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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er tilraun til þess að gera grein fyrir réttindabaráttu hinseginfólks út frá 

kenningum Hönnuh Arendt og Judith Butler um útilokun. Báðir hafa þessir heimspekingar gert 

grein fyrir þeim hættum sem steðja að þeim einstaklingum sem ekki teljast fullgildir meðlimir 

samfélagsins. Hér verður gert grein fyrir mikilvægi þess að gera ráð fyrir líkamanum og 

líkamlegum tengslum í kenningum um pólitíska og samfélagslega útilokun og hvernig 

mikilvægi þess að huga að líkamanum birtist í réttindabaráttu hinseginfólks. 

Skoðuð verður umfjöllun Arendt um stöðu ríkisfangslausra og flóttamanna og gerð grein fyrir 

þeim takmörkunum kenningar hennar til að taka á stöðu hinseginfólks. Arendt setur fram 

réttinn til réttinda sem forsendu fyrir mannréttindum en það er rétturinn til að tilheyra  

stjórnskipulegu samfélagi sem ríkisborgari þar sem einstaklingurinn er metinn eftir gjörðum 

sínum og tjáningu. Hún telur að aðeins með því að öðlast slík ríkisborgararéttindi eru mönnum 

tryggð mannréttindi. Þegar menn eru sviptir ríkisfangi sínu eða neyðast til þess að gefa það 

upp á bátinn á flótta eru þeir því í raun einnig sviptir tilkalli sínu til mannréttinda. Arendt  

fjallar ekki um líkamann og að hvaða leiti líkamleiki kann að skilyrða stöðu einstaklingsins 

innan opinbers sviðs samfélagsins. Hún varpar öllu sem viðkemur líkama inn á svið einkalífsins. 

Líkami er því utan sviðs hins pólitíska. Kenning hennar er því ófær um að ná utan um sum form 

útilokunar, þar á meðal mismunun á grundvelli kynhneigðar, einst og birtist t.d. í mismunun 

sem LGBT-fólk hefur mátt þola.  

Butler tekur á þessum annmarka kenningar Arendt um pólitíska útilokun og vinnur áfram með 

kenningu hennar í ljósi lífpólitíkur (e. biopolitics). Hugtakið syrgjanleiki eða öllu heldur 

ósyrgjanleiki nýtist Butler til að greina skort á viðurkenningu sem hefur með líkamleika að gera. 

Hún hefur fjallað um lífpólitíska stöðu hinna ósyrgjanlegu (e. ungrievables), þeirra sem lifa 

lífum sem ekki eru talin skipta jafn miklu máli og líf annarra, og möguleika á því að lifa farsælu 

lífi í ljósi kúgunar. Í ljósi þessa verður gert grein fyrir mikilvægi heildrænnar sýnar á manninn 

sem geri ráð fyrir líkamanum sem órjúfanlegum þátt sjálfsins og það að lifa í samræmi við 

líkamlega sjálfsmynd sína sé því nauðsynleg forsenda farsæls lífs. Loks verður skoðað hvernig 

þessar hugmyndir endurspeglast í samviskufangahugtaki Amnesty International og hvernig 

réttindabarátta hinseginfólks tengist mannréttindabaráttu almennt.  
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Inngangur 

Haustið 2013 úrskurðaði Evrópudómstóllinn að Evrópusambandið skyldi veita þeim hæli sem 

ofsóttir væru heima fyrir vegna kynhneigðar sinnar. Við stofnun mannréttindasamtakanna 

Amnesty International var hugtakið „samviskufangi“ skilgreint sem „allir þeir sem eru 

líkamlega hindraðir (með fangelsun eða öðru) frá því að tjá (með orðum eða táknum) hvaða 

skoðun sem þeir hafa sem hvetur ekki til eða samþykkir ofbeldi“ en skilgreiningin útilokar þó 

þá sem hafa gert samsæri við erlend stjórnvöld um að koma frá völdum eigin stjórnvöldum.1 

Árið 1991 var sú ákvörðun tekin innan samtakanna að víkka umboð sitt og fella samkynhneigt 

fólk sem er handtekið og sett í fangelsi fyrir kynhneigð sína einnig undir flokk samviskufanga.2
 

Stjórnspekingarnir Hannah Arendt (1906-1975) og Jutdith Butler (1956-) hafa báðar fjallað um 

hætturnar sem steðja að þeim sem ekki teljast fullgildir meðlimir samfélagsins. Arendt fjallar 

um hinn svokallaða rétt til réttinda, réttinn til að teljast meðlimur stjórnskipulegs samfélags 

en aðeins með því að hljóta viðurkenningu slíks samfélags getur einstaklingur notið 

mannréttinda. Butler fjallar um að lifa lífinu við skilyrði kúgunar og „lífpólitíska“ (e. 

biopolitical) stöðu hinna „ósyrgjanlegu“ (e. ungreivable), þeirra sem lifa lífum sem ekki eru 

talin skipta jafn miklu máli og líf annarra. Lífið hefur sem slíkt ekki gildi í sjálfu sér nema það sé 

farsælt líf og það er rétturinn til að lifa farsælu lífi sem hinum ósyrgjanlegu er neitað um. Það 

er ekki nema með því að samstaða sé um að viðurkenna líf þeirra sem syrgjanleg að þeir geti 

átt möguleika á að lifa farsælu lífi.  

Kenning Arendt varpar ljósi á vandann sem blasir við flóttamönnum og ríkisfangslausum. Hún 

tekur þó þá afstöðu að fjalla ekki um líkamann að því leyti sem einhverjir eiginleikar hans 

skilyrða stöðu einstaklinga innan sviðs hins opinbera heldur varpar hún honum inn á svið 

einkalífsins. Líkama og líkamleika telur hún því ekki hluta af hinu pólitíska. Það gerir kenningu 

hennar ófæra um að ná yfir sum form útilokunar, til að mynda mismunun gagnvart 

hinseginfólki. Barátta Amnesty fyrir mannréttindum hefur færst frá pólitískum föngum yfir í 

                                                           

1
 Peter Benenson, „The Forgotten Prisoners,“ The Observer, 28. maí 1961, sótt 14. apríl 2014, 

http://www.theguardian.com/uk/1961/may/28/fromthearchive.theguardian/. 
2 

Jóhanna K. Eyjólfsdóttir, „Amnesty International – LGBT Mannréttindi“ (erindi flutt á opnum fundi 

Samtakanna ´78, Reykjavík, 29. apríl 2007). 
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lífpólitískra fanga, þar á meðal hinseginfólks, og sýnir það hvernig það að lifa í samræmi við 

líkamlega sjálfsmynd í leit að farsælu lífi getur talist opinber eða pólitískur gjörningur. Butler 

sér því nauðsyn til að bæta hinu lífpólitíska við kenningu Arendt um útilokun.  

Í ljósi þess má segja að Butler haldi áfram að hugsa kenningu Arendt um útilokun með því að 

bæta við kenningu sinni  um syrgjanleika sem taki einnig til líkamleika. 

Í þessarri ritgerð hyggst ég skoða takmarkanir kenningar Arendt varðandi að taka á stöðu 

hinseginfólks, kenningu Butler um syrgjanleika og hvernig þessar hugmyndir endurspeglast í 

samviskufangahugtaki Amnesty International. Ég mun skoða mikilvægi þess að gera ráð fyrir 

líkamanum og líkamlegum tengslum í kenningum um pólitíska og samfélagslega útilokun og 

hvernig mikilvægi þess að huga að líkamanum birtist í málefnum hinseginfólks.  
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Hannah Arendt um grundvöll mannréttinda 

 

Bakgrunnur Arendt 

Hannah Arendt upplifði það á eigin skinni hvernig mannréttindi brugðust á 20. öldinni. Sem 

Gyðingur í Þýskalandi á tímum nasismans fylgdist hún með hvernig borgarar af hennar eigin 

þjóð smátt og smátt misstu öll réttindi. Á sama tíma horfði hún upp á það hvernig aðrir 

minnihlutahópar og þjóðarbrot í Evrópu – Slóvakar í Tjékkóslóvakíu, múslímar í Júgóslavíu, 

Rómafólk um alla Evrópu ásamt geðsjúkum, þroskaheftum, samkynhneigðum og fleirum – 

nutu hvorki verndar réttarkerfisins í eigin landi né alþjóðalaga á meðan þeir voru kerfisbundið 

sviptir borgaralegum réttindum og síðar ríkisfangi sínu, ofsóttir og drepnir í vinnu- og 

útrýmingarbúðum.  

Í skrifum sínum kannar Arendt þversagnirnar og veikleikana sem mannréttindahugtakið felur í 

sér og þær hættur sem þeim fylgja og reynir að móta traustari grunn fyrir mannréttinum. Ekki 

aðeins reyndust mannréttindi vera ófær um að koma í veg fyrir voðaverkin sem framin voru á 

tímum alræðis undir stjórn Hitlers og Stalíns, heldur telur Arendt einnig að þessir glæpir hafi 

verið mögulegir, að minnsta kosti að hluta til, vegna þess að „mannréttindi, sem hafa aldrei 

hlotið heimspekilega fótfestu heldur hafa aðeins verið orðuð, sem hafa aldrei verið pólitískt 

tryggð heldur hefur þeim aðeins verið lýst yfir, hafa í sinni hefðbundnu mynd misst allt vægi.“3 

Það er ekki þar með sagt að mannréttindi hafi verið ábyrg fyrir þeim brotum sem þau hafi átt 

að koma í veg fyrir en Arendt taldi baráttu fyrir mannréttindum í ljósi veikleika þeirra geta 

grafið undan þeim og þannig einnig rutt brautina fyrir frekari mannréttindabrotum. Arendt 

hafði því sínar efasemdir um mannréttindayfirlýsingar en einbeitti sér að því að 

endurskilgreina mannréttindahugtakið til að koma til skila skýrari og áhrifameiri hugmynd um 

mannréttindi. Í skrifum sínum, og þá einna helst í kaflanum „Flækjur mannréttinda“ úr bók 

sinni um Uppruna alræðis,  kryfur hún mótsagnir hins svæðisbundna þjóðríkjakerfis (e. 

                                                           

3
 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (Cleveland: The World Publishing Company, 1958), 477. 
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terratorially based state system) til mergjar.4 Hún bendir á vanhæfni hins fullvalda þjóðríkis (e. 

sovereign state) til að standa vörð um mannréttindi og leitar að nýjum grundvelli 

mannréttinda.  

Arendt setur fram hugmynd um kenningu til réttinda (e. the right to have rights) sem hún 

telur nauðsynlega forsendu fyrir mannréttindum og sé öllum mannréttindum til grundvallar. 

Hún byggir á þeirri viðteknu forsendu að aðeins fullveldi lýðræðislegs ríkis geti tryggt réttindi 

þegna sinna. Sem ríkisborgarar höfum við tilkall til ríkisborgararéttinda og eru mannréttindi 

okkar algerlega undir því komin að yfirvöld viðurkenni skyldu sína gagnvart okkur. Rétturinn til 

réttinda réttinn til þess að vera viðurkenndur sem hluti af stjórnskipulegu samfélagi og  hafa 

þannig tilkall til þeirra sem meðlimir samfélagsins. Þetta kerfi skilur hins vegar útundan þá sem 

tilheyra ekki slíku kerfi, þá sem hafa ýmist verið sviptir ríkisborgararétti sínum eða eru á flótta 

undan enn verri örlögum og hafa hrakist út í ríkisfangsleysi. Það er í þessu sambandi 

mannréttinda og fullveldis sem Arendt telur felast mótsögn. Hún telur fullveldi ríkisins 

nauðsynlegt til að geta staðið vörð um réttindi einstaklingsins en þjóðríkjakerfið einnig ófært 

um að tryggja réttindi þeirra sem njóta ekki lengur verndar eigin stjórnvalda en 

mannréttindayfirlýsing frönsku byltingarinnar kvað aðeins á um réttindi borgara.5   

 

Birtingarmynd ríkisfangsleysis í Evrópu 

Gríðarleg umbreyting varð á pólitísku landslagi í Evrópu í kjölfar fyrri heimstyrjaldarinnar. 

Stríðið átti eftir að hafa djúpstæðari áhrif á evrópskt samfélag en nokkur önnur styrjöld. 

Verðbólgan sem geisaði í kjölfarið skildi heila millistétt eftir allslausa án þess að eiga sér 

viðreisnar von og atvinnuleysið náði áður óséðum hæðum. Borgarastyrjaldirnar sem áttu eftir 

að eiga sér stað á næstu tveimur áratugum voru ekki aðeins blóðugari en áður hafði sést 

heldur fylgdu þeim einnig gífurlegir flutningar fólks sem „ólíkt ánægðari forverum þeirra í 

kjölfar trúarbragðastríða, átti í engin hús að venda og var hvergi velkomið. Um leið og það 

yfirgaf heimaland sitt var það heimilislaust, um leið og það yfirgaf ríki sitt varð það 

ríkisfangslaust og um leið og það var svipt mannréttindum sínum var það án nokkurra 

                                                           

4
 Hannah Arendt, „Flækjur mannréttinda,“ í Af ást til heimsins – Um kreppu stjórnmála, heimspeki, alræði og 

illsku, ritstýrt af Sigríði Þorgeirsdóttur (Reykjavík: Heimspekistofnun Háskóla Íslands, Háskólaútgáfan, 2011), 

229-247. 
5
 A Year of Crises – UNHR Global Trends 2011 (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2012), 43-44. 
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réttinda, ekkert nema úrhrök heimsins.“6 Lög og regla umheimsins virtust ekki lengur eiga við 

um þetta fólk en litið var á stöðu þeirra frekar sem óheppilega undantekningu á annars ágætu 

kerfi. Andrúmsloft álfunnar markaðist af mikilli tortryggni í kjölfar stríðsins og að mati Arendt 

fór hatur að einkenna evrópsk stjórnmál. „Líklegast lýsir ekkert þeirri sundrung sem átti sér 

stað betur en þetta útbreidda, óljósa hatur á öllum og öllu þar sem enginn virtist vera ábyrgur 

fyrir ríkjandi ástand, hvorki yfirvöld né borgarastéttin né utanaðkomandi öfl.“7 Þetta hatur og 

sú tortryggni og hræðsla sem því fylgdu beindist því í allar áttir. Allir snérust gegn öllum og 

hvað helst gegn eigin nágrönnum. Slóvakar snérust gegn Tékkum, Króatar gegn Serbum og 

Úkraínumenn gegn Pólverjum. Þessar þjóðerniserjur voru ekki af sama toga og þær sem áður 

höfðu sést í Evrópu en þær höfðu verið án mikilla pólitískra afleiðinga. Í þessum deilum urðu 

tveir hópar sérstaklega illa úti. Staða minnihlutaþjóða og ríkisfangslausra var einstök að því 

leyti að þar sem þeir höfðu engin yfirvöld til þess að tala fyrir þeirra hönd og gæta hagsmuna 

þeirra,  urðu þeir að reiða sig á þær undantekningar sem svokallaðir alþjóðlegir 

minnihlutasáttmálar veittu þeim. Þetta fólk naut ekki lengur í raun verndar þeirra réttinda 

sem höfðu verið mótuð og skjalfest í kjölfar frönsku byltingarinnar, réttindi sem  höfðu átt að 

vera meðfædd, óafsalanleg og ósviptanleg. Þau réttindi sem mannréttindayfirlýsing frönsku 

byltingarinnar, La Décleration de droits de l’homme et le citoyen, kvað á um voru réttindi 

manna og borgara og var litið á það sem skyldu hvers ríkis að standa vörð um réttindi sinna 

borgara. Ekki var því kveðið á um réttindi þeirra sem höfðu ekkert ríkisfang eða sem höfðu 

verið sviptir sínu. Þar sem evrópsk stjórnvöld reyndust ekki skyldug til að standa vörð um 

réttindi þeirra sem ekki höfðu ríkisborgararétt og þannig nutu ríkisborgararéttinda, reyndist 

svipting ríkisfangs öflugt vopn í baráttu alræðisríkja við þegna sína. Löngu áður en seinni 

heimsstyrjöldin braust út höfðu Frakkland, Rússland, Belgía, Ítalía, Tyrkland, Þýskaland og 

Austurríki öll sett lög sem á einhvern hátt heimiluðu ríkisfangssviptingu þeirra sem með 

ólíkum hætti mótmæltu stjórnvöldum. Þeir sem svo höfðu verið taldir óæskilegir af 

stjórnvöldum í heimalandi sínu reyndust einnig óvelkomnir annars staðar.  

Með friðarsáttmálunum sem fylgdu fyrri heimsstyrjöldinni og myndun þjóðríkja í Evrópu varð 

fjölmörgum ólíkum þjóðarbrotum skeytt saman á sama landssvæði. Þar fengu sumir titilinn 

„ríkisþjóð“ (e. state people) og var treyst fyrir að mynda ríkisstjórn á meðan aðrir, þar á meðal 

Slóvakar í Tékkaslóvakíu og Króatar og Slóvenar í Júgóslavíu, áttu að heita jafnréttháir 

ríkisþjóðinni en Arendt taldi að ljóst hafi verið frá upphafi að svo yrði ekki. 30 prósent af 

                                                           

6
 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 267. (Eigin þýðing.) 

7
 Sama rit, 268. (Eigin þýðing.) 
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hundrað milljónum íbúa Evrópu voru formlega viðurkenndir sem undantekning á þessu kerfi 

og þurftu á sérstakri vernd alþjóðlegra minnihlutasáttmála að halda. Minnihlutasáttmálarnir 

náðu hinsvegar aðeins til þeirra þjóðarbrota sem töldu töluverðan fjölda í að minnsta kosti 

tveimur ríkjum og útilokuðu þannig fjöldann allan af minni þjóðarbrotum sem voru einnig án 

eigin yfirvalda. Í sumum ríkjum Evrópu var hlutfall þeirra sem töldust ekki til ríkisþjóðarinnar 

allt að 50 prósent. Harmur þessa fólks lá ekki í því að vilja endilega óhlýðnast nýjum 

yfirvöldum sínum né að stjórnvöld hefðu einhvern sérstakan áhuga á að kúga það í því að án 

viðurkenningar yfirvalda hafði það ekki tilkall til mannréttinda.8
 

Franska byltingin hafði beintengt mannréttindayfirlýsinguna við sjálfstæði þjóða og þetta hafði 

síðan verið staðfest af minnihlutasáttmálunum sem virtust gera ráð fyrir því að stjórnvöldum 

væri ekki treystandi fyrir réttindum annarra þjóðerna. Minnihlutaþjóðir höfðu vitaskuld alltaf 

verið til en hugmyndin um minnihlutaþjóð, sem felur í sér viðurkenningu á því að þetta fólk í 

raun lifi án verndar laganna og þyrftu að sækja réttindi sín til utanaðkomandi aðila, og gerir 

þar að auki ráð fyrir að þetta ástand sé ekki aðeins tímabundið heldur varanlegt, hafði ekki 

áður sést í Evrópu.  Að minnsta kosti ekki á þessari stærðargráðu. Það sem 

minnihlutasáttmálarnir sögðu berum orðum var það sem Arendt taldi þegar hafa verið raunina 

víðast hvar í Evrópu, „að aðeins ríkisþjóðin (e. nationals) gæti orðið ríkisborgarar, aðeins fólk 

af sama þjóðerni gæti notið verndar ríkisvaldsins og að fólk af öðru þjóðerni þyrfti sérstaka 

undanþágu þar til það hefði algerlega tileinkað sér nýtt þjóðerni og sagt skilið við uppruna 

sinn.“9 Hlutverk ríkisins breyttist þannig úr því að vernda hagsmuni fólksins í að vernda 

hagsmuni þjóðarinnar og þeir hagsmunir fengu því stundum forgang fram yfir landslög. 

Minnihlutaþjóðir voru þó aðeins  ríkisfangslausar að hálfu. Þó að utanaðkomandi öfl í formi 

sérstakra samninga og sáttmála þyrfti til að standa vörð um ákveðin félagsleg og menningarleg 

réttindi, svo sem að fá að tala móðurmál sitt og iðka trú, var lagaleg staða þeirra viðurkennd af 

stjórnvöldum. Önnur réttindi, svo sem búseturéttur og atvinnuleyfi, voru aldrei í hættu.10 

Ríkisfangsleysi hafði mun meiri áhrif á hagi fólks. Ástæður ríkisfangsleysis fólks í Evrópu á 

millistríðsárunum voru margar. Oft á tíðum var einfaldlega erfitt að skera úr um uppruna fólks, 

sérstaklega undir lok fyrri heimstyrjaldar þegar fólk var búsett annarsstaðar en í fæðingarbæ 

sínum. Einnig kom fyrir að landamæri breyttust svo oft að ríkisfang íbúa landamæraþorpa varð 

óljóst eða breyttist jafnvel ár frá ári. Arendt bendir einnig á að merkilega oft kaus fólk 

                                                           

8
 Arendt, The Origins of Totalitarianism, 267. 

9
 Sama rit, 275. (Eigin þýðing.) 

10
 Sama rit, 276. 
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ríkisfangsleysið sjálft, til að fá að vera um kyrrt þar sem það hafði komið sér og sínum fyrir og 

losna við að vera sendir aftur til „heimalands“ sem væri þeim ókunnugt.11  

Þar fyrir utan voru flóttamenn. Þrátt fyrir ýmsar tilraunir til að gera greinarmun á 

flóttamönnum og ríkisfangslausum var staðreyndin sú að í raun og veru voru flóttamenn 

ríkisfangslausir. Lengi vel hafði rétturinn til hælis (e. right to asylum) átt við um þetta fólk. 

Arendt taldi að einn mesti grikkur sem gerður hefði verið þjóðríkinu hafi verið að í kjölfar 

komu hundruða þúsunda hælisleitenda hafi rétturinn til hælis, sem hafði staðið sem eini angi 

mannréttinda sem hélt vatni á alþjóðavetvangi, hafi verið afnuminn.12 Réttur flóttamanna til 

hælis var talinn stangast á við sjálfræði ríkisins, auk þess sem hann þótti úreltur. Hann var því 

ekki að finna í neinum rituðum lögum eða alþjóðasamningum og hlaut því sömu örlög og 

mannréttindayfirlýsing frönsku byltingarinnar. Hvorugt hafði verið leitt í lög og hvoru tveggja 

var aðeins ætlað til hliðsjónar í undantekningartilfellum þegar aðrar stofnanir dugðu ekki til. 

Betur skyldi þó til ef duga mætti þegar Evrópa stóð andspænis her flóttamanna sem hún hafði 

ekki staðið frammi fyrir áður. 

 

Arendt um mannréttindi og mannlega reisn 

Hnitmiðuðustu gagnrýni Arendt á mannréttindaumræðuna er að finna í „Flækjum 

mannréttinda.“ Helsta áhyggjuefni hennar er að mannréttindi standi sig ekki nægilega vel í 

mikilvægasta hlutverkinu  sem þeim var ætlað, því að varðveita mannlega reisn. Mannréttindi 

eiga sér rót í þeirri hugmynd endurreisnarinnar að það sé maðurinn sjálfur en  ekki boðorð 

Guðs eða sögulega mótaðar hefðir sem eigi að vera uppspretta laganna.13 Með því að lýsa því 

yfir að allir menn hefðu réttindi hafði maðurinn, eins og Robert Berkowitz bendir á í grein sinni 

um skrif Arendt í þágu mannréttinda í Handbook of Human Rights, lagt réttindin í hendur 

siðferðis manna sem hafði áður átt uppsprettu sína hjá æðri máttarvöldum, hefðum 

forfeðranna eða því sem hafði verið litið á sem náttúruleg réttindi. Þó litið hafi verið á þetta 

skref sem miklar framfarir mannkyns í átt að skynsemi og upplýsingu hafði Arendt áhyggjur af 

því að nú stæðu menn frammi fyrir alvarlegri gerð réttleysis sem hafði ekki sést áður.14 Á 

                                                           

11
 Arendt, The Origins of Totalitarianism, 278. 

12
 Sama rit, 279. 

13
 Arendt, „Flækjur mannréttinda,“ 229. 

14
 Roger Berkowitz, „Hannah Arendt on Human Rights,“ í Handbook of Human Rights, ritstj. Thomas 

Cushman (New York: Routledge, 2011), 61. 
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meðan boð og bönn voru skipuð af Guði eða hefðinni höfðu verið viss takmörk fyrir því hvað 

menn gátu gert hver öðrum. Nú stóðu menn berskjaldaðir fyrir nýfengnu fullveldi þjóðríkisins 

og urðu að reiða sig á mjög svo óljós mannréttindi sem enn höfðu ekki hlotið trausta 

heimspekilega undirstöðu. 

Þrátt fyrir að mannréttindi væru að mörgu leyti ósamrýmanleg þjóðarréttindum (e. peoples’ 

rights) virtust þessi tvenns konar réttindi þó einnig óaðskiljanleg. „Þannig var spurningin um 

mannréttindi frá upphafi tengd frelsun þjóðar og aðeins fullvalda þjóð, manns eigin  þjóð, 

virtist fær um að tryggja þau.“ 15  Allt fram á tuttugustu öld hafði flest fólk tilheyrt 

einhverskonar stjórnskipulegu samfélagi (e. political community) sem hafði tryggt þessi 

réttindi en með breyttu pólitísku umhverfi stóð Evrópa allt í einu frammi fyrir gríðarlegum 

fjölda fólks sem tilheyrðu ekki slíkum samfélögum. Þetta fólk var því upp til hópa réttlaust.  

Arendt hafði áhyggjur af því að mannréttindayfirlýsingarnar lítillækkuðu þá sem á þeim þurftu 

að halda en hún taldi þær byggja mannréttindi á vorkunn gagnvart þeim sem minna mega sín 

fremur en á virðingu fyrir mannlegri reisn.16 Mannréttindi hafa í eðli sínu minna vægi en 

ríkisborgaréttindi þar sem ríkisborgararéttindi eru fest í stjórnarskrár og landslög.  Yfirvöld eru 

því skyldug til þess að framfylgja þeim enda sé það undir löggjafanum komið að tryggja 

mannréttindi á landsvísu. Það er því ekki fyrr en mannréttindi hafa verið leidd í landslög að 

einstaklingar geta gert þá kröfu til stjórnvalda að framfylgja þeim. Vandinn liggur þó í því að 

það er einmitt þegar menn njóta ekki þessara ríkisborgararéttinda að þeir gera tilkall til 

mannréttinda sinna. Mannréttindi „urðu að slagorði þeirra sem vildu vernda lítilmagnann, 

nokkurs konar viðbótarlög eða nauðsynleg undantekning fyrir þá sem höfðu ekkert betra 

haldreipi.“17 Þörfin fyrir algild mannréttindi kemur fyrst í ljós þegar ríkisborgararéttindi 

bregðast.  

Arendt hafnar allri eðlishyggju þegar kemur að mannréttindum, þeirri hugmynd að reisa verði 

mannréttindi á einhverju sammannlegu eðli. Hún taldi nútímamanninn jafn firrtan eðli sínu og 

17. aldar maðurinn hafði verið firrtur sögunni. Þegar mannréttahugtakið var fyrst mótað voru 

þau álitin óháð mannkynssögunni og þeim forréttindum sem hún hafði fært ákveðnum 

þjóðfélagshópum. Sögulegum réttindum var skipt út fyrir náttúrulegan rétt og mannlegt eðli 

                                                           

15
 Arendt, „Flækjur mannréttinda,“ 230. 

16
 Berkowitz, „Hannah Arendt on Human Rights,“ 62. 

17
 Arendt, „Flækjur mannréttinda,“ 232. 
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eða náttúra mannsins kom í stað sögunnar sem uppspretta mannréttinda.18 Arendt bendir 

hinsvegar á að við höfum átt í talsverðum vandræðum með að skilgreina hvað felst í mannlegu 

eðli. Þar að auki hefur mannlegt eðli  sýnt fram á að eiga til ýmislegt óeftirsóknarvert. Einnig  

telur hún að maður tuttugustu aldarinnar hafi frelsast jafnmikið undan náttúrunni og eðli sínu 

og átjándu aldar maðurinn hafi frelsast undan sögunni. „Saga og náttúra eru orðin jafn 

framandi fyrir okkur í þeim skilningi að eðli mannsins verður ekki höndlað með öðru hvoru 

hugtakakerfinu.“19   

„Mannkynið“ er ekki einskonar stjórnskipulegt samfélag allra manna og Arendt taldi þar að 

auki að ef til væru slík stjórnvöld væri ólíklegt að treysta mætti þeim til að standa vörð um 

mannréttindi frekar en öðrum. Þvert á móti væru slík stjórnvöld, þótt lýðræðisleg væru, alveg 

jafn líkleg til þess að kúga minnihluta þegnanna þjóni það hagsmunum meirihlutans. Vandinn, 

eins og Arendt sér hann, felst í því að þegar menn verða „ekkert nema menn“ þurfa þeir hvað 

mest á vernd mannréttinda að halda. Hið gagnstæða virðist þó oft verða raunin. „Svo virðist 

sem maður sem er ekkert nema maður hafi einmitt misst þá eiginleika sem gera öðru fólki 

kleift að koma fram við hann sem samborgara sinn.“20 Samkvæmt Arendt fer það saman að 

verða að reiða sig aðeins á mannréttindi og þegar „persónan verður að almennri manneskju – 

án atvinnu, án ríkisfangs, án skoðana, án afreka sem móta sjálfsmyndina og greinir hana frá 

öðrum – og almennt að ólíkri manneskju sem stendur ekki fyrir neitt nema sitt almenna 

einstaklingseðli, sem þó hefur ekkert vægi vegna þess að manneskjunni er meinað að setja 

mark sitt á hinn sammannlega heim með orðum sínum og gerðum.“21 Til þess að byggja 

traustar heimspekilegar undirstöður mannréttinda telur Arendt óhjákvæmilegt að við 

yfirgefum hefðbundnar hugmyndir okkar um mannréttindi. Sá grundvöllur sem hún stingur 

upp á sem grundvelli mannréttinda er „rétturinn til réttinda.“ 

 

Rétturinn til réttinda 

Mesta órétti sem Arendt taldi hina réttindalausu á 20. öldinni hafa orðið fyrir var ekki svipting 

réttsins til lífs, frelsis og hamingjuleitar, mál- of ferðafrelsis og jafnræðis frammi fyrir lögum, 

heldur það að fá ekki að tilheyra neinu stjórnskipulegu samfélagi.  

                                                           

18
 Arendt, „Flækjur mannréttinda,“ 240. 

19
 Sama rit, 241. 

20
 Sama rit, 243-244. 

21
 Sama rit, 246. 
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Í húfi er eitthvað miklu meira og mikilvægara en frelsi og réttlæti – en þetta eru 

hvorugt tveggja borgaraleg réttindi – þegar það er ekki lengur sjálfgefið og ekki 

einu sinni valkostur að tilheyra ekki lengur því samfélagi sem maður fæddist í. 

Sama má segja um það þegar einhver er settur í aðstæðu (...) þar sem komið er 

fram við hann með hætti sem hefur ekkert að gera með það sem hann hefur gert 

eða ekki gert.22
 

Með hugtakinu „réttindi til réttinda“ vill Arendt benda á mikilvægi viðurkenningar á rétti allra 

til hlutdeildar í stjórnskipulegu samfélagi. Svipting ríkisborgararéttar og þannig 

borgararéttinda jafngilti því sviptingu mannréttinda, ólíkt því sem mannréttindayfirlýsingar 

kunna að kveða á um. Í greiningu sinni snýr Arendt sér að spurningunni um þjóðir og 

þjóðarbrot sem vaknaði í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. Hlutverk hins evrópska þjóðríkis 

þróaðist úr því að vera eining sem héldi uppi lögum og reglum í þágu allra íbúa, yfir í að verða 

fyrst og fremst verkfæri til að þjóna hagsmunum þjóðarinnar.23 „Þjóðin hafði sigrað ríkið og 

þjóðarhagsmunir höfðu fengið forgang fram yfir sett lög, löngu áður en Hitler náði að segja að 

‘rétt væri það sem væri þýsku þjóðinni fyrir bestu.’“24 Það er í kjölfar þessarar þróunar sem ríki 

Evrópu fóru í fyrsta skipti að beita sviptingu ríkisfangs á skipulegan hátt gegn vissum þegnum 

sínum. Flóttamenn, minnihlutahópar og ríkisfangslausir sem afmarkaðir og skilgreindir hópar 

urðu til sem bein afleiðing þessa nýja kerfis. Til þess að njóta réttinda verður einstaklingurinn 

að hljóta einhvers konar lagalega viðurkenningu og í þjóðríkjakerfinu er lagaleg staða 

einstaklingsins háð vernd hæstu yfirvalda þess svæðis sem hann býr á.  

Greining tyrknesk-bandaríska heimpekingsins Sheilu Benhabib á hugmyndinni um réttinn til 

réttinda, „the right to have rights,“ felur í sér aðgreiningu á mismunandi merkingu orðanna  

„right“ í þessari þessum fleyga frasa.25 Sú ólíka notkun kemur betur fram í íslenskri þýðingu 

hugtaksins, þar sem sín hvor notkunin hefur í þessu samhengi hvor sitt orð, „rétt“ og 

„réttindi.“ Fyrri notkun orðsins, „réttur,“ beinist  að mannkyninu í heild og felur í sér 

siðferðislega skyldu um að viðurkenna aðild í einhverskonar sammannlegum hóp, að „koma 

fram við allar manneskjur sem meðlimi einhvers hóps manna og hafandi rétt til verndar þessa 

                                                           

22
 Arendt, „Flækjur mannréttinda,“, 238. 

23
 Seyla Benhabib, „“The Right to have rights“: Hannah Arendt on the contradictions of the nation-state“ í 

The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens (The Seeley Lectures)(Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004), 54. 
24

 Arendt, The Origins of Totalitarianism, 275. (Þýðing mín.) 
25

 Benhabib, „The Right to have rights,“ 56. 
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hóps.“26 Hér er um að ræða siðferðislega kröfu og samsvarandi siðferðislega skyldu, um aðild 

og ákveðna meðferð í samræmi við þessa aðild. Seinni skilning orðsins, sem á íslensku er þýtt 

sem „réttindi,“ byggir hún á þessari skyldu. Að hafa réttindi sem meðlimur í pólitísku samfélagi 

felur í sér að samfélagið sem maður tilheyrir viðurkenni kröfu manns og verði við henni. Það 

felur þá í sér, á grundvelli þessarar siðferðislegu skyldu okkar, að ég geti krafist þess að fá að 

„gera eða gera ekki A og þú hefur skyldu til þess að hindra mig ekki í að gera eða gera ekki 

A.“27 Ríkisborgararéttindin (e. citizens’ rights) eru svo þau réttindi sem réttmæt krafa er gerð 

til og sem kveða á um gagnstæðrar skyldur hinna sem einnig eru viðurkenndir meðlimir 

samfélagsins. Ríkisborgararétturinn veitir þannig ríkisborgararéttindi. 

Þetta samband réttinda og skyldna myndar því ákveðna þrenningu. Í fysta lagi lýtur það að 

einstaklingnum sem hefur réttindi, í öðru lagi lýtur það að þeim sem hefur skyldu að gegna 

samkvæmt þessari kröfu um réttindi og í þriðja lagi lýtur það að þeim aðila sem ber að fylgja 

því eftir að þessari tilteknu skyldu sé fylgt eftir. Í flestum tilfellum er það ríkisvaldið og 

stofnanir þess sem fara með þetta eftirlitshlutverk.  

Fyrri skilningur réttarhugtaksins í „réttinum til réttinda,“ felur ekki skýrt í sér gagnvart hverjum 

þessari kröfu er beint. Benhabib telur svar Arendt við því vera fræðilega skýrt. Þessari kröfu er 

beint að mannkyninu í heild sinni en erfitt er að sjá hvernig slíkt sé gerlegt í reynd. Þessi 

siðferðislega krafa og sú skylda sem hún leggur á okkur varðar mannkyn allt og eru því hafnar 

yfir menningu, trúarbrögð, tungumál og annað sem kann að skilja okkur að. Það varðar þá 

kröfu einstaklingsins um að hljóta meðferð með tilliti til og virðingu fyrir mannlegri reisn og 

gildi einstaklingsins. Sú krafa leggur á okkur neikvæða skyldu um að framkvæma aldrei á þann 

hátt að gjörðir okkar brjóti á þeim rétti annarra og á sér stoð í hlutdeild í mannkyni (e. right of 

humanity). Slík skerðing verður fyrst og fremst þegar við neitum einhverjum um aðild að 

borgaralegu samfélagi og með því að neita þeim um að verða lagalegir samborgarar okkar (e. 

legal consociates). Með þessum rétti okkar sem fylgir því að tilheyra mannkyninu fylgir einnig 

skylda til að fylgja settum lögum og reglum, þannig getum við samræmt réttindi hvers og eins 

og réttindi allra.28 Með því að fylgja þeim lögum og reglum sem við setjum og teljum 

nauðsynleg til að geta lifað í sátt og samlyndi hvert með öðru afsölum við öll hluta af frelsi 

okkar en í þeim tilgangi að standa vörð um réttindi okkar allra. Það að tilheyra mannkyninu 

veitir rétt til að tilheyra borgaralegu samfélagi og þannig njóta borgaralegra réttinda. Réttur 

                                                           

26
 Benhabib, „The Right to have rights,“ 56. (Þýðing mín.) 

27
 Sama rit, 57. (Þýðing mín.) 

28
 Sama rit, 59. 
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hins aðkomandi til gestrisni, að minnsta kosti fyrst um sinn, og að þurfa ekki að þola 

fjandsamlega hegðun heimamanna er reistur á þessari hugmynd um að eiga hlutdeild í 

samfélagi. Réttinn til réttinda telur Arendt aðeins geta orðið að  veruleika í pólitískri 

samfélagsskipan sem dæmir menn aðeins út frá eigin gjörðum og skoðunum og ekki út frá 

þeim aðstæðum sem það fæðist inn í né heldur meðfæddum eiginleikum.  

 

Líkaminn inn á hið opinbera svið 

Arendt  gerir í skrifum sínum greinarmun á því að lifa af og að lifa farsælu lífi.29 Hún telur líf 

sem slíkt ekki hafa neitt gildi og það að lifa af því ekki markmið í sjálfu sér, heldur er það 

aðeins hið farsæla líf sem er einhvers virði. Arendt gerir greinarmun á lífi líkamans og lífi 

hugans og í Skilyrðingu mannsins30 dregur hún upp skilin á milli einkalífsins og hins opinbera, 

pólitíska lífs. Kynferði og æxlun, líf, dauða og  líkamlegar þarfir telur hún allt til einkalífsins en 

hið pólitíska líf taldi hún skilgreinast af meðvituðum athöfnum og tjáningu. Judith Butler telur 

Arendt gera sér grein fyrir að allt móti þetta undirstöðu hins pólitíska lífs. Líkaminn sé 

nauðsynleg málpípa hugans og nauðsynlegt verkfæri allra pólitískra athafna og birtist einnig í 

hugmyndum hennar um fæðanleika (e. natality).31  Sá fæðanleiki sem kemur fram í byltingu 

birtist í hinu nýja sem brýst fram í kjölfar hennar og sá sársauki sem hún veldur, líkt og 

fæðingin, þjónar því æðri tilgangi. Butler hefur hinsvegar meiri áhyggjur af þeirri þjáningu sem 

ekki þjónar slíkum æðri tilgangi, þeirri líkamlegu og andlegu þjáningu öreiga og 

utangarðsmanna, hinna ósyrgjanlegu, sem er bein afleiðing valdakerfa sem heimila 

mismunun. Slík „tilgangslaus“ þjáning sem þannig þjónar ekki pólitísku hlutverki hljóti því að 

verða varpað inn á vettvang einkalífsins. Sá greinarmunur sem Arendt gerir á lífi líkama og 

huga er því ekki í anda klassískrar tvíhyggju sem kveður á um skarpa aðgreiningu hugar og 

líkama, heldur telur Butler Arendt aðeins viðurkenna þá líkamsgerðu hugsun (e. embodied 

thought) sem geti talist uppbyggjandi og skapandi. Butler vill ekki hafna þessum greinarmun 

Arendt en hún vill nota hann sem undirstöðu fyrir nýja tegund líkamstengdra stjórnmála (e. 

bodily politics), þar sem einkalífið er ekki álitið andstæða hins pólitíska lífs, heldur forsenda 

þess og bakgrunnur. Butler bendir á að þótt líkamar okkar athafni sig með orðræðu sé það 

                                                           

29
 Arendt, „The Answer of Socrates,“ í The Life of the Mind, bindi I (Harcourt, 1981), 168-78.  

30
 Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 1958). 
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13. 



13 
 

„ekki eina leiðin sem þeir athafna sig, hvað þá eina leiðin sem þeir athafna sig pólitískt.“32 

Pólitísk þátttaka okkar er háð því að líkamlegar þarfir okkar séu uppfylltar. Þegar slíkar 

pólitískar athafnir beinast svo að forsendum þess að viðhalda líkamlegu lífi, svo sem fæði, 

húsaskjóli og heilsugæslu, sem aftur er nauðsynleg forsenda fyrir farsælu lífi, er það sem 

taldist til einkalífsins orðið viðfang hins pólitíska.  

Butler telur mikilvægt að hugmyndir okkar um lífpólitík og líkamlega pólitík geri grein fyrir því 

hvernig ekkert okkar sé í raun og veru sjálfstætt heldur tengjumst við öll vegna þess að við 

erum hvert öðru háð (e. interdependency).33 Við, sem líkamar, erum viðkvæm og berskjölduð 

gagnvart samfélaginu, stofnunum þess og meðlimum.  Við sækjumst eftir því að lifa af til þess 

að getað lifað góðu lífi en sú samfélagsgerð sem við lifum við sækist oft eftir að lítillækka líf 

okkar eða jafnvel að eyða þeim. Hún hefur áhyggjur af því að með því að gera ekki grein fyrir 

slíkum tengslum, því hvernig við erum ekki óháð hvert öðru heldur tengjumst við öll hvert 

öðru í gengum ákveðið ósjálfstæði, myndist félagslegar aðstæður sem auki ósjálfstæði þeirra 

sem háðastir eru. Hún telur nauðsynlegt að gera grein fyrir slíkum gagnkvæmum tengslum 

sem staðfesta þetta líkamlega ósjálfstæði  (e. „a concept of interdependency that affirms 

bodily dependency“) og einnig forsendur bæði skorts og gjörninga (e. performativity)34 en 

aðeins með því getum við ímyndað okkur félagslegan og pólitískan heim þar sem sóst er eftir 

að sigrast á skorti og mismunun í ljósi lifanlegra lífa. 
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Lífpólitík hinna ósyrgjanlegu 

 

Judith Butler um hina ósyrgjanlegu 

Judith Butler er einna þekktust fyrir framlag sitt til hinseginfræða og hefur verið ötull talsmaður 

réttinda hinseginfólks og annarra minnihlutahópa. Á síðari árum hefur hún einnig vakið athygli 

fyrir skrif sín um samfélagsleg átök, stríð og jaðarsetningu og aðgerðarstarf innan hreyfinga á borð 

við Jewish Voice for Peace35 og Occupy Wall Street.36 Stjórnspeki Butler er í anda gyðinglegrar 

stjórnspeki 20. aldar og tengir hún við kenningar Arendt, Theodor W. Adorno og Walter Benjamin, 

siðfræði Emmanuel Levinas um „hina“ og lífpólitík Michael Foucault. Árið 2012 tók Butler á móti 

Adorno-verðlaununum og í erindi sínu „Can one lead a good life in a bad life?“37 nýtti hún 

tækifærið til þess að velta fyrir sér spurningu Adorno um hvort hægt sé að lifa góðu lífi í slæmu 

lífi, hvernig hægt sé í ljósi mismununar og kúgunar að lifa farsælu lífi sem maður sjálfur í heimi 

þar sem svo margir eru kerfisbundið útilokaðir frá hinu góða lífi.  

Butler segir í erindinu hugtakið „gott líf“ vandmeðfarið. Hún forðast að skilgreina hið góða líf 

út frá hlutlægum mælikvörðum á borð við velferð, hagsæld eða öryggi enda geti slíkt hlotist 

með því að hagnast á tapi annarra eða með því að njóta góðs af efnahagslegu kerfi sem byggir 

á mismunun. Einnig forðast hún að skilgreina það út frá einstaklingsmiðuðum aristótelískum 

skliningi „farsældar“ og undirstrikar áherslu Adorno á félagslega hlið farsæls lífs. Siðfræðin 

verði ekki aðskilin frá samskiptum manna né heldur stjórnmálum enda sé hún nátengd 

skipulagi mannlegs samfélags og ekki sé hægt að tala um siðferðislegar athafnir án félagslegs 

samhengis. Hvernig lífinu sé best lifað felur því ekki síður í sér spurninguna hvar þetta líf sé 

staðsett í samfélagslegri skipan, auk þess hvað það sé að lifa og hvað þetta líf sé. Að lifa góðu 

lífi hlýtur að fela í sér ákveðið frumkvæði og ákvörðunartöku af hálfu lifandans en hinsvegar 

eru þættir, líkamlegir og félagslegir, sem einstaklingurinn fær fáu um ráðið. Hvernig er hægt 

að lifa lífi vel þegar aðeins hluti þeirra ferla sem saman mynda líf (e. processes that make up a 
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 Birgit Schippers, The political philosophy of Judith Butler (New York: Routledge, 2014), 84. 
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life)38 eru handan áhrifavalds einstaklingsins og jafnvel aðeins örfá svið lífsins séu þess eðlis að 

hægt sé að lifa þeim á meðvitaðan og viljandi hátt? 

Butler telur þessa spurningu um hvernig lifa skuli góðu lífi í grundvallaratriðum óaðskiljanlega 

spurningunni um lífpólitík (e. biopolitics) og vinnur áfram með kenningu Michael Foucault um 

lífvald (e. biopower) sem undistöðu lífpólitíkur. Foucault lýsir lífvaldi í bók sinni Sögu 

kynferðis39 sem stjórntæki sem stjórnvöld til nýta til þess að hafa vald á líkömum þegna sinna 

og þannig heilum samfélögum.40 Lífvald á sérstaklega við þær aðgerðir sem gripið er til til að 

stjórna erfðum, æxlun og öðrum lýðheilsumálum og öðrum hliðum lífrænnar tilvistar 

mannsins. Kenningar um lífpólitík fjalla um þau öfl sem stjórna skipan lífs, þau öfl sem með 

einum eða öðrum hætti, obinberum eða óopinberum, gera líf berskjölduð gagnvart 

öryggisleysi og setja staðla sem kveða á um ójafnt gildismat á lífinu sjálfu, þ.e. að sum líf vega 

þyngra en önnur.41  Hvernig maður skuli lifa eigin lífi er því nátengd þeirri lífpólitísku spurningu 

um það hvaða líf skipta máli og líf hverra séu ekki talin jafn mikilvæg. Slíkar spurningar gera 

ráð fyrir því að við getum ekki tekið því sem sjálfsögðum hlut að allir menn hafi stöðu borgara 

sem hafi tilkall til réttinda og verndar, þvert á móti þarf að tryggja slíka stöðu á pólitískan hátt 

og beina kastljósinu að (e. manifest) tilfellum þar sem slíka stöðu skorti. Til að sýna fram á það 

hvernig þessari stöðu sé úthlutað spyr Butler hvaða líf séu syrgjanleg og hver séu það ekki en 

til þess að svara því hvernig eigi að lifa lífinu innan þeirrar samfélagsgerðar sem við erum 

stödd verðum við að skoða lífpólitíska stöðu hinna ósyrgjanlegu. Þessi spurning verður 

áríðandi þegar einstaklingur finnur á eigin skinni að líf hans þyki ekki þess virði að njóta 

virðingu og verndar samfélagsins og lifir stöðugt við þá vitneskju að hann verði ekki syrgður 

skyldi líf hans tapast. Þegar ég hef ekki öruggt húsaskjól og fæði og engin stofnun né félagslegt 

öryggisnet er til staðar til að grípa mig, ef ég skyldi missa fótfestu, er ég farin að tilheyra hinum 

ósyrgjanlegu. Að vera ósyrgjanlegur felur þó ekki nauðsynlega í sér að fráfall einstaklingsins 

fari algjörlega framhjá öllum en hinir ósyrgjanlegu syrgja gjarnan hver annan. Slíkt fer þó að 

mestu fram í kyrrþey en brýst stundum fram á sjónarsviðið þegar hinir ósyrgjanlegu krefjast 

réttlætis í mótmælum gegn kerfinu sem mismunar þeim. „Jú,“ segir Butler, „stundum safnast 

hinir ósyrgjanlegu saman í sorgaruppreisnum sem er ástæðan fyrir því að í mörgum löndum er 

erfitt að greina jarðarför frá mótmælum.“ 42  Ástæðan fyrir því að einstaklingur verður 
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ósyrgjanlegur er að samfélagið veitir honum ekki aðgang að þeim innviðum sem nauðsynlegir 

eru til að viðhalda lífi hans sem staðfestir að líf hans hafi ekkert sérstakt gildi og verðskuldi því 

ekki  stuðning og vernd þess. Það er aðeins þegar líf manns hefur varanlegt gildi að maður er 

syrgjanlegur og það er aðeins sem syrgjanlegur að menn hafa aðgang að nauðsynlegum 

innviðum samfélagsins, svo sem efnahagslegri aðstoð, húsnæði, heilbrigðisþjónustu, 

atvinnuréttindum, tjáningarfrelsi, félagslegri viðurkenningu og skilyrðum fyrir pólitískri 

þátttöku. Til þess að spurningin um það hvernig góðu lífi sé lifað sé marktæk verður 

samfélagsskipanin að vera á þann veg að gjörðir mínar séu ekki aðeins mögulegar, heldur að 

þær hafi vægi. Það hvort ég geti lifað góðu lífi, lífi sem hefur gildi, veltur ekki aðeins á mér 

enda er það það sem gerir okkur að lifandi félagslegum verum, hvernig líf okkar eru háð hvert 

öðru. Að uppplifa eigið líf sem gildislaust innan samfélagsins kallar nauðsynlega á  gagnrýni á 

samfélagsskipanina og þau kerfi sem bjóða upp á mismunun lífs og dregur einnig úr trú á gildi 

siðferðislegra skylduboða. Hvers vegna ætti ég að lifa farsælu lífi, siðferðislegu lífi, ef líf mitt er 

nú þegar einskis virði og áhrifalaust? Butler bendir á hvernig oft getur reynst erfitt að sjá 

hvernig lifa eigi lífinu vel þegar einstaklingnum finnst hann ekki hafa vald á aðstæðum í eigin 

lífi. Þegar honum sjálfum finnst líf hans varla vera líf eða þegar hann berst fyrir því að halda 

höfðinu hátt og á sama tíma óttast þann sársauka sem fylgir slíku lífi.43  

 

Þáttur líkamans í réttindabaráttu 

Pólitískt svið líkamans birtist okkur í berskjölduninni eða viðkvæmninni sem eru þýðingar á 

hugtaki Butler um vulnerability. Viðkvæmnin er gagnkvæm en er að mati Butler ein þeirra 

forsendna samfélagsins og stjórnmála sem ekki verður samningslega skilyrt, þ.e. ég vernda 

ekki bara viðkvæmni þína að því skilyrði uppfylltu að þú verndir viðkvæmni mína. Viðkvæmnin 

birtist líkamanum þar sem hann opnar sig fyrir líkama annars eða annarra þar sem hann er 

ekki aðeins ein afmörkuð vera (e. entity) heldur er hann alltaf að einhverju leyti utan við 

sjálfan sig með því að gefa sig öðrum. Með þessu vill Butler snúa sér aftur að spuningunni um 

hvernig skuli lifa farsælu lífi í slæmu lífi. Hún telur mikilvægt að við setjum siðferðið ekki alveg 

til hliðar í leit að félagslegu réttlæti. Við verðum að snúa okkur aftur að þessu ‚ég‘ og hvernig 

það birtist í á félagslegum og stjórnmálalegum vettvangi. Við getum sóst eftir því að lifa eins 

góðu lífi og við getum innan þeirrar félagslegu stöðu sem við finnum okkur í, án þess að velta 

fyrir okkur stóra samhenginu og félagslegri og efnahagslegri uppbyggingu samfélagsins og án 
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tillits til annarra. Við getum þó ekki litið burt frá þeirri staðreynd að líf okkar eru nú þegar 

tengd öðrum lífum og án þessarra tengsla getum við ekki lifað af. Líf mitt og afkoma er háð 

félagslegu og efnahagslegu kerfi sem tekur ekki aðeins til félagslegs lífs heldur einnig lífræns 

lífs (e. organic life), lifandi og sjálfbæru umhverfi og félagslegu neti sem viðurkennir og styður 

gagnkvæm þurftartengsl. „Hinir“ móta það sem ég er, Butler gengur jafnvel svo langt og að 

segja að þeir skipi (e. constitute) það sem ég er og hluti af okkar mannlega lífi felur því í sér að 

afsala okkur ákveðnu sjálfstæði, „til þess að lifa af, til þess að geta verið mennsk“.44  

Í bók sinni um Vanda heimspekilegrar siðfræði segir Adorno að lífið sjálft sé svo afskræmt að 

enginn geti í raun lifað farsælu lífi innan þess. Hann telur skipulag heimsins svo farið að jafnvel 

einfaldar kröfur um heilindi og velsæmi knýji fólk til mótmæla.45 Butler tekur upp þessa 

staðhæfingu Adorno og veltir fyrir sér hvort mótmæli séu sú mynd sem leitin að farsælu og 

siðferðislegu lífi verði að taka. Hið góða líf telur Adorno fela í sér „andspyrnu gegn hinu slæma 

lífi sem hefur verið afhjúpað og krufið til mergjar af framsæknustu hugsuðum.“46 Andspyrnuna 

telur hann þó ekki aðeins felast í mótmælum gegn óréttlátum öðrum heldur einnig þeirri hlið 

okkar sjálfra sem sækist í að taka þátt í þessu ranga lífi.47  Að mati Butler þarf andspyrna að 

þjóna víðara hlutverki en aðeins að hafna ákveðnum lífstíl en slíkt telur hún skilja eftir 

mikilvægi samstöðu. Hún telur andspyrnu nauðsynlega verða að ná til fjöldans og að hún verði 

að vera líkamsgerð til þess að ná fram þeim pólitísku áhrifum sem hún miðar að. Á þennan 

hátt getur barátta hinna ósyrgjanlegu fyrir réttindum sínum og lifanlegum lífum brotist fram í 

dagsljósið. Andspyrnu má ekki aðeins skilgreina sem orðræðu eða sem „hetjulega 

bardaga“ heldur verður hún einnig að ná yfir líkamlegt látbragð (e. bodily gestures) á borð við 

þögn, neitun, hreyfingu og kyrrsetu. 48   Andspyrnuhreyfingar eru í sjálfu sér ákveðið 

samfélagsform og þegar þær kalla eftir nýjum lifnaðarhætti, leið til að lifa lifanlegu lífi, verður 

hún að fylgja eftir þeim meginreglum sem hún vill sjá í verki. Í slíkum hreyfingum má því sjá 

mjög róttækt lýðræði í verki þar sem stjórnmáin eru líkamsgerð innan róttæks 

lýðræðissamfélags. Hinu góða lífi verður aðeins lifað í sambandi við aðra og með því að 

viðurkenna sameiginlega viðkvæmni okkar mörkum við okkur ákveðinn jafnréttisgrundvöll. 

Með því að viðurkenna þörfina sem við höfum fyrir hvert öðru viðurkennum við einnig þá 

félagslegu og lýðræðislegu þætti sem nauðsynlegir eru til þess að lifa góðu lífi. 
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Líkaminn sem útgangspunktur breytinga 

Vestræn heimspekisaga hefur einkennst af ákveðinni einsleitni þegar kemur að því hverjir hafa 

náð að marka sig sem heimspekingar. Íslenski heimspekingurinn Sigríður Þorgeirsdóttir telur 

þó ákveðnar jaðarstefnur hafi alltaf hafi verið til staðar og hafa oft stuðlað að því að gefa 

fjölbreytileika í heimspekilegri umræðu aukið vægi.49 Í grein sinni um merkingu Diótímu í 

Samdrykkju Platons greinir hún hugleiðingar um  manninn sem viðfangsefni einnar slíkrar 

jaðarhefðar innan heimspekinnar sem hún kennir við erótíska visku.50 Slík heimspeki fjallar 

gjarnan um manninn sem holdi gerðan og innbyggðan í líkamleg vensl og stingur því í stúf við 

þær mörgu almennu hugmyndir um manninn sem líkamsfirrta og ótengda vitsmunaveru (e. 

disembodied, arelational). Sú erótíska viska sem Sigríður lýsir byggir á viðurkenningu mannsins 

sem jarðneskrar veru, sem þráir og stendur í venslum við og tengist gagnkvæmri þörf við aðrar 

lifandi verur. Líkaminn er að hennar mati ein merkasta uppgötvun, eða öllu heldur 

enduruppgötvun, síðari tíma heimspeki. „Líkaminn er skilyrðingin, ástandið, 

útgangspunkturinn.“51 Hlutverk líkamstengdrar heimspeki telur hún vera að grafa undan 

tvíhyggjunni sem hafi gegnsýrt vestræna heimspeki og sem við tengjum við mismun kynjanna. 

Á síðustu árum hafa nýefnishyggjulegar kenningar fjallað um líkama innan þess umhverfis og 

kerfis sem skilyrða hann og að líkamar séu einnig sjálfir skilyrðandi. Heimspekikenningar sem 

snúa að kyni hafa mikið fjallað um mismun í ljósi mannréttinda, þar á meðal ólíkar kynhneigðir 

og kynvitundir, og hafa á undanförnum árum einnig tekið efnislegar, efnahagslegar, 

líftæknilegar og umhverfislegar forsendur til umfjöllunar. Butler hefur allt frá því hún gaf út 

Kynusla, 52   sem fjallaði um félagsleg og menningarleg mótunarskilyrði kynbundinna 

sjálfsmynda, tekið til athugunar þá efnislegu þætti sem móta sjálfsvitund og sjálfsmynd okkar. 

Tvíhyggjan sem hefur ráðið ríkjum í vestrænni heimspekihefð hefur kennt okkur að hugsa í 

andstæðum. Hugmyndin um gagnkvæm þurftartengsl og heimspeki líkamsgervingar gerir 

tilraun til að brúa þetta bil, svo sem á milli mín og annarra, okkar og hinna, bilið á milli ólíkra 

hópa, ríkja, menningarheima og heimshluta. Þessi hugsun leysir okkur einnig úr viðjum 

tvíhyggju um kyn og kynhneigð. Hún hjálpar okkur í átt að fjölhyggju sem er nauðsynleg til að 
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þróa skilning á sjálfsmynd sem er ekki aðeins svarthvít heldur er samofin af fjölmörgum 

ólíkum þáttum en þessi fjölhyggja hefur verið einn af lykilþáttum réttindabaráttu 

hinseginfólks. 
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Hinsegin fólk sem samviskufangar – sjónarmið Amnesty International 

 

Þegar mannréttindasamtökin Amnesty International voru stofnuð árið 1961 53  var stefna 

samtakanna að starf þeirra afmarkaðist við baráttu fyrir einstaklingum sem sátu í fangelsum vegna 

skoðana sinna eða stjórnmálabaráttu.54 Í áranna rás hefur starfssvið samtakanna þó víkkað og 

vinnur Amnesty í dag á mun víðara sviði mannréttinda, t.a.m. fyrir afnámi pyndinga, dauðarefsinga 

og þvinguðum mannshvörfum sem og réttindum kvenna og ýmissa minnihlutahópa, þ.á.m. 

hinsegin fólks. Mannréttindabrot gegn samkynhneigðum komu fyrst til umræðu innan Amnesty á 

heimsþingi samtakanna árið 1974 þar sem samþykkt var tillaga um að framkvæma rannsókn um 

hvort tilefni væri til að gera ofsóknir gegn samkynhneigðum (e. homosexuals) að viðfangsefni 

samtakanna. Árið 1979 var svo samþykkt tillaga um að útvíkka skilgreininguna á hugtakinu 

samviskufangi þannig að það næði einnig yfir þá sem sitja í varðhaldi fyrir að berjast fyrir 

réttindum samkynhneigðra. Það sama átti við um ofsóknir á hendur fólks á grundvelli kynhneigðar 

þar sem líklegt væri að ástæða slíkra ofsókna hafi verið barátta einstaklingsins fyrir  réttindum 

samkynhneigðra en slíkt var einnig talið brot á grundvallarmannréttindum. Í kjölfar þessarrar 

samþykktar hlutu fjölmargir einstaklingar víða um heim stöðu samviskufanga, sem sátu í varðhaldi 

vegna baráttu í þágu samkynhneigðra eða fyrir kynhneigð sína og ljóst var að slík ákæra var 

yfirvarp til að ná til einstaklingsins vegna pólitískrar starfsemi. Það var þó ekki fyrr en árið 1991 

sem samtökin víkkuðu umboð sitt og bættu við skilgreininguna þeim sem setið höfðu í varðhaldi 

einungis fyrir kynhneigð sína. Slíkt ætti við einnig þar sem „samkynhneigt athæfi“ þeirra (e. 

homosexual acts) hefði farið fram í einrúmi, svo lengi sem það væri á milli tveggja allsgáðra og 

sjálfviljugra fullorðinna einstaklinga (e. consenting adults). 55  

Sú ákvörðun Amnesty að taka upp málefni samkynhneigðra gekk ekki áfallalaust fyrir sig að sögn 

Jóhönnu K. Eyjólfsdóttur, framkvæmdastjóra Íslandsdeildar Amnesty International.56 Fulltrúar 
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Amnesty-deilda víða um heim, sér í lagi frá löndum þar sem samkynhniegð er bönnuð með lögum, 

lýstu sig andvíga gegn tillögunni og töldu að hún myndi gera þeim erfitt fyrir að starfa heima fyrir. 

Jóhanna telur þá umræðu sem hafi myndast endurspegla þá afneitun og þögn sem ríkir í garð 

samkynhneigðra víða um heim og hvernig þetta fólk sé víða ósýnilegt og skilgreint utan 

samfélagsins.57  

Árið 1994 kom út skýrslan Breaking the Silence: Human Rights Violations Based on Sexual 

Orientation58 sem var sú fyrsta á vegum samtakanna til að skoða mannréttindabrot  sem tengdust 

beint kynhneigð. Í upphafi var orðalag Amnesty á þann veg að ætla mætti að það hefði aðeins náð 

til samkynhneigðra (e. homosexuals) og mismunað öðrum meðlimum LGBT-samfélagsins, svo sem 

transfólki. Jóhanna bendir þó á að þó hugtötin LGBT eða hinsegin hafi ekki verið komin í notkun 

hafi víð túlkun hugtaksins „samkynhneigðra“ komið snemma í ljós og snemma varð ljóst að það 

tæki einnig til annarra meðlima hinseginsamfélagsins.59  Á komandi árum börðust samtökin meðal 

annars gegn svokölluðum „félagslegum hreinsunum“ í Brasilíu, Kólumbíu og Mexico, eða aftökum 

hinseginfólks án dóms og laga.  Samtökin tóku meðal annars upp mál brasilísks 

mannréttindabaráttumanns sem hafði hlotið morðhótanir í kjölfar rannsóknar sinnar á morði 

lögreglumanns á transgender vændiskonu. Árið 2002 kom svo út ítarleg skýrsla um pyndingar og 

illa meðferð þar sem sjónum var beint að fólki sem sætt hefði slíka meðferð vegna kynhneigðar 

sinnar eða kynvitundar (e. sexual identity). Sú vinna sem Amnesty hefur unnið í þágu réttinda 

hinseginfólks á undanförnum áratugum hefur verið í nánu samstarfi við samtök þess. 

Jóhanna segir að Amnesty á undanförnum áratug hafi starf samtakanna í auknum mæli snúið að 

málefnum einstaklinga sem sæta mannréttindabrotum á grundvelli sjálfsmyndar sinnar. Þetta 

telur hún endurspegla þá staðreynd að flestir þeirra sem sæta mannréttindabrotum innan 

starfssviðs Amnesty í heiminum í dag séu ofsóttir vegna sjálfsmyndar sinnar eða vegna þess hvaða 

þjóðfélags- eða þjóðernishópum þeir tilheyra, „frekar en vegna hugsana sinna og skoðana eins og 

var á fyrstu árum samtakanna.“60 Jóhanna telur það sem þessir hópar eiga sameiginlegt, hvort sem 

það séu frumbyggjar, konur, börn, hinsegin fólk, innflytjendur eða aðrir, sé ósýnileiki þeirra og 

takmarkaður aðgangur að valdi. Samtökin vilja því leggja sérstaka áherslu á að vernda einstaklinga 

frá mismunun og misnotkun og einnig frelsi einstaklingsins til að ákvarða hvaða þátt 

sjálfsmyndarinnar hann vill draga fram og að réttur hans til tjáningar sé virtur. Áhrif þeirrar 

mismununar sem þessir hópar sæta eru áþreifanleg og marktæk. Fólk sem hefur verið hrakið á 
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jaðar samfélagsins á þennan hátt er í meiri hættu fyrir mannréttindabrotum á við þvinguð 

mannshvörf, pyndingar, þrældóm, aftökur án dóms og laga og ósanngjörn réttarhöld. Aðstæður 

sem næra mismunun milli hópa samfélagsins segir hún ýta undir refsileysi og einstaklingar eiga 

ekki tök á að fá bætur vegna brota sem þeir hafa sætt. 

„Félagar Amnesty International gera sér ljósa grein fyrir því að svo lengi sem yfirvöld og aðrir sem 

gerast sekir um mannréttindabrot, draga fólk í dilka og setja fram skilgreindan mismun á milli 

einstaklinga og ofsækja fólk á grundvelli þess mismunar, verður að leita leiða til að vernda þessa 

einstaklinga og tryggja rétt þeirra.“ Jóhanna telur mikilvægt í þessu samhengi að viðurkenna að 

ekkert okkar lifir einungis út frá einum þætti sjálfsmyndar okkar, sama hvort um sé að ræða 

litarhátt, trúarbrögð, þjóðerni eða kynhneigð. Ólíkir þættir sjálfsmyndar hvers einstaklings eru 

breytilegir eftir aðstæðum hverju sinni og raunhæf mannréttindavernd „verði að taka þessa 

staðreynd til greina og tryggja vernd fyrir alla.“61 
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Niðurstaða: Samantekt og ályktun 

 

Í kjölfar þeirra voðaverka sem framin voru á tímum alræðis í Evrópu taldi Hannah Arendt 

brýna nauðsyn til þess að endurskilgreina mannréttindahugtakið. Hún taldi ekki nóg að 

reisa mannréttindi á einhverri óljósri hugmynd um manninn og eðli hans en það væri 

einmitt þá, þegar menn standa uppi sem ekkert nema menn, án félagslegs samhengis, að 

þeir eru sem viðkvæmastir. Þess vegna stingur hún upp á nýjum grundvelli mannréttinda, 

réttinum til réttinda. Rétturinn til réttinda felur í sér réttinn til að tilheyra pólitísku 

samfélagi og hafa þannig tilkall til réttinda sem meðlimir þess. Sem ríkisborgarar erum við 

meðlimir slíks samfélags og höfum tilkall til ákveðinna ríkisborgararéttinda. Mannréttindi 

okkar eru þannig háð því að yfirvöld viðurkennin skyldu sína gagnvart okkur. Þetta skilur 

eftir þá sem ekki tilheyra neinu samfélagi á borð við þetta, hina ríkisfangslausu. 

Einnhverskonar þjóðríkjakerfi er því nauðsynlegt til að tryggja mannréttindi en það er 

einnig ófært um að tryggja réttindi þeirra sem ekki njóta verndar stjórnvalda heimafyrir. 

Áhrif ríkisfangsleysisins urðu fyrst áþreifanleg í kjölfar fyrri heimstyrjaldarinnar. Fólk sem 

misst hafði ríkisfang sitt gat ekki lengur reitt sig á vernd eigin stjórnvalda. Þetta fólk naut 

ekki lengur þeirra réttinda sem mannréttindayfirlýsing frönsku byltingarinnar hafði kveðið 

á um, réttindi sem höfðu átt að vera meðfædd, óafsalanleg og ósviptanleg. Það hafði verið 

undir ríkjunum sjálfum komið að vernda réttindi borgara sinna en enginn hafði verið 

skipaður ábyrgur fyrir réttindum þeirra sem ekki höfðu ríkisborgararéttindi. Arendt taldi 

þar að auki að mannréttindi stæðu sig ekki nægilega vel í að vernda mannlega reisn, sem 

hefði átt að vera mikilvægasta hlutverk þeirra. Hún taldi mannréttindayfirlýsingar 

lítillækka þá sem þurftu á þeim að halda og taldi þær byggja á vorkunn gagnvart þeim sem 

viðkvæmastir eru frekar en virðingu fyrir einstaklingnum. Mannréttindi hafa eðli sínu 

samkvæmt minna vægi en ríkisborgararéttindi þar sem ríkisborgararéttindi eru leidd í 

landslög og það er því þegar ríkisborgararéttindi bregðast að þörfin fyrir mannréttindi 

kemur í ljós. Hún taldi það fara saman að þurfa að reiða sig aðeins á mannréttindi og að 

verða að „almennri manneskju,“ nafnlausu andliti án afreka, skoðana eða nokkurs annars 

sem skilur eftir sig spor í sammannlegum heimi okkar. Hvernig eigi að svo að tryggja 
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þennan rétt til réttinda er þó ekki borðliggjandi í ljósi galla þjóðríkjakerfisins. Lausnina 

telur Arendt ekki heldur liggja í einhverskonar alþjóðlegum sammannlegum yfirvöldum en 

slík yfirvöld telur hún alveg jafn líkleg og önnur til að brjóta á þegnum sínum, skyldi það 

vera meirihlutanum í hag. Sheila Benhabib gerir greinarmun á ólíkum merkingum orðsins 

„right“ í hugtakinu „right to have rights.“ Fyrri notkun orðsins segir hún fela í sér 

siðferðislega skyldu um að viðurkenna aðra sem meðlimi okkar sammannlega hóps og að 

viðurkenna rétt þeirra til verndar þessa hóps. Seinni skilningur orðsins felur svo í sér að 

hafa réttindi innan slíks samfélags, að samfélagið viðurkenni kröfu manns og verði við 

henni.  

Þrátt fyrir að Arendt telji líkamann til einkalífsins telur Judith Butler hana ekki hafna 

hugmyndinni um líkamsgerða hugsun og gera sér grein fyrir því að líkaminn móti 

undirstöður hins pólitíska lífs. Þessi hugmynd hennar um líkamsgerða hugsun birtist meðal 

annars í hugmyndum hennar um fæðanleika þar sem líkamlegur sársauki getur getið af sér 

nýja samfélagsmynd, líkt og sést í byltingum. Butler hefur samt meiri áhuga á skoða þann 

sársauka sem ekki þjónar neinum æðri tilgangi en er bein afleiðing valdakerfa sem heimila 

mismunun. Hún telur spurninguna um hvernig lifa skuli góðu í ljósi kúgunar og örbirgðar 

óaðskiljanlega spurningunni um lífpólitík en lífpólitík fjallar um það vald sem ólík öfl hafa 

yfir líkömum fólks. Hún vill ekki hafna þessum greinarmun Arendt á milli sviðs einkalífsins 

og þess opinbera heldur vill hún vinna áfram með kenningu hennar um útilokun. 

Greinarmuninn sem Arendt gerir á sviði einkalífsins og hinu opinbera vill hún þannig nota 

sem grundvöll nýrrar tegundar líkamstengdra stjórnmála sem geri ráð fyrir einkalífinu sem 

forsendu hins opinbera lífs. Kenningu Arendt er ókleift að taka á mismunun gagnvart 

hinseginfólki en slík mismunun byggir einmitt á lífpólitískum þáttum. Butler telur líkamann 

hinsvegar ekki vera einkamál. Einstaklingur verður ósyrgjanlegur þegar honum standa ekki 

til boða þeir samfélagslegu innviðir sem eru nauðsynlegir til að viðhalda líkamlegu lífi, sem 

staðfestir að líf hans hafi ekkert sérstakt gildi og verðskuldi ekki stuðning og vernd 

samfélagsins. 

Sigríður Þorgeirsdóttir lýsir svokallaðri erótískri visku sem jaðarhefð innan vestrænnar 

heimspeki sem sækist eftir að fjalla um manninn sem holdi gerðan og innbyggðan í 

líkamleg tengsl. Hún segir líkamann eina merkustu enduruppgötvun heimspeki síðari tíma. 

Hlutverk líkamstengdrar heimspeki telur hún vera að grafa undan þeirri tvíhyggju sem 

hefur gegnsýrt vestræna heimspeki og hefur kennt okkur að hugsa í andstæðum. 
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Líkamstengd heimspeki og gagnkvæm þurftartengsl brúar bilið á milli ólíkra andstæðna 

mannlegrar tilveru. Hún hjálpar okkur í átt að fjölhyggju sem er nauðsynleg til þess að 

þróa heildstæðan skilning á sjálfsmyndum manna sem eru margþættar og samofnar úr 

fjölmörgum þáttum. 

Amnesty International hófu baráttu sína fyrir réttindum hinseginfólks fyrir 40 árum. 

Jóhanna K. Eyjólfsdóttir segir starf samtakanna undandarinn áratug í auknum mæli hafa 

snúið að málefnum þeirra sem sæta mannréttindabrotum á grundvelli sjálfsmyndar sinnar. 

Þetta segir hún endurspegla þá staðreynd að flestir sem sæta mannréttindabrotum í dag 

séu ofsóttir vegna sjálfsmyndar sinnar eða því hvaða þjóðfélagshópum þeir tilheyra, frekar 

en vegna skoðana sinna og athafna. Þessa hópa segir hún ósýnilega og skorta aðgang að 

valdi. 

Syrgjanleikahugtak Butler felur í sér viðurkenningu á lífi og farsæld. Sjálfsmynd okkar allra 

samanstendur af fjölmörgum þáttum og sú sjálfsmynd birtist einnig í líkamlegum 

gjörningum. Það er því ógerlegt að skilja líkamlega sjálfsmynd okkar frá leit okkar að 

farsælu lífi. Það fólk sem neitað er um möguleika á farsælu lífi með því að lifa í samræmi 

við líkamlega sjálfsmynd sína er því ósyrgjanlegt. Sú ákvörðun Amnesty International að 

færa samviskufangahugtakið inn á svið hins lífpólitíska með því að veita samkynhneigðum, í 

mjög víðri merkingu þess orðs, stöðu samviskufanga er skref í átt að viðurkenningu á 

syrgjanleika þessa fólks. Syrgjanleiki hinseginfólks er háður því að lifa í samræmi við kynhneigð 

og kynupplifun sína en eins og Jóhanna segir lifir ekkert okkar í samræmi við aðeins einn af 

þáttum sjálfsmyndar okkar. Það okkar réttur að velja sjálf hvaða hluta sjálfsmyndarinnar við 

viljum tjá. Hin líkamstengda pólitík sem birtist í baráttu fyrir mannréttindum sem byggja á 

virðingu fyrir fjölbreyttum sjálfsmyndum og mannlegri reisn er því einnig órjúfanlegur þáttur í 

réttindabaráttu okkar allra.  
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