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Útdráttur 

Á 15. öld fjölgaði frásögnum af frumstæðum Afríkubúum í Evrópu. Þessar frásagnir 

urðu innblástur fjölda fræðimanna sem veltu fyrir sér fjarlægum samfélögum sem áður 

höfðu eingöngu birst í eins konar ævintýrum. Eftir að þrælaverslun vestrænna manna í 

Afríku hófst að einhverju ráði breyttist umfjöllunin og útlitseinkenni fóru að verða 

mikilvægari í umfjöllun um Afríkubúa. Til urðu fræðilegar kenningar og stefnur sem 

útskýrðu framgang Evrópumanna í Afríku og hjálpuðu fólki að staðsetja sig í hinum ört 

stækkandi félagslega heimi. Þeirra á meðal var hin alræmda kynþáttastefna.  

Vegna mikillar mannréttindaumræðu undanfarna áratugi hefur orðræðan breyst töluvert. 

Þær hugmyndir sem vestrænt fólk hefur um Afríku í dag hafa samt sem áður þó nokkurn 

samhljóm með þessum gömlu hugmyndum. Fréttir frá Afríku virðast ekki bæta ímynd 

heimsálfunnar, hungursneyð og styrjaldir hafa lengi einkennt fréttaflutning frá henni. 

Tækniframfarir undanfarinna áratuga hafa ekki náð til stórra hluta álfunnar og því hefur 

hún átt erfitt uppdráttar innan alþjóðlega samfélagsins. Þar af leiðandi er skortur á 

fjárfestingu í álfunni staðreynd og erfitt hefur reynst að byggja upp stöðugt hagkerfi. 

Margt þarf að breytast til þess að Afríka geti staðið betur innan hins alþjóðlega 

samfélags, ekki síst ímynd hennar á Vesturlöndum.  
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1 Inngangur 

Afríka sunnan Sahara hefur verið kölluð svarta Afríka af Vesturlandabúum. Hún er sögð 

rústir einar vegna stríða, sjúkdóma og faraldra og efnahags- og félagslegra hörmunga. 

Þetta er einfölduð mynd af því sem margir Vesturlandabúar sjá fyrir sér. Það hefur 

einmitt verið sterk tilhneiging að tala um Afríku sem eina heild (Lugan, 2003) og 

fjölbreytileiki heimsálfunnar því hunsaður.  

Í júlí árið 2011 fjölgaði ríkjum Afríku um eitt þegar Suður-Súdan varð sjálfstætt ríki og 

telur heimsálfan nú 54 slík (Kristján Jónsson, 2011). Í Afríku finnast mörg hundruð 

menningarhefðir (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 2007) og þar eru töluð meira en 

þúsund tungumál (Jónína Einarsdóttir, 2007). Afríka er landfræðilega litlu minni en 

Asía og þar bjuggu nálægt 800 milljónir manns árið 2007 (Mogae, 2007). Af þessum 

staðreyndum má sjá að Afríka er stór og fjölbreytt heimsálfa. Þar finnast lönd sem 

framleiða olíu og önnur sem einkennast af landbúnaði. Sum hafa fjölbreytta framleiðslu 

á meðan önnur treysta alfarið á fáeinar vörur (Lugan, 2003). Það gefur því auga leið að 

erfitt að bera þessi ólíku lönd saman og ekki síður að reyna að koma þeim undir einn og 

sama hattinn.  

Í þessari ritgerð leitast ég við að skoða hvaðan hugmyndir Vesturlandabúa um Afríku 

koma, hvernig þær berast okkur og hvort og þá hvaða áhrif þessar ímyndir hafa á 

Afríku. Ég byrja á því að fjalla örstutt um ímyndir, hvað í þeim felst og hvaða 

hlutverkum þær gegna í samfélögum. Til þess að skilja ímyndir Afríku í hugum 

Vesturlandabúa í dag tel ég nauðsynlegt að byrja á því að stikla á nokkuð stóru í 

gegnum söguna með kenningalegu ívafi. Það er víst að fræðimenn Vesturlanda hafa haft 

gríðarleg áhrif á mótun þeirra ímynda sem hafa fylgt Afríku í gegnum söguna. Sú saga 

sem ég rek er skoðuð með tilliti til samskipta Vesturlandabúa við Afríkubúa og hvernig 

upplýsingar hafa borist frá álfunni til hins vestræna heims frá lokum miðalda. Ég fjalla 

um söguna og kenningar fræðimanna saman þar sem ég tel þessa tvo mikilvægu þætti 

haldast í hendur og þar af leiðandi vil ég skoða tengslin á milli þeirra í mótun ímynda 

Afríku. Eftir þá umfjöllun skoða ég hvernig ímyndir heimsálfunnar eru í dag. Þá kemur 
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að kafla þar sem ég skoða þær leiðir sem upplýsingar og annað sem mótar hugmyndir 

okkar berast okkur í dag. Þar fara fremst hnattvæðingin og fjölmiðlar. Það er áhugavert 

að skoða þær takmarkanir og þann skort sem gerir þessum mikilvægu upplýsingaleiðum 

erfitt fyrir að ná til allra svæða heimsins. Í lokin ætla ég að fjalla um þær framfarir sem 

orðið hafa í málefnum Afríku og athuga hvort breytingar á hugarfari fólks hafi átt sér 

stað samfara þeim.   
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2 Um ímyndir 

Kristín Loftsdóttir skilgreinir ímyndir sem tilraun til þess að festa efnislegan veruleika, 

hugmyndir og upplifanir í annað form, til dæmis mynd eða texta. Því má segja að þær 

séu í raun túlkun og jafnvel afmyndun. Hún segir ímyndir vera eftirmyndir eða afrit. 

Skoða skal tengslin á milli þess upprunalega og þess afritaða en afritið getur reynt að 

framkalla áhrif og völd upprunalega þáttarins. Hið afritaða getur einnig verið tilraun til 

þess að ná einhvers konar stjórn á því sem það á að endurspegla. Þar af leiðandi geta 

ímyndir skilgreint, afmarkað og hamið það sem þær eiga í raun einungis að vera 

eftirmyndir af (Kristín Loftsdóttir, 2005). Þannig má ætla að nota megi ímyndir sem 

ákveðið vopn sem hægt er að beita á margvíslegan hátt. Ég tel að þetta sé eitthvað sem 

valdhafar nýti sér bæði meðvitað en líka ómeðvitað. Þannig ýti þeir undir ákveðnar 

ímyndir sem koma þeim vel. Þetta geta verið bæði jákvæðar ímyndir valdhafanna sjálfra 

en líka neikvæðar ímyndir þeirra sem geta verið einhvers konar ógn í augum 

valdhafanna. 

Segja má að ímyndir endurskapi félagslegt minni en félagslegt minni felur í sér að sum 

atriði gleymast, hverfa eða verða ósýnileg á meðan önnur virðast koma upp á yfirborðið 

aftur og aftur. Þannig geta ímyndir viðhaldið ákveðnu formi minnisins. Þar af leiðandi 

getur verið gott að nota félagslegt minni til þess að skoða þversögulegar dýptir ímynda. 

Kristín telur fortíðarþrá eina tegund félagslegs minnis en hún getur einkennt upprifjun á 

fortíðinni. Fortíðarþrá setur skil á milli fortíðar og nútíðar og felur í sér tilfinningu fyrir 

línulegum tíma (Kristín Loftsdóttir, 2005). Hún er jafnframt þrá í eitthvað sem er liðið 

og óafturkræft (Bissell, 2008). Fortíðarþrá þarf þó ekki nauðsynlega að vera þrá í gamalt 

og einfalt líf heldur er hún frekar aðferð til þess að halda í þekkingu sem getur hjálpað 

fólki að skilja heiminn og staðsetja sig innan hans. Fortíðarþrá getur bæði verið 

ómeðvituð og brotakennd (Kristín Loftsdóttir, 2005). Til þess að skilja hana í 

nútímanum þarf að skoða hana í sögulegu samhengi og gera sér grein fyrir rýminu sem 

hún finnst í (Bissell, 2008). 
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Ég velti fyrir mér hvort þessi gömlu félagslegu minni séu ekki grunnurinn að því 

hvernig við upplifum og skynjum heiminn, þetta sé þáttur í menningu okkar. John Gills 

sagði einmitt að minningar hjálpi okkur að skilja heiminn sem við lifum í (Bissell, 

2008). Ég velti í framhaldinu fyrir mér hvort þeir atburðir sem rifjaðir eru upp geti verið 

einhvers konar tilraun til þess að hægja á hinu síbreytilega umhverfi okkar. Hraði 

breytinga hefur aukist til muna með nýrri tækni og aukinni þekkingu, bæði almennri og 

vísindalegri. Það verður stöðugt erfiðara að halda í við þennan hraða. 

Staðalímyndir og fordómar eru þættir sem oft eru taldir haldast í hendur. Margir 

fræðimenn hafa haldið því fram að fordómar séu í raun afleiðing flokkunarferlis, þar 

sem meðal annars staðalímyndir verða til. Fólk sem tilheyrir ákveðnum hópi sem hefur 

sterka staðalímynd samsamar sig henni. Hins vegar getur fólk verið ósammála staðal-

ímyndinni, ekki trúað á hana ef að svo má að orði komast. Þannig geta persónulegar 

skoðanir fólks haft áhrif á hegðun þess gagnvart hóp sem hefur sterkar staðalímyndir. 

Staðalímyndir lærir fólk í gegnum samfélög sín en sterkar vísbendingar benda til þess 

að þær séu snemma orðnar þekktar og nokkuð rótfastar hjá börnum. Þetta gerist áður en 

börn fara að nota gagnrýna hugsun og efast því síður um ágæti staðalímynda. Þar sem 

þær hafa verið lengur til staðar í hugum fólks en persónulegar skoðanir sem myndast 

síðar, er líklegra að þær séu aðgengilegri. Á sama tíma virðast staðalímyndirnar vera 

ómeðvitaðar á meðan persónulegar skoðanir eru eitthvað sem þarf meðvitað að kalla 

fram. Það að þekkja staðalímyndirnar getur haft áhrif á hugmyndir og framkomu fólks 

ómeðvitað og ósjálfrátt. Þannig sýnir fólk sem ekki vill vera fordómafullt fordómafulla 

hegðun vegna þess að það ræður ekki við hugsanir sínar (Devine, 1989). Staðalímyndir 

eru þá einhvers konar ímyndir sem hafa fest sig í samfélögum, eitthvað sem fólk lærir 

ómeðvitað af samfélaginu, en rót þeirra getur ef til vill verið langt aftur í tímann og er 

áhugavert að skoða hvaðan þær koma.  

Þegar saga Afríku er skoðuð hér í framhaldinu tel ég mikilvægt að hafa þessar 

hugmyndir um félagsleg minni og staðalímyndir bak við eyrað. Þannig er ef til vill hægt 

að sjá hvers konar minni það er sem hefur áhrif á hvernig Afríka birtist okkur í dag og 

hvar rætur þeirra staðalímynda sem vestrænt fólk hefur um Afríku er að finna. Þess ber 

að geta að sagan sem hér fer á eftir er öll skoðuð með tilliti til veru Evrópumanna í 

álfunni og hvernig þeir báru með sér frásagnir til Evrópu þar sem ímyndir álfunnar 

mótuðust og þróuðust.   
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3 Saga Afríku og kenningar 

Umfjöllun um Afríku einskorðaðist lengi að miklu leyti við þau samfélög þar sem 

ríkismyndun varð en litlar heimildir eru til um fólk sem ekki hafði samskipti út fyrir 

heimsálfuna, byggðu ekki byggingar sem standa enn eða skildu eftir sig önnur ummerki. 

Auðvelt er að tengja þessar hugmyndir þeirri tilhneigingu fræðimanna að setja ritaðar 

heimildir framar öllu öðru. Skortur ritaðra heimilda frá Afríku hefur einmitt sett 

umfjöllun um liðna tíma ákveðnar skorður. Lengi var talið að þær breytingar sem áttu 

sér stað á samfélögum Afríku í gegnum söguna hafi fyrst og fremst orðið vegna utanað-

komandi áhrifa. Þannig voru Afríkubúar gerðir að einhvers konar verum í óbreytan-

legum samfélögum og fjallaði saga Afríku um hvernig hinir siðmenntuðu 

utanaðkomandi menn breyttu hinum fastskorðuðu samfélögum Afríku. Það var í raun 

ekki fyrr en upp úr 1970 að rannsóknaráhugi fræðimann á sögu Afríku tók að aukast að 

einhverju ráði. Á undanförnum áratugum hafa rannsóknir á sögu Afríku breyst mikið, 

orðið nokkuð þverfaglegar og fjölbreytt gögn nýtt (Jónína Einarsdóttir, 2007).  

 

3.1 Miðaldir fyrir komu Evrópumanna 

Fyrr á öldum blómstruðu viðskipti og ræktun lands í Afríku. Borgir risu og menntun 

varð mikilvæg, til dæmis í Timbaktú í Malí sem var kölluð borg gullsins af Evrópu-

mönnum. Háskóli var stofnaður þar á 14. öld en hann var frægur fyrir íslamska 

menntun. Malí var í raun eitt af auðugustu ríkjum heims um tíma. Svahílíar, sem 

byggðu austurströnd Afríku, reistu stórar borgir, framleiddu mikið af afurðum sem 

seldar voru burt af svæðinu jafnvel út úr Afríku. Þetta töldu Evrópumenn á 20. öld vera 

verk araba því Afríkubúar hefðu líklega ekki haft bolmagn í þessar miklu framkvæmdir. 

Heimildir um mikla utanríkisverslun er að finna aftur um aldir. Gull, fílabein, þrælar og 

trjákvoða voru flutt til Indlands á meðan vefnaðarvörur og hrísgrjón komu til baka. Á 

14. öld notuðu yfirstéttir vörur frá Kína, svo sem silki og postulín (Jónína Einarsdóttir, 

2007). Á sama tíma voru sögur af furðuverum afar vinsælar í Evrópu. Þessar furðuverur 



10 

voru yfirleitt staðsettar á svæðum sem voru fjarlæg og Evrópubúar þekktu ekki vel. 

Afríka varð vinsæll viðverustaður þessara vera en algengt var að höfundar sagnanna 

hefðu aldrei komið á þessar slóðir (Kristín Loftsdóttir 2007).  

Ég tel að vitneskja Evrópubúa um það sem var að gerast í fjarlægum heimshlutum á 

þessum tíma hafi hvorki verið mikil né almenn. Þættir sem erfitt var að skýra fengu 

einhvers konar yfirnáttúrulega stöðu og hið óþekkta var gert að ævintýraveröld. Vegna 

þess hversu lítið Evrópumenn vissu í raun um hinar framandi heimsálfur voru þær 

gerðar að svæðum þar sem ótrúlegir hlutir áttu sér stað, hlutir sem ekki gátu gerst í 

nærumhverfi Evrópubúanna. 

 

3.2 Evrópumenn í Afríku 

Eins og áður kom fram þá risu borgir í Afríku og menntun og viðskipti blómstruðu. Það 

virðist hins vegar ekki vera hluti af því sem rifjað er upp þegar saga álfunnar er skoðuð.  

Sagan segir að þegar Portúgalar fóru að venja komur sínar til Afríku á 15. öld hafi 

samskipti þeirra við heimamenn verið á vinsamlegum nótum og jafnræði og virðing ríkt 

þeirra á milli. Mörg hjónabönd urðu til á milli þessara hópa þegar á leið (Jónína 

Einarsdóttir, 2007). Til urðu svæði þar sem nokkurs konar jafnvægi ríkti, nýtt tungumál 

varð til sem var eins konar blanda af tungumálum þessara tveggja hópa. Þá bárust sögur 

af Portúgölum sem höfðu tekið upp siði heimamanna, gengu naktir, húðflúruðu líkama 

sína að hætti heimamanna, lærðu tungumál þeirra og tóku þátt í athöfnum (Nafafé, 

2013).  

John Newton, enskur þrælakaupmaður, sagði frá því að á svæði sem hann kom gjarnan 

á var það þekkt máltak að hvítur maður hafi orðið svartur (e. white man is grown black). 

Hann tekur það fram að þarna hafi ekki verið að tala um húðlitinn heldur atferli 

mannsins. Hann segist jafnframt hafa þekkt þó nokkra sem hafi hægt og rólega tekið 

upp skaplyndi, siði og venjur heimamanna og tekið þeirra líf fram yfir það enska. Annar 

maður af portúgölskum uppruna fannst á afskekktum stað í Sierra. Þar átti hann níu 

konur og fjölmörg börn. Enn annar er sagður hafa kvænst prinsessu í konungsríkinu 

Grand-Fulo (Nafafé, 2013). Þegar þessar sögur berast er þrælaverslun hafin að einhverju 

ráði og þetta þykir undarlegt. Newton tekur fram að menn taki líf heimamanna fram yfir 
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hið vestræna líf. Þetta hefur eflaust þótt hneyksli á þessum tíma þar sem þetta líf 

samræmdist ekki hugmyndum Vesturlandabúa um gott líf.  

Ég get ímyndað mér að þegar Evrópumenn fóru að ferðast að einhverju ráði og ef til vill 

reglulega til Afríku að þá hafi áhugi manna á hinu framandi orðið allsráðandi. Þannig 

hafi hugsanlega sögur af frumbyggjum Afríku sem höfðu mjög ólíka lifnaðarhætti verið 

vinsælli en sögur af fólki í borgum álfunnar. Þar að auki varð það tilhneiging þeirra sem 

ferðuðust til Afríku að segja forvitnum Vesturlandabúum neikvæðar sögur af 

Afríkubúum. Þannig hafa þeir kynnt undir fordómum í garð fólks frá heilli heimsálfu 

(Nafafé, 2013). Þessar skyndilegu breytingar á hugsunarhætti og framkomu Evrópu-

manna eru nokkuð merkilegar. Þarna var þekking í Evrópu að aukast mikið og 

Upplýsingin breytti viðhorfi fólks til fræðigreina og aðferða við framsetningu þeirra. Í 

kjölfarið fór því hlutverk fræðimanna á þessum málefnum að verða stærra í vestrænum 

samfélögum.  

 

3.2.1 Við og hinir 

Í gegnum söguna hefur borið á því að vestrænir fræðimenn hafa farið með hugtök og 

fyrirbæri úr sínum samfélögum og leitað eftir þeim í hinum framandi heimshornum. 

Þegar þetta gekk ekki eftir, þegar samfélög virtust ekki stemma við hugmyndir og 

heimahaga fræðimannanna, voru þau talin frumstæð og jafnvel afbrigðileg. Viðmiðið 

var því hið vestræna. Heiminum var í raun skipt í heim hinna siðmenntuðu annars vegar 

og heim barbaranna hins vegar (Jónína Einarsdóttir, 2007). Það var einmitt á 17. og 18. 

öld að margir fræðimenn fóru að gera sterkan greinamun á þeirra heimavelli og því sem 

gerðist á fjarlægum svæðum. Á 17. öld setti Samuel Pufendorf til dæmis fram 

hugmyndir sem byggðu á að þar (e.there) byggi fólk á víð og dreif, þar geisa stríð, þar 

er ótti, fátækt, illska, einsemd, villimennska og fáviska á meðan hér (e. here) ríkti friður, 

öryggi, velmegun, samfélag, dýrð og þekking (Barnard, 2000).  

Edward Said segir að hinir framandi staðir (e. The Orient) hafi hjálpað til við að 

skilgreina Vesturlönd með því að vera einhvers konar andhverfa þeirra. Þessar 

rómantísku fjarlægu slóðir taldi Said hafa verið í hugum Evrópubúa frá því á fornöld 

(Said, 2003/1978). Á þessum tíma töluðu fræðimenn um þá sem voru framandi og 

fjarlægir sem einhvers konar andstæðu sína og var því oft vísað í þá sem hina. Þannig 

varð til fræðileg umræða um okkur, Vesturlandabúana, og hina, þá frumstæðu.  
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Thomas Hobbes var á sama tíma og Pufendorf að velta fyrir sér svipuðum hlutum en 

hann taldi manninum eðlislægt að hugsa um eigin hagsmuni en samfélög veittu öryggi 

og frið og þess vegna sæju skynsamir og rökvísir menn að best væri að hlíta yfirvöldum. 

Hann sagði líf villimannsins einkennast af einsemd, fátækt og illsku, það væri dýrslegt 

og stutt. Jean-Jaques Rousseau var uppi litlu síðar, eða á 18. öld. Hann var ekki 

sammála Pufendorf og Hobbes þar sem hann taldi villimennina lifa hamingjusama, 

heilbrigða og frjálsa. Hann taldi lastafullt líferni mannsins fyrst hefjast með þróun 

samfélaga. Þegar samfélög yrðu til væri ekki hægt að snúa til baka í hið gamla 

hamingjusamlega frjálsa líf. Hann sagði samfélög heimsins hafa breyst mishratt og því 

væru enn til frumstæð samfélög sem bæru einkenni hins góða upprunaástands manna. 

Kristnir menn tóku þátt í umræðu fræðimanna um samfélög en þeir litu á náttúruna sem 

góða en samfélagið væri slæmt en nauðsynlegt vegna synda mannkynsins í kjölfar 

óhlýðni Adams og Evu (Barnard, 2000). Þessar hugmyndir um okkur og hina sem fólk í 

misþróuðum samfélögum áttu eftir að aukast og ná nýjum hæðum með tilkomu 

félagslegu þróunarhyggjunnar á 19. öld. 

Eflaust bárust fregnir af því sem fram fór í Afríku á þessum tíma til Evrópu. Þessir 

fræðimenn sem að ofan eru nefndir hafa líklega orðið fyrir einhvers konar innblæstri frá 

þessum sögum af baráttu og yfirburðum Evrópumanna gegn hinum frumstæðu Afríku-

búum. Að minnsta kosti virðast sumir því hafa lagt hönd á plóg þegar að því kom að 

útskýra ástæður og tilgang viðveru Evrópumanna í Afríku, það þurfti að bjarga hinum 

frumstæða manni frá ósiðvæddu umhverfi sínu. Hugsanlega urðu þessar hugmyndir að 

miklu leyti til vegna þarfa evrópskra landnema í Afríku til þess að útskýra og réttlæta 

framgang og háttalag sitt gagnvart Afríkubúum.  

 

3.2.2 Þrælahald 

Portúgalar gerðu tilraunir til þess að taka þræla en andspyrna heimamanna gerði þeim 

það erfitt. Heimildir benda til þess að Evrópuþjóðir hafi í raun gert margar 

misheppnaðar tilraunir til þrælatöku á 15. og 16. öld (Jónína Einarsdóttir, 2007). Sagan 

segir að snemma á 16. öld hafi konungur Kongó beðið konung Portúgals um að taka 

ekki fleiri þræla frá landi sínu þar sem fólki fór ört fækkandi vegna þess. Þetta var hins 

vegar hunsað og á þennan hátt slitnaði upp úr viðskiptasamböndum hægt og rólega 

(Shillington, 2007). Það var svo við upphaf 17. aldar að miklar breytingar urðu á 
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verslunarháttum og samskiptum. Þrælasala hafði í raun farið stigvaxandi á árunum á 

undan en þarna við ris nýrrar aldar urðu þrælar mikilvægasti verslunarvarningurinn. 

Farið var að tala um Afríku sem svæði sem þyrfti að bjarga eða frelsa og ímynd heims-

álfunnar varð því mjög ólík því sem raunverulega átti sér stað (Jónína Einarsdóttir, 

2007).  

Evrópuþjóðir mættu andspyrnu í framgöngu sinni hvað varðar þrælahald og afrískir 

hermenn voru fjölmennari og þekktu umhverfið og staðarhætti betur en aðkomu-

mennirnir. Evrópumenn höfðu hins vegar betri vopn og betri vígvirki. Á 19. öld urðu 

vopn hinna vestrænu þó fyrst yfirburða betri en á sama tíma herjuðu sjúkdómar á þá 

sem þeir réðu illa við og margir féllu vegna þeirra. Það var í raun ekki fyrr en undir lok 

19. aldar, sér í lagi vegna tilkomu hríðskotabyssunnar, að Evrópumenn höfðu algjöra 

yfirburði gegn heimamönnum. Þeir lögðu undir sig stór svæði og stráfelldu heimamenn 

ef þeir sýndu mótspyrnu (Jónína Einarsdóttir, 2007).  

Þrælahald í Afríku var til staðar fyrir tilkomu Evrópumanna. Margir afrískir leiðtogar 

litu svo á að það væri afar mikilvægt fyrir stöðu þeirra að eiga marga þræla. Þannig gátu 

þeir ræktað meira, haldið stærri nautgripahjarðir og haft sterkari heri svo dæmi séu tekin 

(Shillington, 2007). 

Þrælaverslun tók þó miklum stakkaskiptum og umfang hennar jókst til muna vegna 

Evrópumannanna sem vantaði vinnuafl (Jónína Einarsdóttir, 2007). Lengi vel var 

ákveðið viðskiptasamband á milli margra afrískra konunga og hinna evrópsku landnema 

(Shillington, 2007). Eric R. Wolf segir frá því að Evrópumenn hafi í raun eingöngu flutt 

þræla frá ströndum Afríku til Vesturlanda. Það hafi verið heimamenn sem hafi séð þeim 

fyrir þrælum. Þannig hafi þrælaverslunin verið byggð á afrískum grunni (Wolf, 2006). 

Evrópumennirnir virtust þannig halda sig að mestu leyti við strendur Afríku og fór fólk 

þá í meira mæli að leita þangað í viðskipti. Þannig fór að mörg af stóru konungs-

ríkjunum sem voru inni í löndum minnkuðu og ný urðu til nær ströndunum. Þeir 

Afríkubúar sem komust í tengsl við þá evrópsku fengu ákveðin völd og hagnað. Þannig 

varð hluti Afríkubúa ríkur af því að selja hinn hlutann. Lugan heldur því fram að 

þrælaverslun hafi eingöngu orðið möguleg vegna þess að Afríkubúar fönguðu aðra 

Afríkubúa. Hann segir því að það eina sem Evrópumenn hafi gert var að beina hefðum 

sem fyrir voru á nýja braut og nýta sér þær (Lugan, 2003). 

Talið er að að minnsta kosti 10 milljónir þræla hafi verið fluttir frá Afríku til Ameríku 

og til eyjanna í Karabískahafinu á 300 ára tímabili. Hins vegar telja margir sagn-
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fræðingar að talan sé nær 20 milljónum þar sem mörg skip voru ekki skráð og þá sér í 

lagi þegar á leið 19. öldina þegar búið var að banna þrælahald í flestum löndum Evrópu 

(Shillington, 2007).  

Hagnaður Evrópuþjóða var mjög mikill á þrælasölunni (Shillington, 2007). Það var í 

raun á þeim tímum að hugmyndir um kynþætti urðu mikilvægar til þess að réttlæta 

meðferðina á fólki (Jónína Einarsdóttir, 2007).  

 

3.2.3 Kynþættir  

Ef til vill má segja Joseph de Gobineau, sem var fæddur árið 1816, nokkurs konar 

upphafsmann kynþáttahyggju en hann skipti mönnum í þrjá kynþætti eftir húðlit, svarta, 

hvíta og gula. Þessi hugmynd festi sig rækilega í sessi hjá Evrópumönnum. Gobineau 

taldi þá sem féllu undir hans skilgreiningu á svörtum hefðu litla getu til hugsunar. Þeir 

stjórnuðust af hvötum og löngunum og voru dýrslegir. Ef einhverjir hópar þeirra voru 

taldir sérstaklega myndarlegir eða gáfaðir voru þeir sagðir með hvítt blóð í æðum sér. 

Ýmsar útgáfur útskýringa á því hvers vegna hvíti maðurinn væri æðri öðrum, sér í lagi 

þeim svarta, urðu til á 18. og 19. öld. Kristín Loftsdóttir bendir á að þjóðhverfa 

Evrópumanna á þessum tíma virðist hafa verið mikil, gengið var út frá því að hvíti 

húðliturinn væri eðlilegur og upprunalegur og vestræn gildi og viðmið voru þau einu 

réttu (Kristín Loftsdóttir 2007). 

Fræðimenn og aðrir valdamiklir aðilar í vestrænum samfélögum hafa líklega lagt hönd á 

plóg við mótun þessara hugmynda og þar af leiðandi urðu þær fljótt allsráðandi í hinum 

vestræna heimi. Sem dæmi töldu margir svarta kynstofninn hafa orðið fyrir einhvers 

konar úrkynjun vegna erfiðra vistfræðilegra aðstæðna og vegna þess að forfaðir 

kynstofnsins hefði fallið í ónáð hjá Guði einhvern tíman í forsögunni (Kristín 

Loftsdóttir, 2007). Í Biblíunni má finna útskýringu á því hvers vegna Evrópubúar voru 

æðri. Hún finnst í sögu af Nóa og sonum hans þremur, Sem, Kam og Jafet. Sem er 

sagður vera faðir meðal annars gyðinga og araba, Jafet er faðir hinna hvítu og Kam 

hinna svörtu. Þá er sagt að Nói hafi reiðst Kam og hafi ákveðið að afkomendur hans 

yrðu þrælar (Jónína Einarsdóttir, 2007). Framan af var húðlitur Kam ekki tekin fram en 

síðar, eftir að þrælar voru fluttir í meira magni til Evrópu, var því bætt við að Guð hafi 

refsað honum með því að gera hann og afkomendur hans dökka á hörund. Kam var þó 

ekki eingöngu sagður forfaðir þeirra sem höfðu dökkan húðlit heldur ýmissa jaðarhópa í 
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þokkabót. Hann var meðal annars sagður forfaðir allra trúleysingja og norna (Kristín 

Loftsdóttur, 2006).  

Þegar ritaðar heimildir eru skoðaðar má einmitt glöggt sjá mun á því að fyrir tíma 

kynþáttahyggjunnar voru tengsl á milli útlits og hegðunar lítil. Þegar kynþáttahyggjan 

var í hæstu hæðum urðu tengslin þarna á milli mjög sterk. Neikvæð umræða í tengslum 

við dökkan húðlit jókst þá til muna (Kristín Loftsdóttir, 2007). Ég velti fyrir mér 

ástæðum þessara breytinga á lýsingum á fólki frá fjarlægum löndum. Eins og í sögunni 

af Kam, þá var húðlitur hans ekki tekinn fram fyrr en seinna. Áður fyrr hafði fólk heyrt 

sögur af frumstæðum hópum framandi landa frá landkönnuðum og öðrum ferða-

mönnum. Á þeim tíma var þetta fólk fjarlægt evrópskum almenningi og eflaust eins 

konar ævintýri. Þegar hins vegar afrískir þrælar voru fluttir til Evrópu og Ameríku og 

þetta frumstæða fólk varð allt í einu sýnilegt almenningi hefur sýn fólks eflaust breyst. 

Ævintýraljóminn hefur líklega dofnað eða horfið. Það hefur orðið erfiðara að skilgreina 

sig frá þessu frumstæða fólki sem var komið í vestrænt umhverfi og bjó ekki lengur við 

þau frumstæðu lífskjör sem sögurnar höfðu fjallað um. Líklega hefur húðlitur fólksins 

verið augljósasti munur þess og Evrópubúanna. Það þurfti enn að skilgreina þá sem 

einhverja aðra þrátt fyrir að þeir væru komnir í siðmenntað samfélag.  

Fjölmargir hafa reynt að skipta nútímamanninum í kynþætti. Vinsælast var að tala um 

Afríkubúa, Evrópubúa og Asíubúa. Útlitseinkenni hafa augljóslega haft mest að segja í 

þessari flokkun. Rannsóknir í þróunarerfðafræði hafa hins vegar sýnt fram á það að ekki 

er hægt að skipta fólki í mismunandi kynþætti eftir útlitseinkennum þar sem að munur á 

erfðaefni hópanna er ekki nægilega mikill. Ef við berum saman líkamseinkenni og útlit 

Afríkubúa og frumbyggja Ástralíu sjáum við mikil líkindi. Þrátt fyrir það finnst mestur 

erfðafræðilegur munur fólks í heiminum þeirra á milli. Áður höfðu þeir verið flokkaðir í 

sama kynþátt (Jónína Einarsdóttir, 2007). Fornleifafræðingar hafa komist að því að 

samskipti fólks yfir langar vegalengdir hafa átt sér stað allt frá því að maðurinn dreifði 

sér frá Afríku. Þannig hafi hópar blandast og það útskýri að hluta til hvers vegna 

erfðafræðilegur breytileiki mannsins er eins lítill og hann er (Durrenberger og Erem, 

2010).  

Durrenberger og Erem segja að enn í dag sé það nokkuð algengt að fólk haldi að hægt 

sé að skipta mönnum í ákveðið marga kynþætti. Þau telja það dæmigert fyrir 

Bandaríkjamenn að þeir haldi að hægt sé að skipta fólki í hópa eftir húðlit. Ef húðlitur 

fólks er hins vegar skoðaður á landakorti má sjá að hann dökknar eftir því sem nær 
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dregur miðbaug en lýsist því fjær sem dregur miðbaug. Durrenberger og Erem segja 

ástæðurnar fyrir þessu vera tvær, annars vegar genaflæði og hins vegar náttúruval. Þetta 

eru því afleiðingar þróunar yfir langan tíma (Durrenberger og Erem, 2010).  

Durrenberger og Erem hafa hins vegar skilgreint kynþátt sem stóran landfræðilega 

einangraðan hóp innan tegundar sem fjölgar sér ekki oft með öðrum hópum sömu 

tegundar. Þar af leiðandi segja þau kynþátt vera hóp sem stefnir í að verði önnur tegund 

(Durrenberger og Erem, 2010). Þessi skilgreining er öllu nútímalegri en gömlu 

hugmyndirnar sem byggðu á útlitseinkennum einum saman. Það er nokkuð víst að það 

er tilhneiging mannsins að flokka það sem hann sér og upplifir til þess að skilja það 

betur. Að mínu mati þurfum við þó að losna við hugtakið kynþáttur þar sem það mun 

alltaf bera með sér og vitna í uppruna sinn. Auðvitað er það hægara sagt en gert. Þrátt 

fyrir að við myndum losna við umræðuna um kynþætti tel ég að hugsunin að baki 

hugtaksins sé of rótgróin í samfélögum okkar til þess að hægt sé að eyða því út á einu 

bretti. Þessi tilraun Durrenberger og Erem til þess að skilgreina hugtakið á þennan hátt, 

án þess að fjalla um útlitseinkenni, er þó ekki endilega slæm.  

 

3.2.4 Þróunarhyggja 

Charles Darwin var ekki sá fyrsti sem setti fram einhvers konar þróunarkenningu en 

hann var þó í raun sá fyrsti sem útskýrði hana með vísindalegum gögnum (Barnard, 

2000). Hann vildi meina að lífverur breyttust fyrir tilstilli þróunar og að þeir hæfustu 

lifðu af og kæmu sínum einkennum áfram til næstu kynslóðar. Þarna var maðurinn 

kominn í hóp dýranna og í þokkabót sagður náskyldur öpum (Jónína Einarsdóttir, 

2007). Þessi kenning hans vakti fljótt mikil viðbrögð í hinum vestræna heimi (Barnard, 

2000).  

Þar sem bæði kynþáttahyggjan og þróunarkenningin voru settar fram á vísindalegan hátt 

gaf það fólki ákveðið frelsi til þess að útskýra það sem fannst og gerðist í heiminum 

með þessum aðferðum. Þróunarkenningin hjálpaði fólki í raun að staðsetja sig og aðra í 

veröldinni en á þessum tíma hafði vitund fólks um aðra hópa í heiminum aukist til muna 

(Kristín Loftsdóttir, 2007). Ég tel að það að fólk frá framandi löndum var hætt að birtast 

almenningi eingöngu í sögum en var farið að sjást á götum vestrænna borga hafi 

stækkað heim fólks að einhverju leyti. Þarna var fólk sem var útlitslega ólíkt, hafði 

eflaust ólíka hegðun að einhverju leyti og aðra sögu en heimafólkið. Enn fleiri og 
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víðtækari ferðalög og fleiri sögur hafa gert það að verkum að fólk hefur þurft að 

endurskilgreina stað sinn í hinum félagslega heimi.  

Þróunarkenning Darwins gaf hugmyndum um þróun samfélaga byr undir báða vængi 

(Barnard, 2000). Þar af leiðandi má segja að með vaxandi vinsældum þróunar-

kenningarinnar hafi vinsældir félagsfræðilegra þróunarkenninga aukist en samkvæmt 

þeim færðust samfélög eftir einum þróunarskala og því voru samfélög samtímans 

misþróuð. Samfélög þróuðust á ólíkum hraða og það útskýrði fjölbreytileika samfélaga 

sem fundist höfðu á þessum tíma. Þessar hugmyndir ollu því að líkamlegt útlit, atferli 

og menning fólks var oft tengd sterkum böndum og voru talin haldast í hendur hvað 

þróun varðar. Samfélög Evrópubúa gnæfðu yfir aðra á toppnum og eftir því sem 

samfélög urðu ólíkari þeim, þeim mun neðar voru þau sett á þróunarskalann (Kristín 

Loftsdóttir, 2007). Með því að skoða samfélög sem voru neðar á skalanum var hægt að 

segja til um fortíð þróaðra samfélagsins (Barnard, 2000). Á þessum tíma, þegar 

heimurinn var að opnast fólki hraðar, var líklega gott til þess að hugsa að hægt væri að 

raða öllum samfélögum niður á þekkt líkan og skilja þau með því að nota einhvers 

konar formúlu á þau.  

 

3.3 Nýlendutíminn 

“...In the 19th century, the White has made the Black into a man; in the 20th century, 

Europe will make Africa into a world...Take control of this land. Take it. From who? 

From no one. Take this land from God. God has given the land to men. God has given 

Africa to Europe...” 

-Victor Hugo, 1870 

(Lugan, 2003, bls 70) 

 

Bereket Habte Selassie skiptir nýlendutímanum í þrjú stig. Hann segir það fyrsta hafi 

einkennst af ofbeldi þar sem betur vopnuðu Evrópubúarnir þvinguðu Afríkuþjóðirnar til 

undirgefni. Annað stig var þegar reynt var að koma á friði, herliðum var að miklu leyti 

skipt út fyrir lögreglu, dómara, landstjórnendur og trúboða sem aðstoðuðu við að 

siðvæða heimamenn. Þriðja og síðasta stigið einkenndist af því að nýlenduherrarnir 

nýttu sér bæði auðlindir og mannauð Afríku sér til hagnaðar (Selassie, 2011). Ég tel þó 



18 

að það sem Selassie telur til þriðja stigs hafi átt sér stað á öllum stigum nýlendutímans 

og jafnvel alveg frá komu Evrópumanna til álfunnar.  

Mörg afrísk konungsveldi gerðu eins konar friðarsáttmála við nýlenduherra eftir að hafa 

horft upp á nágranna sína gjörsigraða. Sumir sáu sér leik í borði, með því að gera 

samning við velvopnaða Vesturlandabúa fengu þeir jafnvel vörn og yfirburði gegn 

nágrannahópum (Iliffe, 1995). Grimmd nýlenduherranna var þó margþætt. Sums staðar 

var ættflokkum beinlínis útrýmt. Í Suður-Afríku voru afrískum íbúum landsins haldið á 

ákveðnum svæðum og fengu ekki að koma inn á svæði hinna hvítu nema þeir hvítu 

óskuðu sérstaklega eftir því. Þetta varð í raun grunnur hinnar alræmdu aðskilnaðarstefnu 

sem jókst hratt alveg þangað til hún var sett í lög árið 1948 (Jónína Einarsdóttir, 2007).  

Nánast öll Afríkuríki voru undir yfirráðum Evrópuþjóða upp úr aldamótum 1900. Þegar 

um var rætt hvað það væri sem réttlætti þessa framgöngu Evrópuþjóðanna sem höfðu 

algjöra hernaðarlega yfirburði í allri Afríku voru svörin á þá leið að það væri siðferðileg 

skylda Evrópuþjóða að siðvæða þau svæði sem enn voru svo neðarlega á þróunar-

skalanum. Þá væri það skylda hins æðri kynþáttar, hvíta mannsins, að frelsa hina og 

bjarga þeim frá styrjöldum og þrældóm.  

Þrátt fyrir þrælabannið, sem var sett víða í Evrópu snemma á 19. öld, var fólk látið 

vinna nauðungarvinnu og það þurfti oft að sæta illri meðferð við framleiðslu og flutning 

á vörum sem voru á leið til Evrópu. Bændur fóru að rækta afurðir sem voru vinsælar og 

eftirsóttar í Evrópu og matur og nauðsynjar fyrir heimafólk sat á hakanum. Matarskortur 

varð því raunverulegur (Jónína Einarsdóttir, 2007). 

Víða var reynt að koma á einhvers konar skattkerfi en það reyndist oft á tíðum þrautin 

þyngri þar sem lifnaðarhættir fólks voru afar frábrugðnir þeim sem Evrópumenn 

vöndust (Jónína Einarsdóttir, 2007). Tilgangur skattlagningarinnar var meðal annars 

sagður vera að koma til móts við kostnaðinn sem fylgdi viðveru nýlenduherranna á 

svæðunum og verndinni sem heimamenn höfðu af henni. Annar tilgangur skatt-

lagningarinnar var að venja heimamenn við vinnu og þannig myndu þeir leggja sitt af 

mörkum í nauðsynlegum framförum samfélags síns. Þannig þyrftu skattarnir að vera 

nægilega háir til þess að þeir hvettu fólkt til að fá sér vinnu. Þetta varð því til þess að 

fólk neyddist til að leita að vinnu hjá nýlenduherrum til þess að geta greitt skattinn. Á 

sumum svæðum voru skattarnir hærri en launin (Peemans, 1975). Í Úganda var skatt-

lagningin til dæmis svo grimmileg í upphafi að fjöldi manna framdi sjálfsmorð ef þeir 

gátu ekki borgað sinn skammt (Iliffe, 1995).  
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Á tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar var aðeins tvö sjálfstæð ríki að finna í allri Afríku, 

Líberíu og Eþíópíu. Afríka varð í raun hliðar vígvöllur á stríðsárum fyrri heims-

styrjaldarinnar en þar var hart barist og margir Afríkubúar voru gerðir að hermönnum 

sem börðust síðan utan Afríku (Jónína Einarsdóttir, 2007). Frakkar eru til dæmis taldir 

hafa flutt um hálfa milljón manna frá Afríku á árum styrjaldarinnar (Iliffe, 1995). Síðari 

heimsstyrjöldin var í raun ólík þeirri fyrri í Afríku, bein stríðsátök voru ekki eins 

algeng. Fjölmargir Afríkubúar börðust þó fyrir nýlenduherra sína (Jónína Einarsdóttir, 

2007).  

Hungursneyð og sjúkdómar tóku líf margra, fleiri en allt ofbeldið sem átti sér stað í 

álfunni á nýlendutímanum. Mannfall var líklega hvað mest við miðbaug en giskað hefur 

verið á að á árunum 1880-1920 hafi fólksfjöldi í Kongó hrunið um einn þriðja og 

jafnvel helming (Iliffe, 1995).  

 

3.3.1 Mannfræðingar til Afríku 

Vafalaust hefur mannfræðin sprottið upp sem fræðigrein vegna innblásturs frá 

Upplýsingunni en Asad (1979) vill meina að mannfræðin eigi ekki síður rætur í þeim 

ójöfnuði sem finnst á milli Vesturlanda og þriðja heimsins. Sá ójöfnuður á sér langa 

sögu þrátt fyrir að ekki hafi verið fjallað um hann fyrr á síðustu áratugum (Asad, 1979).  

Miklar breytingar áttu sér stað hvað varðar aðferðafræði í mannfræði á fyrri hluta 20. 

aldrarinnar. Annette B. Weiner segir að pólski mannfræðingurinn Bronislaw 

Malinowski hafi talað á móti gömlum hugmyndum um frumstæð samfélög sem 

þróunarhyggjumannfræðingar höfðu fjallað um. Hann lagði áherslu á mikilvægi þess að 

fara á vettvang og kynnast samfélögunum sem rannsaka átti persónulega, ekki væri nóg 

að lesa um þau og heyra sögur til þess að hægt væri að skilja hvernig þau virkuðu 

(Weiner, 1988). Afríka var vissulega ekki sérsvið Malinowski en það hvernig hann vann 

á vettvangi í Melanesíu og sagði frá í bók sinni eftir rannsóknarleiðangurinn átti eftir að 

breyta fræðigreininni til frambúðar. Þessi nýja aðferðafræði varð mjög fljótt allsráðandi 

innan mannfræðinnar (Moore, 1993). Þarna var Malinowski í rauninni að tala gegn þeim 

fræðimönnum sem höfðu í gegnum tíðina velt fyrir sér og sett fram kenningar um fólk 

og samfélög á fjarlægum slóðum án þess að hafa nokkurn tímann litið fólkið eða 

samfélögin augum. Ég tel að þetta hafi verið stórt skref í átt að breyttu viðhorfi 

fræðimanna gagnvart þessum samfélögum.  
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Nadel fjallaði um tilgang mannfræðinnar stuttu eftir heimsstyrjöldina síðari. Segir hann 

að eins og tilgangur allra vísinda sé að viðhalda og auka þekkingu, sé það mannfræðin 

sem auki þekkingu á manninum og samfélögum frumstæðra, einfaldra og ólæsra. Hann 

segir ástæðu þess að mannfræðingar eigi að skoða þau samfélög frekar en sín eigin sé að 

í þeim finnist, eða eigi að finnast, fyrirbæri frábrugðin þeim úr þeirra samfélögum 

(Asad, 1979). Áherslan á hið fjarlæga og framandi var því afar mikilvæg langt fram eftir 

20. öldinni og var það helsta viðfangsefni mannfræðinnar.  

Vivek Dhareshwar bendir réttilega á að þær kenningar sem vestrænir fræðimenn hafa 

notað í rannsóknum sínum á fjarlægum samfélögum séu vissulega miðaðar út frá þeirra 

eigin hugmyndum og upplifunum. Þessar kenningar gera ekki ráð fyrir upplifunum 

þeirra sem byggja þessi svæði. Hann bendir ennfremur á að þegar Vesturlandabúar hafa 

í gegnum tíðina horft til annarra menninga sem þeir hafa greint sig frá þá hafi þeir 

gjarnan leitað að þáttum sem þeir sjálfir þekkja en eru ekki endilega auðfundnir í 

samfélaginu sem er til skoðunnar (Dhareshwar, 2006).  

Dhareshwar gagnrýnir tilhneigingu mannfræðinga og annarra fræðimanna að fara með 

hugmyndir úr sínum samfélögum á vettvang. Ég tel hins vegar að það sé ómögulegt 

fyrir nokkurn mann að ætla að ferðast á framandi svæði án þess að hafa sínar samfélags-

hugmyndir í bakpokanum. Hins vegar er mikilvægt að vera meðvitaður um þær. 

Fræðimenn hér áður fyrr áttu það til að fjalla um efnið eins og þeir hafi ekki haft neina 

fordóma eða fyrirfram hugmyndir, að þeir hefðu engin áhrif á niðurstöðurnar. Þetta 

hefur eflaust haft áhrif á niðurstöður þeirra og hvernig samfélögin sem þeir rannsökuðu 

birtust í textum þeirra. Þetta gat einmitt ýtt undir framandleika samfélaga. Tímarnir hafa 

vissulega breyst. Í dag myndu fáir mannfræðingar fara á vettvang til þess að skoða 

samfélag án þess að taka inn í myndina og hafa á bak við eyrað heiminn handan 

samfélagsins. Það er því ekki nóg að horfa eingöngu á lítið samfélag sem á að rannsaka 

heldur þarf að horfa á samfélagið í hinum stóra heimi.  
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3.4 Sjálfstæðisbarátta 

“If we give equality of rights to the colonial peoples, we would be the colony of our 

colonies.” 

-Edouard Herriot, fyrrverandi forsætisráðherra Frakklands, 1946 

(Lugan, 2003, bls 109) 

 

Margir afrískir menntamenn höfðu hlotið menntun sína fyrir tilstilli vestrænna trúboða. 

Það voru þessir menntamenn sem stóðu fyrir sjálfstæðishreyfingum sem tóku að spretta 

upp víðsvegar um álfuna eftir seinni heimsstyrjöldina. Á meðan Vesturveldin voru enn í 

sárum eftir styrjöldina fengu Afríkuríkin hvert á fætur öðru sjálfstæði. Á 6. og 7. áratug 

20. aldarinnar fengu flestar af gömlu nýlendunum í Afríku sjálfstæði, að minnsta kosti 

að einhverju leyti. Yfirleitt urðu þessar breytingar á friðsaman hátt en helst kom til átaka 

þar sem margir evrópskir innflytjendur höfðu tekið sér bólfestu. Margir töldu fjöl-

flokkakerfi eins og finnast í stjórnarháttum Vesturlanda ekki henta Afríku. Þar þurfti að 

sameina þjóðir sem nú voru flokkaðar eftir landamærum sem gömlu nýlenduherrarnir 

höfðu skilið eftir sig. Innan eins lands mátti finna marga ólíka hópa með ólíka menningu 

og siði. Eins flokks kerfi átti að hjálpa til við að sameina alla landsmenn og markmiðið 

var oft að endurheimta gamla siði og venjur sem höfðu orðið fyrir áhrifum fyrrum 

nýlenduherra þeirra. Þetta átti hins vegar eftir að hafa afdrifarík áhrif. Margir leiðtogar 

urðu eins konar andlit þjóðarinnar, völd dreifðust á lítinn hóp og einræðisherrar lifðu 

góðu lífi. Spilling varð smám saman í algleymingi. Það var ekki fyrr en á síðasta áratug 

20. aldarinnar og snemma á þeirri 21. að meirihluti ríkja Afríku höfðu fleiri en einn 

stjórnmálaflokk og kosningar urðu hluti af stjórnkerfinu (Jónína Einarsdóttir, 2007).  

Þrátt fyrir aukinn lýðræðislegan rétt almennings í ríkjum Afríku hafa stríðsátök og 

styrjaldir verið daglegt brauð víða um álfuna. Ýmsar kenningar hafa verið uppi um hvað 

valdi þessarri spennu sem ríki í þessum sjálfstæðu ríkjum. Margir segja að stríð hafi 

hrjáð Afríku um margar aldir og rótina sé að finna í deilum sem áttu sér stað fyrir 

mörgum kynslóðum. Þeir telja að meðfætt stríðseðli Afríkumanna og hefð fyrir því að 

ættbálkar berjist séu grundvöllur átaka nútímans. Aðrir vilja rekja rótina til nýlendu-

tímans og enn aðrir kjósa að útskýra hana sem framhald sjálfstæðisbaráttu Afríkuríkja 

sem er að sjálfsögðu bein afleiðing nýlendutímans (Jónína Einarsdóttir 2007). Gordon 



22 

og Wolpe (1998) telja enga goðsögu eða ímynd eins sterka hjá Bandaríkjamönnum eins 

og þá að átök Afríku séu vegna menningalegs fjölbreytileika og forns fjandskapar á 

milli hópa. Þeir benda enn fremur á að deilur virðast frekar verða vegna þess að tveir 

hópar sækjast eftir því sama en ekki vegna þess að hóparnir séu ólíkir. Vissulega getur 

það kynt undir deilunum ef hóparnir hafa ólíka siði og tungumál. Hina hugmyndina um 

að afrísk átök eigi sér rætur langt aftur í aldir segja þeir ranga og að átök sem hafa átt 

sér stað í Afríku undanfarið séu vegna nýrra félags- stjórnmála- og hagkerfa í álfunni 

(Gordon og Wolpe, 1998).  

Dæmi um slíkan misskilning Vesturlanda eru þjóðarmorðin í Rúanda árið 1994 en Paul 

Kagame, forseti Rúanda, sagði að þau hafi fengið þannig umfjöllun í fjölmiðlum að 

talað var um frumstæð átök á milli ættbálka. Þar af leiðandi hafi alþjóðasamfélagið gert 

lítið úr ástandinu í landinu og ekki hafi verið gripið inn í af Sameinuðu þjóðunum á 

viðeigandi hátt (Mbeki, 2010). Lugan heldur því fram að það hafi einkennt stjórnarfar í 

ríkjum Afríku að stærsti þjóðernishópurinn er í meirihluta í stjórn landa. Þannig kjósi 

fólk ekki eftir því hver sé hæfastur heldur hver sé líklegastur til þess að verja hagsmuni 

þjóðernishóps síns (Lugan, 2003).  

Af þessu má sjá að erfitt hefur reynst að koma á góðum stjórnarháttum í álfunni eftir 

nýlendutímann. Nýlenduherrarnir skildu eftir sig sín landamæri en mörg ríkja Afríku 

samanstanda af mörgum litlum þjóðernishópum sem eiga ef til vill fátt sameiginlegt og 

hafa oft ekki sömu hagsmuna að gæta. Þar sem hið vestræna lýðræðiskerfi hefur verið 

innleitt hafa frambjóðendur sem tilheyra stærsta þjóðernishópnum fengið mest fylgi.  

 

3.4.1 Afró-pessimismi 

Á 9. áratugnum og við upphaf þess 10. spratt upp ákveðin hugsun sem gjarnan hefur 

verið kölluð afró-pessimismi. Þetta hugtak varð í raun til vegna þess hve illa gekk að 

koma á stöðugum og vel stjórnuðum sjálfstæðum ríkjum eftir nýlendutímann (Mogae, 

2007). Mikil bjartsýni hafði verið eftir sjálfstæði Afríkuríkjanna en það fór fljótt að 

draga fyrir sólu. Lífsskilyrði höfðu farið batnandi í álfunni fyrsta áratuginn eftir sjálf-

stæðið en eftir það fóru þau að versna á ný. Ekki leið á löngu þar til fólk, bæði innan 

álfunnar og utan hennar, var farið að álíta að framtíð álfunnar væri jafnvel dekkri en 

fortíðin hafði verið (Rieff, 1998).  
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Gordon og Wolpe segja afró-pessimisma eiga rætur sínar að rekja að hluta til til þeirrar 

neikvæðu atburða sem áttu sér stað í löndum eins og Sómalíu og Líberíu og ekki síður í 

kjölfar þess að alnæmisfaraldur ógnaði heilu kynslóðunum í álfunni. Myndir birtust þá 

frá þjóðarmorðum í Rúanda. Þeir segja fjölmiðla bera mikla ábyrgð hvað þetta varðar, 

þeir virðist velja úr neikvætt efni sem þeir svo birta. Gordon og Wolpe telja í raun að 

rætur afró-pessimisma sé vitund um vandamál Afríku, ójafn fréttaflutningur neikvæðra 

og jákvæðra frétta og gamlar goðsögur og staðalímyndir litaðar af kynþáttafordómum 

(Gordon og Wolpe, 1998).  

Robert D. Kaplan segir frá því í grein sem var birt árið 1994 að prestur í Sierra Leone 

hafi sagt sér að þrátt fyrir að landið hafi ekki staðið vel eftir að Bretar yfirgáfu það hafi 

hann ekki séð ástandið verra í 40 ár. Mikil óöld ríkti, ofbeldi og glæpir virtust alls-

ráðandi. Í greininni spáir Kaplan því að útlitið ætti eingöngu eftir að dökkna. Hann segir 

óöldina vera að aukast og að skilin á milli þjóðernishópa og svæða séu að stækka. Á 

sama tíma taldi hann álfuna vera að einangrast meðal annars vegna sjúkdómanna sem 

hrjáir íbúa hennar (Kaplan, 1994). Í þessarri grein má lesa skelfilegar lýsingar á 

ástandinu eins og Kaplan upplifði það í vesturhluta Afríku snemma á 10. áratug síðustu 

aldar. Hann talar um að jafnvel þótt tímarnir eftir sjálfstæði hafi verið slæmir þá væru 

þeir ekkert í líkingu við það sem blasti við fólki.  

Þessi hugsunarháttur virðist hafa verið til staðar víðar en Bissell (2008) segir frá því að í 

Angóla, þar sem borgarastyrjaldir hafa geysað, hugsi fólk aftur til tímast þegar 

Portúgalar réðu ríkjum. Mikil fátækt og skortur ríkir í landinu en fólk lítur þannig á að 

með sjálfstæði komi þjáningar og sumir spyrji því hvenær þessu sjálfstæði komi til með 

að ljúka (Bissell, 2008).  

Gordon og Wople tala eins og að afró-pessimisminn hafi eingöngu átt sér stað utan 

Afríku en hann átti sér ekki síður stað í álfunni sjálfri þar sem fólk upplifði hörmungar 

og hungur. Þetta fólk hefur þá hugsað til baka til gamalla tíma og eflaust séð þá í 

einhvers konar hyllingum. Ef til vill má kalla þetta fortíðarþrá en ég velti fyrir mér hvort 

að vanlíðan á þessum tíma hafi haft áhrif á það hvernig fólk mundi nýlendutímann. 
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4 Ímyndir í dag 

Auglýsingar og fréttir hafa mikil áhrif í vestrænum samfélögum. Neikvæð og 

fordómafull umfjöllun um Afríku hefur lengi verið áberandi í Evrópu. Ísland er þar 

engin undantekning. Margir fordómar tengdir útlitseinkennum hafa verið þar í broddi 

fylkingar (Kristín Loftsdóttir, 2007). Charles Stith, fyrrverandi sendiherra Banda-

ríkjanna í Tansaníu, telur að hugsun lituð af kynþáttafordómum geri að verkum að 

framfarirnar sem hafa átt sér stað í Afríku undanfarið hafi ekki orðið nógu sýnilegar. 

Hann segir að sagan spili stórt hlutverk en hún gerir Afríku að einhverju neikvæðu og 

íbúa hennar óæðri. Stith bendir þó á að það sé ekki eingöngu Afríka sem eigi við 

vandamál að stríða en að svo virðist sem Afríka sé eina svæðið sem fær þessa alhliða 

neikvæðu umræðu (Mbeki, 2010). 

Afríka hefur lengi verið lýst sem einskonar andstæðu Evrópu. Ímyndir Afríku á 

Vesturlöndum hafa einkennst af einföldum staðalímyndum og áhersla lögð á ákveðin 

atriði sem verða að lokum einkennandi tákn fyrir álfuna alla (Kristín Loftsdóttir, 2005). 

Ruth Mayers segir Afríku einmitt vera nokkurs konar tilbúna heild sem sé afkvæmi 

nýlendutímans. Hún bendir á að ekki sé til ein menning fyrir alla Afríku. Hún vill meina 

að á nýlendutímanum hafi ólíkar hefðir, svæði og menningar Afríku verið þvingaðar 

undir sama hattinn, í eitt táknrænt svæði og enn í dag þurfi Afríka að takast á við þau 

vandamál sem því fylgja (Mayers, 2002). Ennfremur virðist hin vinsæla en neikvæða 

mynd sem birtist af heimsálfunni Afríku sem er að hruni komin, lifa enn í dag. Rætur 

þessara hugmynda má finna í gömlum ímyndum um Afríku sem frumstæða, ósiðvædda 

(Gordon og Wolpe, 1998) og jafnvel hulda skógi (Osunde og Tlou, 1996). Það getur 

verið þrautin þyngri að sjá í gegnum kynþáttaskotnar staðalímyndir heillar heimsálfu. 

Staðreyndin er hins vegar sú að heimsálfan Afríka er miklu fjölbreyttari og framfarirnar 

meiri en þessar staðalímyndir gefa til kynna. Þessar myndir sem birtast frá Afríku og 

það sem í rauninni er að gerast er langt frá því að vera sami hluturinn (Gordon og 

Wolpe, 1998).  
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Umfjöllun um Afríku á Íslandi lýsir einmitt að mörgu leyti hugmyndum fólks um það 

sem gerist í Afríku frekar en það sem raunverulega gerist í heimsálfunni. Þannig fær 

álfan þessa einsleitu mynd og oft byggja þessar hugmyndir á gömlum hugsunarhætti og 

hugmyndum (Kristín Loftsdóttir, 2007).  

Sú tilhneiging virðist enn vera til staðar víða á Vesturlöndum að flokka fólk eftir kyn-

þáttum þrátt fyrir að fræðimenn hafi sýnt fram á að ekki sé hægt að setja fólk í slík hólf. 

Kristín Loftsdóttir veltir því fyrir sér hvort að þetta geti verið fortíðarþrá nýlendutímans, 

þrá í þekkingu sem var til staðar á þeim tíma. Heimurinn var vel kortlagður og húðlitur 

sagði til um eðli, einkenni og persónuleika fólks. Fátækt var vegna innra eðlis þeirra 

sem voru öðruvísi en ekki vegna flókins nets sögulegra atburða (Kristín Loftsdóttir, 

2005).  

Kristín gerði rannsókn á ímyndum Afríku á Íslandi en Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands gerði viðhorfskönnun í tengslum við það verkefni þar sem tæplega helmingur 

svarenda töldu hugtakið kynþáttur vísindalegt og gagnlegt til að flokka fólk (Kristín 

Loftsdóttir, 2005). Durrenberger og Erem segja þessa tilhneigingu Vesturlandabúa að 

flokka fólk í hópa eftir útlitseinkennum, hvort sem um er að ræða húðlit eða eitthvað allt 

annað, megi rekja til útrásar Vesturlandaþjóða, m.a. til Afríku á 16. og 17. öld 

(Durrenberger og Erem, 2010). Ég er vissulega sammála þeim um að ákveðið ferli hófst 

þegar vestrænir menn fóru að venja komur sínar til Afríku. Þar á meðal var áherslan á 

að skilja á milli þeirra og hinna og að sanna yfirburði þeirra vestrænu hvað varðar 

gáfur, lífshætti og annað. Hins vegar virðist áherslan á útlitsmun ekki hafa orðið grund-

vallaratriði í aðskilnaði þessara hópa fyrr en með tilkomu aukinnar þrælaverslunnar, 

þegar dökkir Afríkubúar voru farnir að birtast í vestrænum samfélögum.  

Ég er einnig sammála Barnard að það sé enn mikilvægt að skoða hugmyndir eins og 

mismunandi uppruna kynstofna og sköpunarkenninguna þrátt fyrir að fræðimönnum í 

dag komi saman um að þær standist ekki í nútíma fræðisamfélagi (Barnard, 2000). Á 

tímum kynþáttahyggjunnar var hægt að flokka fólk eftir eins augljósum einkennum og 

húðlit. Ef við hugsum aftur um félagsleg minni og tengjum það við kynþáttahyggjuna 

þá hefur líklega verið mjög þæginlegt að hugsa með þessum hugmyndum. Heimurinn 

var skipulagður og hugtökin við og hinir voru nokkuð skýr. Í dag hafa tímarnir hins 

vegar breyst. Það er erfitt að flokka fólk í hópa eftir öðru en til dæmis þjóðerni. Þeir 

þættir sem við notum til þess að flokka í dag eru ekki endilega sýnilegir og það þarf að 

hafa fyrir því að komast að því hver fer í hvaða flokk. Ég tel að aðal aðferð fólks til þess 
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að staðsetja sig í hinum stóra félagslega heimi sé að skilgreina sig út frá öðrum. Þetta 

ferli er töluvert flóknara núna en á þeim tíma þegar hinir voru ákveðin hópur sem var 

samþykktur af öllum. Í dag þarf í raun hver og einn að finna sína hina. Hann getur því 

skilgreint sig út frá allt öðrum þáttum en sá sem kemur úr sama samfélagi. Það er 

hreinlega ekki eins skýrt hver við erum og hverjir hinir eru þó félagslega minnið sé 

aldrei langt undan.  

Edward Said segir að hugmyndin um hið fjarlæga (e. The Orient) hafi verið til í Evrópu 

frá því á fornöld. Hið fjarlæga hafi haft rómantíska og framandi þýðingu. Í dag hefur 

hugmyndin á bak við þetta hugtak breyst og þessi rómaði fjarlægi staður er hreinlega að 

hverfa (Said, 2003/1978). Chernoff heldur því fram að í hugum Vesturlandabúa hafi 

Afríka alltaf verið einhvers konar draumaheimur og sé í raun enn. Það hafi tekið langan 

tíma fyrir þá að átta sig á því hvað í raun og veru var að gerast í álfunni (Chernoff, 

2003). Kynningarefni sem birtist um Afríku í Bandaríkjunum virðist leggja áherslu á 

framandi og heillandi þætti eins og svokallaðar safaríferðir, villt dýralíf, Búskmenn 

Kalahari eyðimerkurinnar, pygmýa og aðra þekkta hópa álfunnar (Osunde og Tlou, 

1996). Chernoff segir einmitt frá því í inngangskafla bókar sinnar að þegar Vesturlanda-

búar ferðist til Afríku eru þeir ekki spurðir frekar hvert ferðinni sé heitið, það virðist 

vera nóg að vita að þeir séu á leið til Afríku (Chernoff, 2003).  

Kristín Loftsdóttir (1997) segir að hugmyndir Vesturlandabúa um þjóðir eins til dæmis 

WoDaaBe-fólkið í Níger einkennast af rómantískum hugmyndum sem megi rekja langt 

aftur í tímann. Dansandi WoDaaBe-fólk og skartgripagerð er eitthvað sem vestrænt fólk 

sér fyrir sér. Kristín segir líka frá því að WoDaaBe-fólkið hafi lært á þetta og dansi fyrir 

hina vestrænu, oft af fyrra bragði og uppsker laun fyrir vikið (Kristín Loftsdóttir, 1997).  

Ég velti því fyrir mér hvort að ímyndir Afríku og ímyndir Afríkubúa séu kannski ekki 

alveg þær sömu. Ef við hugsum um fólkið sjáum við hugur, stríð og skelfingu en þegar 

landið Afríka er skoðað er það þakið skógi, þar eru villt dýr og dansandi ættbálkar. Þetta 

er afskaplega áhugavert en þegar öllu er á botninn hvolft virðast gamlar staðalímyndir 

enn lifa góðu lífi í hinum vestrænu samfélögum.  
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5 Upplýsingaflæði í dag 

Miklar breytingar hafa orðið á ferðaháttum fólks, efnislegra hluta og upplýsinga. Meiri 

hraði og þekking hafa einkennt undanfarna áratugi. Hér að neðan kem ég til með að 

skoða hvernig við fáum upplýsingar í dag og hverjir hafa aðgang að þessu flæði.  

 

5.1 Hnattvæðing 

Hnattvæðing er ferli sem þjappar heiminum saman og eykur vitund fólks um heiminn 

sem heild. Hún er flókið net ferla en ekki einn stakur ferill. Þessi tengsl sem mynda 

hnattvæðinguna hafa gert að verkum að kenningar fræðimanna hafa breyst mikið 

(Sparks, 2007).  

Hnattvæðing er síður en svo eitthvað sem hefur nýlega orðið til en vissulega hefur hraði 

hennar, ef svo má að orði komast, aukist til muna á stuttum tíma. Það má þakka nýrri og 

aukinni tækni. Hnattvæðing er eitthvað sem hefur verið til frá örófi alda en í raun má 

segja að þrá mannsins eftir þekkingu og viljinn til þess að kanna nýja óþekkta staði hafi 

verið drifkraftur hnattvæðingar frá upphafi. Í dag hefur hið sterka hagkerfi heimsins 

bæst í hóp þeirra drifkrafta. Nýjasta tækni og vísindi hafa gert samskipti yfir langar 

vegalengdir auðveld og ódýr. Þetta hefur gert það að verkum að hnattvæðing nær í dag 

til allra í heiminum þó það sé vissulega mismunandi mikið (Selassie, 2011).  

Appadurai segir að með þessari nýju tækni hafi fólk færst nær hvort öðru þrátt fyrir að 

hin eiginlega vegalengd á milli þess hafi ekki breyst. Miðlar hafa búið til samfélög sem 

ekki hafa afmarkað svæði (Appadurai, 2002). Þetta er vissulega rétt hjá Appadurai. Með 

tilkomu veraldarvefsins hefur orðið til vettvangur þar sem fólk víða um heiminn getur 

hist, ef svo má að orði komast, og haft samskipti sín á milli án nokkurra vandræða. Þar 

geta því upplýsingar og tákn flætt svo gott sem takmarkalaust á milli heimshluta. 

Veraldarvefurinn hefur að mínu mati stækkað en á sama tíma minnkað heiminn. Hann 

hefur stækkað á þann hátt að ógrynni upplýsinga er að finna á veraldarvefnum sem er 

svæði sem ekki er hægt staðsetja landfræðilega og er að einhverju leyti huglægt. Á 
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þessum svæðum geta myndast ákveðin samfélög sem ekki eru landfræðilega afmörkuð 

og geta samanstaðið af fólki alls staðar að. Félagslega hefur því heimurinn stækkað. 

Hins vegar má segja að heimurinn hafi á sama tíma minnkað þar sem, eins og 

Appadurai stakk upp á, svæði sem áður voru talin fjarlæg og framandi hafa færst nær 

okkur með tækniframförum undanfarinna áratuga. Þannig tekur aðeins nokkrar klukku-

stundir að ferðast til hinna framandi slóða.  

Það sem hefur ef til vill helst breyst hvað mest er að flæði tákna frekar en hluta hefur 

aukist (Sparks, 2007). Þarna tel ég að Sparks sé að hugsa um tákn sem flæða með hinum 

nýju miðlum eins og sjónvarpi og tölvum. Hlutir ferðast ekki þá leið, frekar ímyndir og 

annars konar hugræn efni. Á sama tíma hefur þetta ferli orðið mun flóknara en það var 

hér áður fyrr. Tæknin er einn af þeim þáttum sem hefur haft þau áhrif. Upplýsingar og 

annað efni flæðir um heiminn á örskotsstundu í gegnum sjónvarp og internetið (Kristín 

Loftsdóttir, 2007). Miklar breytingar hafa einmitt orðið eftir að hægt varð að hafa 

sambönd yfir langar vegalengdir án þess að ferðast þangað. Fyrst síminn en nú veraldar-

vefurinn. Viðskipti og samskipti í dag fara mikið fram í gegnum þessar samskiptaleiðir. 

Fyrirtæki geta því á einfaldan hátt boðið upp á alþjóðlega þjónusta (Bartle, 1999). Í dag 

er til dæmis hægt að panta ódýrar vörur á netinu og fá þær sendar yfir hálfan hnöttinn án 

nokkurra vandamála.  

Selassie segir að heimurinn sé í raun orðinn að einu heimsþorpi. Hann telur líklegt að 

hnattvæðing sé ekkert á förum og að ekki sé hægt að snúa til baka. Hann bendir á marga 

góða kosti hnattvæðingar, lokuð mæri hafa opnast og flæði fólks, vöru, þjónustu og 

fleira hefur aukist til muna. Þetta segir hann að hafi aukið auðæfi þjóða og að margir 

hafi getað orðið mjög ríkir á einni nóttu. Fólk getur náð í þekkingu út fyrir sitt land og 

farið svo með hana til baka í heimahagana þar sem hún getur nýst til góðs í því 

samfélagi. Selassie fjallar einnig um nokkra síður jákvæða fylgifiska hnattvæðingar. 

Hann bendir á að flæðið sé ekki jafnt í allar áttir. Hin ríku Vesturlönd hafi meiri burði til 

þess að nýta sér strauma hnattvæðingarinnar. Þau leita á svæði fjarri heimahögum þar 

sem til dæmis framleiðslukostnaður er lítill og vinnukraftur ódýr. Þar láta þeir framleiða 

fyrir sig vörur sem þeir flytja til baka heim þar sem þeir selja svo vöruna. Þessi viðskipti 

á milli valdamikla norðursins og veika suðursins eru afar ójöfn og víða eru ekki 

verkalýðsfélög sem gerir borgurum erfiðara fyrir að semja um viðeigandi laun og vinnu-

aðstæður (Selassie, 2011). 
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Fræðimenn hafa árum saman fjallað um hnattvæðingu en mikið hefur verið rökrætt um 

þýðingu og áhrif hennar. Sumir telja hana stuðla að friði og vegsemd en aðrir segja hana 

ástæðu vandamála heimsins í dag. Þeir síðar nefndu vilja meina að hnattvæðingin ýti 

undir það að bilið á milli fátækra og ríkra aukist, hvort sem um er að ræða innan þjóða 

eða á milli þjóða (Selassie, 2011). 

Frederick Cooper telur það mikinn galla að hugsa um hnattvæðingu sem eitt kerfi sem 

nái um allan hnöttinn. Hann telur að það vanti gagnrýna umræðu þegar fjallað er um 

hnattvæðingu. Hann bendir á að það vanti spurningar og þar af leiðandi umræðu um 

takmörk tenginga á milli svæða en einnig eiga svæðin þar sem hagkerfi heimsins nær 

ekki til það til að gleymast. Hann bendir á að það vanti einnig umræðu um það 

nauðsynlega form sem þarf til þess að tengsl virki. Hann telur ennfremur mikilvægt að 

skilja tengslasamband mismunandi svæða um heiminn og að geta útskýrt þau öfl sem 

hreyfa fólk, fjármagn og menningarfyrirbæri um hnöttinn. Hvaða stofnanir eru það sem 

geta stjórnað þessu? Hann telur vanta sögulega dýpt í umræðunni um hnattvæðingu. 

Cooper bendir ennfremur á að það sé áhættusamt að búa til tungumál eða orðræðu utan 

um eitthvað sem hefur engin mörk. Heimurinn hefur verið og er enn svæði þar sem 

völdum er mjög misskipt. Tengslavefir eru mjög þéttir sums staðar en á öðrum svæðum 

eru þeir strjálir (Cooper, 2001). Sparks virðist vera sammála Cooper en hann segir 

fjölmiðla og aukið flæði um heiminn hafa flækt umfjöllun um samfélög og því sé 

ómögulegt að skoða einn þátt samfélags, nauðsynlegt sé að horfa á stóru flóknu tengslin 

(Sparks, 2007).  

Selassie segir manninn ekki enn hafa tekist á við slæmu hliðar hnattvæðingarinnar og að 

með hnattvæðingu eigi ákveðið ofbeldi það til að birtast í lúmskum myndum um allan 

heim. Hann varpar fram spurningu um hvort stjórnvöld og þeir sem stjórna hagkerfi 

heimsins geti fundið lausnir við fátækt eða hvort þeir einfaldlega hafi ekki áhuga á því 

(Selassie, 2011). 

Chernoff segir stjórnmálamenn og blaðamenn tala um hina jákvæðu hnattvæðingu sem 

muni hjálpa hinum fátæku og vanþróuðu löndum að komast inn í hagkerfi heimsins og í 

leiðinni hjálpa þeim í átt að meira lýðræði. Það að Vesturlandabúar telji það best fyrir 

alla að hjálpa hinum vanþróuðu að líkjast þeim vestrænu er gamalt vandamál sem hefur 

verið til staðar frá nýlendutímanum að mati Chernoff. Hann segir að hugmyndin sé sú 

að því ríkara sem Vestrið verður þeim mun betra fyrir þá fátæku. Það hefur hins vegar 
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margsýnt sig að þessar tilraunir Vesturlanda til þess að fella Afríku að vestrænu móti 

hafa ekki gengið (Chernoff, 2003).  

Það er því ljóst að hnattvæðing hefur ekki jöfn áhrif alls staðar í heiminum. Mikið af 

samskiptum og viðskiptum í dag einskorðast að miklu leyti við veraldarvefinn en það 

útilokar möguleika mjög margra á að taka þátt. Ég tel að þær miklu tækniframfarir sem 

hafa átt sér stað á undanförnum áratugum hafi aukið bilið á milli ríkra og fátækra í 

heiminum. Á Vesturlöndum hefur almenningur aðgang að allri þessari tækni á meðan 

lítill minnihluti fátækra í heiminum þekkir hana. Þarna hafa hin ríku Vesturlönd 

óumdeilt forskot á hina fátæku.  

 

5.2 Fjölmiðlar 

Fjölmiðlar voru lengi á jaðrinum í félagslegum kenningum. Í dag eru þeir hins vegar 

taldir einn af grundvallarþáttum félagslegs veruleika nútímasamfélaga. Rafrænir miðlar 

hafa gert það að verkum að miðlunin er ekki takmörkuð vegna fjarlægðar. Á sama tíma 

eru landamæri að dofna, flæði yfir þau er yfirleitt frjálst og hafa ríki ekki lengur 

fullkomna stjórn á því hverju er miðlað innan þeirra (Sparks, 2007). Ég tel að af öllum 

þeim miðlum sem til eru sé það veraldarvefurinn sem hafi haft hvað mest að segja hvað 

þetta varðar. Þar fer fram frjálst flæði aðgengilegra upplýsinga sem erfitt er að hemja.  

Þegar fjallað er um Afríku, hvort sem um er að ræða texta, myndir eða eitthvað annað, 

þá hefur höfundur vissulega áhrif á það sem birtist (Kristín Loftsdóttir, 2007). Hann 

ákveður til dæmis af hverju hann tekur mynd. Það er eflaust eðlilegast að taka mynd af 

einhverju sem stingur í stúf við það sem okkur þykir eðlilegt. Þess vegna má ætla að við 

birtum frekar það sem við teljum geta fangað athygli þess sem mun skoða efni okkar. 

Þessi áhrif sem höfundurinn hefur eru til komin vegna áhrifa samfélags hans á hann. Þó 

má segja að samfélag hans verði líka fyrir áhrifunum af efninu sem hann birtir. Það er 

því ljóst að afskaplega erfitt er að segja til um hver sé orsökin og hver afleiðingin. Satt 

best að segja lítur þetta út fyrir að hafa áhrif í báðar áttir. Þá geta upplifanir og túlkanir 

fólks verið mjög ólíkar (Kristín Loftsdóttir, 2007).  

Fréttaflutningur Vesturlanda frá ríkjum Afríku gefur síður en svo skýra og góða mynd 

af því sem þar fer fram. Oft birtast fréttir frá ákveðnum svæðum þar sem átök, þurrkar 

og hungursneyð hafa átt sér stað en yfirleitt er eingöngu fjallað um yfirborðsvandann. 
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Ástæður vandans og samhengi fær yfirleitt litla umfjöllun. Um leið og umfjöllunin hefur 

klárast af hálfu fréttamanna heyrist jafnvel ekkert fréttnæmt frá svæðinu fyrr en aðrar 

hörmungar komi upp seinna. Þannig vantar allt samhengi í fréttaflutning frá stórum 

svæðum Afríku, Vesturlandabúar fá slitróttar fréttir frá álfunni sem eingöngu sýna eymd 

og volæði. Myndir af vannærðum börnum, hvítu hjálparstarfsfólki að hugsa um hina 

dökku og almenn eymd er ríkjandi á myndum sem birtast í fréttum og auglýsingum. Út 

frá þessum fréttaflutningi má gera ráð fyrir að Afríka sé svæði óstöðugleika og 

ringulreiðar. Kristín Loftsdóttir bendir þó réttilega á að vissulega séu ekki allar fréttir 

sem berast frá Afríku neikvæðar og illa unnar. Þá bendir hún einnig á að þær fréttir og 

auglýsingar sem sýni hungur, hörmungar og fátækt geti verið mjög mikilvægar þegar 

kemur að því að vekja hinn vestræna heim til umhugsunar um ólík lífskjör og lífsgæði 

fólks í heiminum (Kristín Loftsdóttir, 2007).  

Á árunum 1994-2004 var gerð könnun þar sem skoðaðar voru umfjallanir um Afríku í 

nokkrum fjöllesnum dagblöðum í Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar þóttu áhugaverðar 

þar sem sjaldan fundust fréttir um hagvöxtinn sem átti sér stað í Afríku, betra aðgengi 

að skólum og friðsælli tíma víða í álfunni á þessum árum. Umfjallanir um 

hörmungarnar í vestanverðri Afríku voru yfirgnæfandi. Í desember árið 2000 birti 

TransAfrica Forum niðurstöður úr annarri könnun sem þeir höfðu framkvæmt þar sem 

skoðaðar voru umfjallanir um Afríku í stuttan tíma fyrr á sama ári í The New York 

Times og The Washington Post. Niðurstöðurnar voru þær að miklum meirihluta frétta 

sem fundust um Afríku var hægt að flokka í þrjá efnisflokka, alnæmi, þróun og átök 

(Mbeki, 2010). 

Sumir telja að eitt helsta vandamál Afríku sé einmitt ímyndin um sveltandi Afríkubúa 

sem búi við daglegt ofbeldi. Þetta hefur víðtæk áhrif en eins og Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir (2007) bendir á í formálskafla bókarinnar Afríka sunnan Sahara í 

brennidepli hvetja þessar staðalmyndir Vesturlandabúa og fyrirtæki þeirra ekki til þess 

að fjárfesta í löndum Afríku. Hvernig er hægt að vera með vestrænt fyrirtæki í landi þar 

sem fátækt og eymd er það eina sem fólk sér? Sigríður Dúna veltir því fyrir sér hvort 

staða fólks í Afríku sé að einhverju leyti sambærileg þeirri stöðu sem konur í íslensku 

samfélagi bjuggu við á 20. öldinni. Mikla baráttu og þrautseigju þurfti til að breyta 

viðhorfi fólks til menntunar kvenna en áður hafði hún ekki verið talin góð fjárfesting. 

Þar af leiðandi voru konur ekki áberandi í hinu opinbera samfélagi og höfðu orð þeirra 

yfirleitt lítið vægi á því sviði. Það gæti verið að lausn á hinu stóra vandamáli Afríku 
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væri viðhorfsbreyting fólks utan álfunnar og að hlustað yrði á fólkið í Afríku og rödd 

þess fengi meira vægi (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 2007). Þetta tel ég vera algjört 

grundvallaratriði, það er ekki hægt að bjarga heilli heimsálfu án þess að hlusta á íbúa 

hennar. Það hefur margsýnt sig, eins og áður hefur komið fram, að hið vestræna sniðmót 

gengur ekki í Afríku og því þurfi að fara nýjar ótroðnar slóðir og þar þurfa Afríkubúar 

að fara fyrir hópnum.  

Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á það hvernig fólk sér veruleika sinn og hvernig það metur 

takmarkanir hópsins sem það tilheyrir og annarra hópa í umhverfi þeirra. Þannig notar 

fólk fjölmiðla til þess að skilgreina hverjir við erum og hverjir hinir eru (Zegeye og 

Harris, 2002). Textar, myndmál og annað sem birtist fólki hjálpar því að skilja heiminn í 

kringum sig og hvernig fólk staðsetur sig út frá öðrum hópum. Því skapar það sem 

birtist okkur ákveðinn sannleik (Kristín Loftsdóttir, 1997). Thabo Mbeki, fyrrverandi 

forseti Suður-Afríku bendir á að það sem skrifað er um Afríku innan sem utan álfunnar 

hefur að lokum áhrif á það hvernig Afríkubúar líti á sinn veruleika. Hann segir að með 

tímanum fari þeir að haga sér í samræmi við það sem skrifað er og þannig aðlagist 

raunveruleikinn að þeirri mynd sem birtist í miðlum (Mbeki, 2010). Það sem birtist fólki 

hefur því vissulega áhrif á þeirra heimsýn en mikilvægt er að gera sér grein fyrir hverjir 

það eru sem hafa tækifæri til þess að segja hvað og um hverja (Kristín Loftsdóttir, 

1997). Af þessu má kannski sjá að þeir sem framleiða efnið og birta það hafa mikið vald 

og bera mikla ábyrgð á því hvernig sannleikurinn verður í hugum fólks.  

Mbeki segir frá því að Paul Kagame, forseti Rúanda, hafi ásakað vestræna fjölmiðla um 

að sýna neikvæða og hreinlega ranga mynd af Afríku. Hann hvatti Afríkubúa til þess að 

breyta þessarri ímynd. Hann kenndi neikvæðri umfjöllun fjölmiðla að hluta til um skort 

á utanaðkomandi fjárfestingu í álfunni. Mbeki segir enn fremur frá grein eftir Eliud 

Miring´uh þar sem hann fjallar um gagnrýni á vestræna fjölmiðla. Hann segir frá 

gagnrýni afrískra fréttamanna sem ásaka þá vestrænu um að birta neikvæða mynd af 

Afríku í miðlum sínum. Einnig séu þeir skjótir til að birta fréttir af því sem miður fer á 

meðan þeir séu tregir og seinir til að fara með fréttir af jákvæðri þróun sem eigi sér stað 

í heimsálfunni. Hinir vestrænu svara fyrir sig og segja að þeir séu hreinlega að birta hinn 

harða raunveruleika (Mbeki, 2010).  

Chernoff telur að það sé eingöngu þegar eitthvað gerist á fjarlægum slóðum sem hefur 

áhrif á okkar vestræna líf að við höfum áhuga á að vita um það fólk sem hefur þessi 

áhrif. Hann segir að Afríka hafi ekki þessi áhrif á markaðinn okkar og þess vegna vegi 
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fréttir þaðan lítið (Chernoff, 2003). Lionel Barber, ritstjóri The Financial Times, er ekki 

alls kostar sammála. Hann segir Afríku fá meiri athygli og áhuga frá öðrum heimsálfum 

vegna jákvæðra breytinga sem hafa átt sér stað. Hann bendir þó einnig á að vestrænir 

fjölmiðlar geti ekki litið fram hjá spillingunni, átökunum og öðru neikvæðu sem á sér 

enn stað í Afríku. Þá hefur komið upp gagnrýni á að vestrænir fréttamiðlar hafi ekki 

nógu marga fulltrúa í Afríku, oft sé kannski einn fréttamaður sem eigi að fjalla um alla 

álfuna. Útgefendur hafa svarað því með því að halda því fram að Vesturlandabúar hafi 

einfaldlega ekki áhuga á því sem gerist í hinni frumstæðu fjarlægu Afríku. Enn aðrir 

hafa bent á að á meðan meirihluti fréttamanna séu miðaldra hvítir karlmenn af millistétt 

sem hafi engan sérstakan áhuga á Afríku verði vandamálið ekki leyst, það vanti 

hreinlega fleira dökkt fréttafólk og ritstjórnendur. Chido Nwangwu, stofnandi og 

útgefandi fyrsta fréttablaðs í Bandaríkjunum sem er í eigu Afríkubúa, segir áhugaleysi 

Afríkubúa á því að leiðrétta þá röngu mynd sem af þeim birtist í fjölmiðlum vera mikið 

vandamál. Mbeki er sammála honum þegar hann segir að flestir fréttaskýrendur séu 

sammála um að Afríkubúar þurfi að bera ábyrgð á því hvernig álfa þeirra birtist (Mbeki, 

2010). Það er deginum ljósara að umræða fjölmiðla um Afríku hefur ekki verið mjög 

hvetjandi eða uppbyggileg. Fjölmiðlar hafa mikil völd, líklega meiri en mann grunar, og 

því tel ég þá geta stuðlað að mikilvægu skrefi í átt að betri möguleikum Afríku í 

framtíðinni.  

 

5.3 Nútímavæðing, rafmagn, auðlindir og skortur  

Nútímavæðing er ferli þar sem einstaklingar breyta lífsháttum sínum úr því að vera 

hefðbundnir í flóknari, tæknilegri og þar sem hraði breytinga er meiri. Nútímavæðing 

einstaklinga er grunnur þróunar samfélaga (Sparks, 2007). 

Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 1992 í Brasilíu þar sem fjallað var um umhverfis-

og þróunarmál var samþykkt að varanlegar þróunarlausnir yrðu að verða lykilhugtak í 

þróunarstefnu. Selassie bendir á að mannkyninu fer ört fjölgandi og meiri hluti fólks lifi 

í fátækt. Enn fremur bendir hann á að auðlindum jarðarinnar sé afar misskipt, lítill 

minnihluti njóti stærsta hlutans. Selassie vill meina að ef farið er eftir ályktunum þeirra 

sem sátu ráðstefnuna í Brasilíu um varanlega þróun megi leysa þennan vanda. Hann 

vitnar í setningu úr skýrslu kennda við Brundtland þar sem segir að ,,varanleg þróun er 

þróun sem tekur tillit til nútímans án þess að stofna möguleikum komandi kynslóða til 



34 

að mæta sínum þörfum í hættu” (e. “sustainable development is development that meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs”). Hann telur ábyrgðina liggja að mestu leyti hjá hinum valdamiklu 

alþjóðastofnunum sem hann segir ekki hafa tekið þessar ályktanir til sín. Að lokum 

nefnir Selassie að temja þurfi þau öfl sem drífi hnattvæðingu til þess að hægt verði að 

nýta auðlindir jarðar áfram og fólk geti haldi áfram að lifa viðunandi lífi á jörðinni 

(Selassie, 2011). 

Lykilatriði í því að bæta lífskjör og efnahag íbúa þróunarlanda er að gera þeim kleift að 

hafa aðgang að orkugjöfum á viðráðanlegu verði. Aðgangur að hreinni orku er einn af 

grundvallarþáttum í uppbyggingu hagkerfa og þar er rafmagn mikilvægur þáttur 

(Winkler o.fl., 2011). Einn af grundvöllum þess að geta rekið alþjóðleg fyrirtæki sem 

hugsanlega gætu haft góð áhrif á hagkerfi og uppvöxt í Afríku sé einmitt rafmagn.  

Alþjóðlega orkustofnunin (e. International energy agency) áætlaði að árið 2008 hefðu 

1,5 milljarður fólks í heiminum engan aðgang að rafmagni. Lang stærsti hluti þessa 

fólks er staðsett í þróunarríkjunum og 85% af þeim staðsett í dreifbýli. Undanfarið hefur 

rafmagn verið lagt til fleiri dreifbýlissvæða til þess að reyna að auka efnahagsmöguleika 

svæða og efla lífskilyrði þar. Suður-Afríka er það land í Afríku sem hefur hvað hæsta 

orkuneyslu miðað við höfðatölu en þar fer fram mikil námuvinnsla sem er talin ástæða 

þess í grein sem birtist í Renewable and Sustainable Energy Reviews í apríl 2011. Þar 

segir einnig að þrátt fyrir að tekjur fólks í Suður-Afríku séu nálægt heimsmeðaltali lifi 

50% af íbúum landsins undir fátæktarmörkum. Þetta bendir til þess að mikið bil sé að 

finna á milli ríkra og fátækra. Fjórði hluti þjóðarinnar hefur ekki reglulegan aðgang að 

rafmagni og einungis 55% af fólki í dreifbýli landsins hefur yfir höfuð aðgang að 

rafmagni (Pereira o.fl., 2011). 

Árið 1970 voru 200 milljónir Afríkubúa án rafmagns. Á næstu þrjátíu árum voru 

mörgþúsund kílómetrar af rafmagnslínum lagðar um álfuna. Árið 2002 voru hins vegar 

500 milljónir manns án rafmagns í álfunni. Þetta er að hluta til vegna þeirrar fólks-

fjölgunar sem hefur átt sér stað undanfarið. Landeyðing er vandamál, eyðimerkur þar 

sem lífsskilyrði eru slæm stækka og regnskógar álfunnar minnka hratt. Lugan segir að 

minna en 10% af þeim trjám sem höggvin eru í Afríku séu flutt út úr álfunni. Átta af 

hverjum tíu Afríkubúum elda matinn á eldivið eða viðarkolum. Frá árinu 1960 og þar til 

árið 2003 fjölgaði íbúum Afríku um meira 110%. Hann telur að samfélög og atferli 

fólks í Afríku hafi ekki breyst í samræmi við fólksfjölgunina og því séu innviðir 
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samfélaganna að springa. Landbúnaðarframleiðsla jókst á þessum árum um 45% 

(Lugan, 2003). Það gefur því auga leið að framleiðsla í álfunni hefur ekki haldið í við þá 

fólksfjölgun sem hefur átt sér stað.  

Það liggur ljóst fyrir að hnattvæðing, fjölmiðlar og aðrir þættir sem eru svo mikilvægir í 

dag hvað varðar hagkerfi og annað ná ekki til stórra hluta Afríku. Þar af leiðandi hlýtur 

að vera erfitt fyrir álfuna að komast inn í hið alþjóðlega hagkerfi og eiga viðskipti út 

fyrir sitt svæði. Viðskipti í dag eiga sér að miklu leyti stað í gegnum veraldarvefinn en 

hvernig getur heil heimsálfa sem hefur á stórum svæðum ekki aðgang að rafmagni, hvað 

þá tölvum og tengingum við veraldarvefinn, átt möguleika í nútímanum?   
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6 Breyttar ímyndir, ný tækifæri 

“That the future development of this country must be by its own people, through its own 

people , and for its own people.”  

-Nýlendustjóri í Lagos árið 1901.  

(Iliffe, 1995, bls 203) 

 

Í dag höfum við alls kyns tölfræði sem minnir okkur á það hversu langt á eftir Afríka er 

hvað varðar tæknina sem er svo daglegt brauð fyrir Vesturlandabúa (Chernoff, 2003). Á 

undanförnum árum hefur alþjóðleg eftirspurn eftir afrískum vörum og áhugi utanað-

komandi á efnahagslegum möguleikum í Afríku hins vegar aukist til muna. Þetta má 

vissulega rekja til mikillar aukningar á flæði fólks, hluta og hugmynda um heiminn. 

Með þessu aukna flæði og eftirspurn aukast möguleikar og áskoranir, ekki síst í Afríku. 

Festus Gontebanye Mogae, fyrrverandi forseti Botswana, veltir því fyrir sér í grein sem 

birtist í Harward International Review sumarið 2007, hvort heimsálfan Afríka sé að 

verða meira aðlaðandi og hvort hún sé jafnvel að öðlast meiri virðingu hins alþjóðlega 

samfélags. Hann segir frá því að í Afríku hafi efnahagur landa batnað og viðskipti og 

fjárfestingar hafa náð nýjum hæðum. Þetta hefur að mati Mogae góð áhrif á stöðugleika 

og stjórnarfar í álfunni (Mogae, 2007). Einkageirinn hefur stækkað og miklar framfarir 

hafa orðið í því að taka á flóknum samfélagsvandamálum sem hafa ríkt í álfunni 

(Gordon og Wolpe, 1998). Mogae bendir á sem dæmi hafa valdaskipti flestra ríkja 

sunnan Sahara farið friðsamlega fram að undanförnu. Þrátt fyrir þessa nýju stöðu Afríku 

virðist hún enn föst í þeirri ímynd að þar ríki fátækt, sjúkdómar, spilling, félagslegur 

óstöðugleiki og stríð. Natalie Maule segir ekki skorta fréttir frá Afríku en að “if it bleeds 

it leads” einkenni fréttamennsku vestrænna fréttamanna en þar á hún við að til þess að 

efni teljist fréttnæmt þurfi það að fjalla um einhvers konar hörmungar. Myndir af 

barnahermönnum, alnæmissmituðu fólki við grafarbakkann og fleiru slíku gefi ekki 

góða mynd af öllu því sem gerist í álfunni. Maule hvetur Afríkubúa til þess að vera 

duglegri við að markaðsetja sig og að hinn afríski einkageiri verði að hafa hærra um það 
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sem vel fer til þess að heimurinn heyri. Mogae segir að þrátt fyrir að þetta séu góðar 

ráðleggingar sé málið flóknara en svo. Hann segir að breyta þurfi ímynd Afríku á 

alþjóðlega sviðinu og það þurfi margt til. Það séu margar hindranir sem í vegi verða, 

ekki síst takmörkuð geta Afríkubúa í samskiptum. Með því á hann við að þrátt fyrir 

sprenginguna sem hefur orðið í flæði upplýsinga heimshorna á milli með nýrri tækni eru 

þessar upplýsingar ekki aðgengilegar öllum. Allt það upplýsingaflæði sem streymir um 

veraldarvefinn og öll þau þverþjóðlegu samskipti sem þar fara fram eru ekki 

raunveruleg í flestum ríkjum Afríku, það er kannski frekar eitthvað sem framtíðin gæti 

borið í skauti sér. Mogae heldur áfram og bendir á að upplýsingar sem birtast í hinum 

fjölmörgu miðlum virðast að mörgu leyti vera hálfgerður verslunarvarningur. Það er 

orðið erfitt að greina á milli auglýsinga og ritstýrðs efnis. Mogae telur enn fremur að 

annað stórt vandamál Afríku sé að margir hunsi margbreytileikann sem finnst í 

heimsálfunni. Hann segir að Afríka sé það svæði í heiminum þar sem hin mesta 

alhæfing eigi sér stað, þar sem heil heimsálfa er gerð einsleit (Mogae, 2007). Afar 

mikilvægt er að gæta þess að fjölbreytileikinn sem finnst í Afríku fái að sjást í auknum 

mæli (Kristín Loftsdóttir, 2007). 

Mogae bendir einnig á að margt hafi breyst síðan Kína fór að taka þátt í alþjóða-

viðskiptum að einhverju ráði en kínverskir fjárfestar virðist þora að taka meiri áhættu en 

Vesturlandaþjóðir þegar kemur að því að fjárfesta í Afríku. Hann segir að þetta sé gott 

tækifæri fyrir Afríku til þess að komast inn í hið hnattvædda viðskiptanet heimsins. 

Viðskipti Kína og ríkja Afríku hafa verið að vaxa mjög hratt undanfarið en Mogae segir 

að mörg hundruð stór kínversk fyrirtæki stundi viðskipti í Afríku. Margir hafa lýst yfir 

áhyggjum sínum af margþættum áhrifum Kínverja í álfunni en Mogae telur nauðsynlegt 

að Afríkubúar átti sig á að þeir einir eigi að ákveða hvað sé best fyrir þá. Hann bendir á 

að sagan sýni að það hafi ekki virkað vel að nota staðla sem koma utan að og því þurfi 

íbúar Afríku sjálfir að leysa vandamál álfunnar. Hann segir vitund um mikilvægi góðra 

stjórnarhátta sé að aukast í Afríku og að eina leiðin að þeir sem eigi beinan þátt og hafi 

beina hagsmuni sem borgarar ákveði sjálfir hvernig hlutirnir eru skipulagðir og 

framkvæmdir. Það þurfi að byggja grunninn, varðveita þekkingu og hæfileika innan 

álfunnar (Mogae, 2007). 

Svo virðist sem það hafi orðið mikil uppbygging og breyting í Afríku á undanförnum 

árum en að umræðan og hugmyndir Vesturlandabúa hafi ekki haldið í við þær. Samt 

sem áður má sjá breytingar á umfjöllun og orðræðu gagnvart Afríku og íbúum hennar. 
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Ný hugtök í stað þeirra sem þóttu hafa neikvæða merkingu eða vísuðu í einhvers konar 

skiptingu í óæðri og æðri hafa orðið til. Sem dæmi um þetta er hugtakið sem fjallar um 

þá sem áður voru taldir frumstæðir. Í dag er talað um fjórða heiminn sem hefur verið 

notað yfir allra fátækasta fólk heimsins. Skilgreiningin sem World council of Indigenous 

People hefur sett fram um fjórða heiminn er á þennan veg: ,,frumbyggjar sem eru 

afkomendur upprunalegra ábúenda lands og sem í dag hafa að öllu leyti, eða að hluta, 

verið sviptir rétti sínum til sinna eigin landsvæða og auðæfa þeirra” (Kristín Loftsdóttir, 

1997, bls 94). Þessi skilgreining er laus við hvers konar útlitslýsingar eða aðrar sem 

gætu leitt til myndunnar staðalímynda byggða á útliti eða persónuleika fólks.  

Ég velti því fyrir mér hvort með þessum breytingum á hugtakanotkun, hugsunarháttur 

fólks breytist eða hvort að undir yfirborðinu leynist eitthvað allt annað en yfirborðið 

segi til um. Sigríður Dúna Kristmundsdóttir gerði rannsókn þar sem hún skoðaði 

breytingar sem áttu sér stað í íslensku samfélagi á þeim tíma sem kvennabaráttan var að 

taka sín fyrstu skref hér á landi (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). Fólk flutti úr 

sveit í þéttbýli sem óx hratt. Félagslegar aðstæður kvenna breyttust mikið en 

aðskilnaður heimilis og vinnu jókst og karlarnir urðu þar af leiðandi þeir einu sem komu 

með tekjur inn á heimilið (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1998). Á sama tíma og 

konurnar tókust á við ný hlutverk breyttust hugmyndirnar um hlutverk kvenna í 

samfélaginu lítið og því myndaðist þarna misgengi. Í grunninn var konan húsfreyja og 

móðir í gamla bændasamfélaginu en sú mynd gekk ekki upp í nýja lífinu í þéttbýlinu þar 

sem yfirborðsgerðin þróaðist og varð til. Misgengið var því sprottið af misgenginu á 

milli þessara tveggja ólíku lifnaðarhátta (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). Ef ég 

yfirfæri þessa hugmynd Sigríðar Dúnu yfir á Afríku þá myndi ég segja að hugmyndin 

um hina óæðri ósiðmenntuðu Afríkubúa væri grunngerðin en í dag hefur orðræðunni 

verið breytt þannig að ekki er talað um neinn óæðri, allir eru jafnir, sumir búa hins vegar 

við fátækt. Í dag er því víða talað um Afríkubúa sem jafnoka Vesturlandabúa. Ég velti 

því fyrir mér hvort þessi breyting á yfirborðsgerðinni nái nægilega djúpt til þess að 

hugsunarháttur okkar hafi breyst með. Það er því spurning hvort að félagsleg minni og 

staðalímyndir samfélagsins sem við lifum í hafi breyst með þeirri orðræðubreytingu sem 

hefur átt sér stað. Mannréttindi hafa vissulega verið mikið í umræðunni undanfarna 

áratugi og í dag þykir það vissulega undarlegt og neikvætt ef einhver talar niður til 

einhvers hóps. En eflaust hugsa fleiri í gömlu hugmyndunum en þora að viðurkenna.  
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7 Lokaorð og hugleiðing 

Ég hef leitast við að skoða hvernig og hvaðan hugmyndir okkar Vesturlandabúa um 

Afríku berast okkur. Fyrirfram ímyndaði ég mér að mikið af þessum hugmyndum ættu 

rætur sínar langt aftur í tímann og því byrjaði ég á því að skoða sögu Evrópumanna í 

Afríku og hvað vestrænir fræðimenn voru að skoða á sama tíma. Eftir að hafa lagt 

sögulega grunninn fór ég að skoða hvernig Afríka birtist okkur í dag og hvaðan 

upplýsingarnar berast okkur.  

Þegar saga Afríku er skoðuð eru ákveðin atvik sem standa upp úr. Þau atvik rifjum við 

reglulega upp á meðan önnur virðast gleymast. Þetta kallar Kristín Loftsdóttir (2005) 

félagsleg minni. Sagan segir okkur frá því hvernig Evrópumenn tóku land í Afríku og 

færðu sig hægt og rólega upp á skaftið þar til á nýlendutímanum þegar þeir tóku algjöra 

stjórn í allri Afríku. Á meðan á þessu öllu saman stóð, þrælasölu og stríð við 

heimamenn, bárust fréttir yfir hafið og heim til Evrópu þar sem fræðimenn veltu þessu 

öllu fyrir sér. Með aðstoð þessara fræðimanna tókst Evrópumönnunum í Afríku að 

sannfæra almenning í Evrópu um að þeir væru í Afríku til þess að frelsa hina frumstæðu 

og óhamingjusömu Afríkubúa. Eftir að hafa velt þessu fyrir mér er ég viss um að margar 

af þeim hugmyndum og ímyndum sem við höfum um Afríku í dag eigi rætur til þessa 

tíma. Áherslan á það að skilja á milli Vesturlandabúa og hinna frumstæðu var svo mikil 

að ég hugsa að nútímasamfélög Vesturlanda séu enn merkt þessarri hugsun. Þegar 

ímyndir festast á einhverjum hópi getur reynst erfitt að losna við þær, nær ómögulegt 

jafnvel. Afríka hefur margar slíkar staðalímyndir.  

Umfjallanir um heimsálfuna Afríku í dag virðast hafa undarlega mikinn samhljóm með 

þeim hugmyndum sem voru uppi á tímum þrælahaldsins. Við virðumst enn hugsa um 

Afríku sem svæði sem þurfi að bjarga. Það sem ef til vill er öðruvísi nú er að við viljum 

bjarga þeim frá hugursneyð, stríðum og sjúkdómum en á tímum þrælahaldsins var verið 

að bjarga þeim frá hinu frumstæða villimannslífi.  

Enn í dag finnast leifar kynþáttahyggjunnar. Enn telur fólk að hægt sé að flokka fólk í 

kynþætti eftir húðlit. Það sem hefur kannski helst breyst er orðalagið, hvernig við orðum 
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hlutina. Sum orð sem fela í sér neikvæða eða niðrandi lýsingu á Afríkubúum hafa verið 

tekin út og ekki þykir við hæfi að nota þau. Ég tel þó að hugsunin á bak við þessi orð sé 

enn til staðar. Hin vestrænu samfélög geyma enn þessi félagslegu minni frá tímum 

kynþáttahyggjunnar. Elsta kynslóðin í dag gæti hugsanlega enn notað þessi neikvæðu 

orð án þess að átta sig á því að það sé ekki lengur viðeigandi. Á þeim tíma sem hún var 

að alast upp voru þessi hugtök enn mikilvæg í vestrænum samfélögum. Þessi hugtök eru 

henni því ef til vill eðlileg.  

Miklar breytingar á sviði mannréttinda undanfarinna áratuga hafa breytt miklu hvað 

þetta varðar. Börn í dag læra snemma hvað er viðeigandi að segja og hvað ekki. Ég velti 

fyrir mér hvort hugsunin á bak við orðin komi til með að fjara út með tímanum, eftir því 

sem kynslóðirnar færast fjær uppruna þessa hugsunarháttar, eða hvort hún endurnýji sig.  

Fjölmiðlar eru líklega eitt öflugasta tæki nútímans en þeir hafa mikil völd. Þessi völd 

felast í því hvað er birt, um hvern og hvar. Á þennan hátt hafa fjölmiðlar haft mikil áhrif 

á það hvernig Afríka birtist Vesturlandabúum. Þeir sem hins vegar búa í Afríku hafa oft 

ekkert um það að segja að segja hvernig þeirra saga er sögð eða hvernig þeirra veruleiki 

er birtur á Vesturlöndum. Með þeim miklu tækniframförum sem hafa átt sér stað hafa 

möguleikar Afríkubúa ekki endilega aukist eins mikið og hægt er að ímynda sér. Víða 

eru þær auðlindir sem þarf til þess að geta tekið þátt í hinu alþjóðlega samskiptakerfi 

ekki til staðar sem gerir að verkum að Afríkubúar dragast enn meira aftur úr. Fjölmiðlar 

og hin miklu samskipti sem fara fram í gegnum veraldarvefinn verða sífellt mikilvægari 

og því tel ég einn af grundvallar þáttum í framförum Afríku þurfi að felast í því að 

komast inn í þetta alþjóðlega samskiptakerfi. Til þess þarf vissulega rafmagn en það er 

ekki til staðar á öllum svæðum Afríku. Það er ekki raunhæft að með því að tengja alla 

Afríkubúa við veraldarvefinn að þá bjargist allt. Enn er þar fólk sem hefur vart í sig og 

á. Ég hugsa að utanaðkomandi fjárfesting sé lykilinn að miklum breytingum fyrir 

Afríku. Afríka hefur staðið að miklu leyti utan hins alþjóðlega hagkerfis og þarf að 

komast inn í það sem fullgildur þátttakandi til þess að hjólin fari að snúast að einhverju 

ráði. Þá á ég vissulega ekki við að eina leiðin til þess að bjarga Afríku sé að innleiða 

vestræn viðskipti og aðlaga umhverfið að þeim. Það er hins vegar nokkuð ljóst að það 

þarf meira fjármagn, varanleg viðskipti og stöðugleika til þess að hægt sé að byggja upp 

hagkerfi sem stendur undir þeim mikla fólksfjölda sem í álfunni býr.  

Þá kem ég aftur að ímynd Afríku á Vesturlöndum. Það er nokkuð ljóst að á meðan við 

hugsum um Afríku sem svæði þar sem stríð, hungur og sjúkdómar eru allsráðandi er 
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erfitt að finna einhvern sem er tilbúinn til þess að fjárfesta þar. Eftir þessa umfjöllun sé 

ég að enn er langt í land og margt þarf að bæta til þess að Afríka geti staðið á eigin 

fótum, séð fyrir íbúum sínum og tekið þátt í alþjóðlegum viðskiptum. Ég tel 

hugarfarsbreytingar í hinum valdamikla vestræna heimi þar mikilvægan þátt. Þar þarf að 

horfa í meira mæli á það jákvæða sem fram fer í Afríku og leyfa fjölbreytileikanum sem 

þar finnst að birtast.   
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