2013 gætu þessar tölur verið allt að 3200 manns, eða um 1% af  íbúafjölda á 

Íslandi. Vísbendingar eru um að hópurinn sé mjög fjölbreyttur, öfugt við það sem er raunin til 

dæmis í Frakklandi, Þýskalandi og Bretlandi eins og rætt var í þriðja hluta. Einföld könnun í 

reikniforritum Hagstofunnar leiðir í ljós að múslimar á Íslandi árið 2013 eru fjölbreyttur 

hópur fólks frá mörgum og ólíkum löndum, stærstu hóparnir koma líklega frá Marokkó (152 

einstaklingar), Indónesíu (120 einstaklingar) og fyrrum Júgóslavíu (178). Innflytjendur frá 

öðrum löndum íslam eru taldir í fáeinum tugum, eða jafnvel inna við tíu.
166

 Auðvitað er ekki 

hægt að slá því föstu að allir einstaklingarnir sem koma frá löndum þar sem íslam eru ríkjandi 

trúarbrögð, séu múslimar en þessar tölur gefa áhugaverðar vísbendingar. Því fjölbreyttara 

sem  múslimasamfélagið á Íslandi er, þeim mun meiri samræða þarf að fara fram þeirra á 

milli svo unnt sé að semja um sjálfsmynd. Í fimm manna stjórn Menningarseturs múslima á 

Íslandi eru stjórnarmeðlimir til að mynda frá fjórum löndum í tveimur heimsálfum; Marokkó 

(2), Líbíu (1), Egyptalandi (1, imaminn), Pakistan (1) og Sýrlandi (1).
167

 Múslimar á Íslandi 

þurfa því að koma sér saman um hvað það þýðir í raun að vera múslimi á Íslandi en geta ekki 

einfaldlega yfirfært það sem þeir lærðu í heimalandinu. Til þess að nýta það tækifæri sem 

síðbúin þróun í innflytjendamálum á Íslandi og fjölbreytni múslimasamfélagsins býður upp á 

þurfum við, sem samfélag, að marka okkur meðvitaðan sess við samningaborðið og taka 

yfirvegaðan og upplýstan þátt í umræðunni um framtíð íslam á Íslandi. Þessi samræða þarf að 

hefjast áður en sú andúð sem virðist vera að þróast í garð múslima á Íslandi leiðir til 

pólaríseringar og átaka, sem lýst er í 2. kafla. Ef við bregðumst hratt við gætum við komið í 

veg fyrri slíkt og hafið einlæga samræðu um íslam á Íslandi með áherslu á gagnkvæma 

virðingu og sameiginlega hagsmuni okkar allra.  Þannig ættum við möguleika á því að skapa 

á Íslandi samfélag þar sem allir fá að njóta sín, með því að tileinka okkur meginregluna um 
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 Þetta eru lönd á borð við Pakistan, Afangistan, Írak, Íran, Egyptaland, Jórdaníu, Kúweit, Líbanon, Palestínu, 

Sýrland, Túnis og fleiri. 
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 Þessar upplýsingar hef ég frá gjaldkera Menningarseturs múslima á Íslandi, Ibrahim Faraj. 
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hlutleysi sem jafna virðingu, semja um að vera jafningjar í samfélagi sem ræður við 

fjölbreytileikann og láta lýðræðið virka í reynd. 
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