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Útdráttur 

Kynþáttur er félagsleg sköpun sem kom fram á sjónarsviðið á 18.- 19. öld og þróaðist 

kynþáttahugtakið í takt við þrælasölu og nýlenduhyggju. Hugmyndafræði hennar byggir á að 

kynþættir mannkys séu ólíkir og aðgreinanlegir. Þar eru stöðugar orðræður um svarta sem 

óæðri kynþátt sem séu ekki jafn menningarsinnaðir og hvítir. Þrátt fyrir að mannfræðin hafi 

sýnt fram á að hugtakið kynþáttur eigi sér ekki við vísindaleg rök að styðjast, trúir fólk að 

meðlimir ólíkra kynþátta séu á eðlislægan hátt öðruvísi en hvítir. Þetta birtist í því sem fólk 

telur gjarnan vera svört og hvít menning.  Neikvæðar staðalímyndir og viðurnefni hafa oft 

verið notað í garð hins svokallaða svarta kynþátts. Orðið negri hefur gjarnan verið notað sem 

neikvætt viðurnefni í garð svartra. Orðið negri hefur verið verið notað í neikvæðum orðræðum 

beint í garð einstaklinga sem teljast svartir til að undirstrika að þeir séu taldir óæðri frá 

sjónarhorni kynþáttahyggjunnar. Skoða ég upphaf, þróun og notkun orðsins negri. Einnig 

leitast ég við að skoða notkun þess innan um hipphopp heiminn. Þar hafa svartir 

Bandaríkjamenn tekið upp hugtakið og snúið neikvæðum merkingum hennar við. Mikilvægt 

er að skoða hver notkun hugtaksins negri er í alþjóðlegu samhengi. Í notkun orðsins negri er 

fólgin ákveðin valdefling.  
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Inngangur 

Sem hálf íslensk og hálf tansanísk er ég vön því að líta á mig sem blandaðan (e. mixed race) 

einstakling, af tveimur ólíkum kynþáttum. Þrátt fyrir að vera íslensk virðist húðlitur minn 

stundum hafa truflandi áhrif á skynjun fólks, ég er vön spurningum um hvaðan ég sé og 

jafnvel hvort ég sé ættleidd. Fólk bendir mér á lúmskan eða jafnvel ómeðvitaðan hátt á að ég 

sé öðruvísi, með spurningum eins og hvort ég tali íslensku og þá af hverju ég tali svona góða 

íslensku, hvaðan ég fái brúna litinn minn og hvort ég hafi alltaf búið hér. Einnig hefur íslensk 

móðir mín verið spurð að því hvernig sé að eiga „brúnt“  barn.  Athugasemdir um ólíkan 

húðlit og tengsl við svart eðli eru mér kunnugar, þar sem vinir mínir hafa í gríni kallað mig 

oreo-kex eða kinder-egg, sem vísar í dökkan einstakling sem hagar sér eins og hvítingi. Þetta 

sýnir hvað fólk getur verið upptekið af því að staðsetja mann innan ákveðins hóps, með 

hliðsjón af upprunastað og ólíkum kynþáttum. Rammi ólíkra kynþátta virðist ekki rúma 

einstaklinga sem eru blandaðir, þar sem hugmyndin um kynþætti gerir ekki mikið ráð fyrir 

blöndun ólíkra kynþátta.  Þegar ég hóf nám í mannfræði og heyrði hvað Lévi-Strauss (1966) 

og Mary Douglas (1966) höfðu sagt um hvernig við flokkuðum allt umhverfi okkar til að 

skilja heiminn, áttaði ég mig á því hvað fólk væri upptekið af því að koma mér fyrir í 

einhvern ákveðinn flokk. Það var einnig þá sem ég lærði að kynþáttur væri raunverulega ekki 

til. 

Þar sem fólk telur mig oftast svarta, er mér minnisstætt atvik úr grunnskóla,  þegar 

strákur kallaði á eftir mér „hey negri ég skeit á þig áðan“. Ég vissi að negri væri slæmt og 

niðrandi orð sem mætti ekki segja, það væri komið frá hvítum og vísaði í þrælana sem þeir 

tóku frá Afríku. Stundum heyrist þetta orð í skemmtiatriðum, líkt og í uppistandi og hjá 

röppurum og hipphopp tónlistarmönnum. Oftast er þó búið að stroka yfir orðið negri (e. 

nigga) í lögunum. Þar sem tónlistaráhugi minn lá og liggur enn í hipphoppi og hjá röppurum, 

hef ég furðað mig á notkun orðsins. Orðið negri hefur því áhrif á ungu kynslóðina þar sem 

það heyrist reglulega í lögum og í kvikmyndum. Einnig hefur orðið negri skotið upp kollinum 

hjá eldra fólki sem notar það og finnst jafnvel í barna- og skólabókum og sem nafn á bakkelsi, 

negrakossar. Orðið finnst því í ólíku samhengi. 

Í þessari ritgerð leitast ég við skoða hugtakið negri. Ég mun skoða upphaf þess, þróun, 

notkun og hvað felst í hugtakinu. Hvenær og hver má segja þetta orð og hvaða vald felst í því. 

Er notkun orðsins negri hjá svörtum tónlistarmönnum ákveðin endurskilgreining á hugtakinu, 

sem felur í sér valdeflingu, leið til þess að snúa sögunni við? Ég legg áherslu á 
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sjálfsmyndasköpun í greiningu minni á því hvernig við lærum að líta á aðra og hvernig við 

lítum á okkur sjálf frá sjónarhorni kynþáttahyggjunnar. 

Í fyrsti kafla ritgerðarinnar fjalla ég um kenningarlegan bakgrunn sem ég notast við í 

nálgun minni á efnið. Grunnnálgun mín felst í að skoða hvernig ólíkir hópar einstaklinga 

myndast. Til að skilja flokkun fólks í ólíka hópa styðst ég við hugmyndir Fredrik Barth (1969) 

viðhald þjóðernishópa og hvar mörk (e. boundaries) þeirra liggja. Ég nýti einnig kenningu 

Mary Douglas (1966) um fyrirbæri á röngum stað út frá viðtekinni flokkunarsýn okkar, til að 

sýna fram á hvernig hópar öðlast lögmæti. Þar að auki styðst ég við  formgerðarkenningu 

Lévi- Strauss (1966) sem skýrir frá því hvernig við skiljum veruleika okkar með því að hugsa 

um fyrirbæri í andstæðum. Þetta nýtist  í greiningu á því hvernig við flokkum fólk og ímynd 

ólíkra kynþátta er komið á. Orðræður hafa mikil áhrif á ráðandi umfjöllun ákveðinna 

fyrirbæra og hvernig við túlkum veruleikann, í þessu tilfelli kynþátta. Bók Edward Said, 

Orientalism sem kom út árið 1978 var mjög áhrifamikil og vakti fólk til umhugsunar um 

mikilvægi þess að skoða afleiðingar nýlendustefnunnar og hvernig fortíðin er endursköpuð, í 

ákveðnum orðræðum þegar fjallað er um fólk sem við teljum frábrugðnum ,,okkur“ 

Evrópubúum (Loftsdóttir og Jensen, 2012:4). Það er mikilvægur þáttur í nálgun minni á 

orðræðu um svokallaða æðri og óæðri kynþætti.  

Annar kafli ritgerðarinnar fjallar á nákvæmari hátt um kynþáttahugtakið í sögulegu 

samhengi. Þar skoða ég hugtakið út frá líffræði og félagslegum skýringum. Mikilvægt er að 

skoða hugmyndir um ólíka ,,kynþætti“ og hvernig þær skapa ákveðnar staðalímyndir og 

heimila notkun neikvæðra viðurnefna. Heimssýn Vesturlandabúa á tímum þrælasölu og 

nýlenduhyggju á 17-19. öld um hið frumstæða andstætt siðmenningu,  hafði áhrif á sköpun 

svarts ,,kynþátts“ Afríku sem óæðri hvítum ,,kynþætti“ (Smedley, 1998).   

Þriðji kafli ritgerðarinnar byggir á  merkingu, uppruna og dæmi um hugtakið negri, 

sem hefur verið notað um einstaklinga af svörtum ,,kynþætti“. Þar tel ég mikilvægt að skoða 

hvernig sjálfsmynd og samsömun skapast út frá því að vera kenndur við ákveðin ,,kynþátt“.   

Í fjórða kafla ritgerðarinnar skoða ég afleidda notkun hugtaksins nigger, nigga í 

skemmtanabransa Bandaríkjanna og hvernig svartir hafa tekið upp orðið negri og 

endurskilgreint það. 

Í fimmta kafla ritgerðarinnar færist sjónarhornið nær heimaslóðum og orðið negri 

kannað í samhengi við norræna sérstöðu, sem lítur á orðið negri sem hlutlaust orð, sökum 

þess að tengsl norrænna landa voru ekki talin mikil við nýlenduhyggjuna. Að lokum koma 

niðurstöður og hugleiðingar. 
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1. Um flokkun 

Eriksen (2010a) bendir á að í umræðu mannfræðinga komi fram hversu upptekin við séum í 

flokkun á umhverfi okkar, þar sem hin endanlega flókna tilvist er smækkuð niður í afmarkaða 

hópa, til að koma á ákveðnu skipulagi. Hin ólíku flokkunarkerfi sem birtast í hverju samfélagi 

fyrir sig tengjast skynjun ólíkra hópa á lífinu sjálfu. Flokkunarkerfi eru því ekki raunsönn, 

heldur félagsleg smíð og eru háð því samhengi sem þau birtast í. Eriksen bendir enn fremur á 

að fólksflokkanir séu háðar því að hópar komist í félagsleg kynni við einstaklinga sem þeim 

þykir ólíkir sér og skilgreini þá út frá eigin forsendum. Þar með er hópaskiptingin ,,við“ 

andspænis ,,hinum“ komið á (Eriksen, 2010a).  

Smedley og Smedley (2005) skilgreina að þjóðernishópamyndun byggi á hópi 

einstaklinga sem eiga sameiginleg menningareinkenni, sem aðgreinir þá frá öðrum. Þar 

skilgreina þjóðernishópar sig út frá sameiginlegum uppruna og getur verið hópur sem deilir 

með sér sama tungumáli, landfræðilegri staðsetningu, trú, sömu skynjun á sögunni, hefðum, 

gildum, skoðunum, matarvenjum o.s.frv. (Smedley og Smedley, 2005). Í bók sinni Ethnic 

Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference (1969) skýrði Fredrik 

Barth frá mikilvægi þess að líta ekki á viðhald þjóðernishópa sem sjálfgefna. Hann lagði ríka 

áherslu á að skoða hvar mörk hópsins lægju í stað þess að einblína um of á 

menningareinkenni innan hópsins. Þar sem hópar eru í stöðugum samskiptum við aðra er 

mikilvægt að skoða hvaða félagslegu ferli viðhalda þjóðernishópum. Grundvallareinkenni 

þjóðernishópsins er það sem meðlimir telja að eigi að vera mest áberandi og skapar það 

sjálfsmynd hans. Hópamyndun á sér aldrei stað í einangruðu rými heldur þarf meðvitundin 

um eitthvað ólíkt að vera til staðar svo að aðgreindir hópar komist á. Hópar eru því alltaf 

skilgreindir út frá því sem þeir eru ekki. Myndun hópa er því varanleg og kerfisbundin 

tjáskipti á milli hópa sem telja sig ólíka (Barth, 1969.) 

Edward Said benti á hvernig Evrópa skilgreindi sig út frá hugmyndum um aðra sem 

þóttu frábrugðnir. Ímyndir og staðalmyndir annarra landa voru dregnar upp á 

nýlendutímanum til að sýna allt sem Evrópa var ekki. Í þessu var fólgin viss andstæð sýn til 

að skapa ímynd Evrópu og úr varð nokkurs konar sjálfsmynd við í andstöðu við þá sem ekki 

pössuðu í þá flokkun að mati Evrópubúa, eða hina (Kristín Loftsdóttir, 2009). Það sem passar 

ekki inn í flokkunarheim okkar er því eitthvað sem er á vitlausum stað líkt og Mary Douglas 

bendir á. Í vel þekktri bók innan mannfræðinnar, Purity and danger: An analysis of concepts 

of pollution and taboo, lítur Mary Douglas (1966) á óhreinindi sem hluti á röngum stað. Við 

höfum lengi búið við þessar hugmyndir og gefur þetta til kynna að við búum við skipulagt 
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kerfi sem segir okkur hvað óhreinindi séu og eitthvað sem fari gegn því, skapi óhreinindin. 

Það sem passar ekki inn í flokkunarkerfi okkar myndar því óreiðu. Með því að gera mikið úr 

andstæðum líkt og fyrir innan/fyrir utan, uppi/niðri og kvenkyn/karlkyn, er skipulagi komið á. 

Við höfnum eða afmyndum frávik sem passa ekki inn í flokkunarkerfi okkar, svo þau hrófli 

ekki við skipulagðri sýn okkar á hinn óreiðukennda heim. Litið er svo á að þættir með tvíræða 

merkingu samræmist vel innan kerfisins. Flokkunarkerfi eru háð menningarlegu samhengi og 

óhreinindi því alltaf háð öðrum þáttum. Dæmi eru skór upp á borði. Skór í sjálfu sér eru ekki 

óhreinir, en óhreinindin myndast vegna þess að skórnir eru á vitlausum stað. Sama má segja 

um mat sem er ekki óhreinn einn og sér en um leið og hann fer í föt, eru fötin óhrein. 

Fyrirbæri fá því aldrei merkingu sína nema í andstöðu við eitthvað annað, líkt og 

Claude Lévi-Strauss skýrði frá í The Savage Mind (1966). Lévi-Strauss talar um ótaminn hug 

allra einstaklinga, sem getur ekki tekið á móti ringulreið og óskipulögðu umhverfi. Lévi-

Strauss taldi það vera eðlislægt ástand hugans að flokka og greina fyrirbæri í andstöðu við 

hvort annað, til að koma skipulagi á umhverfið. Lévi-Strauss (1966) taldi tvíhyggjuflokkanir 

vera grundvöll að formgerðum hugans, þar sem mannshugurinn skoðar fyrirbæri í tengslum 

við önnur fyrirbæri og við túlkum umhverfi okkar með ólíkum táknum. Málvísindin höfðu 

mikil áhrif á kenningamyndun Lévi-Strauss um formgerðir hugans, þar sem líkt og að baki 

stafa, sem myndi merkingu, þegar þeim er raðað saman, megi að sama skapi finna andstæð 

fyrirbæri innan menningarinnar sem raðist upp í eina skipulagða heild. Við flokkum því 

umhverfi okkar upp í andstæð tákn, þar sem táknin fá merkingu sína í samhengi við hvort 

annað. Lévi- Strauss benti á mikilvægi þess að sami skilningur yrði að vera manna á milli til 

þess að skilja hvað ólíku táknin gæfu til kynna (Lévi-Strauss, 1966).  

Þar leika orðræður og þrástef hennar stórt hlutverk og aðstoða okkur við að mynda 

skoðanir á ákveðnum fyrirbærum. Orðræða skapar ákveðinn veruleika þar sem fyrirbæri 

myndast. Þjóð gæti t.d. ekki verið til nema að orðræðan um hana skilgreini hvað þjóð sé. 

Orðræður tengjast alltaf félagslegum og sögulegum rýmum sem þær myndast í (Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Ingólfur Ásegir Jóhannesson (2006) skýrir frá því að innihald 

orðræðunnar séu orð, hugmyndir og athafnir. Það sem heyrist mest innan orðræðunnar eru 

þrástefin, þau eru í sífellu endurtekin. Meðvitaðar og ómeðvitaðar athafnir mynda ferli 

orðræðunnar. Það sem myndar mynstur orðræðunnar eru þrástefin. Þessi mynstur eru nokkurs 

konar lögmál, þó ekki algild en hafa myndast í pólitískum átökum fortíðarinnar og nútímans. 

Mynstrið er því sögulegt og pólitískt löggildingarmál. Innan um lögmálin má finna leiðsögn á 

óbeinan og beinan hátt, sem segir okkur til um hvað megi segja á hverjum stað og tíma fyrir 

sig (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006).  
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Orðræðan um svarta hefur lengi verið sú að þeir séu heimskir, hættulegir, ekki eins 

menningarsinnaðir og hvítir o.s.frv. (Smedley, 1998). Orðræður stjórna því að miklu leyti 

hvernig við hugsum um ákveðna þætti innan samfélagsins m.a. um fólk (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006) þar sem almenn orðræða er sú að skipta megi fólki upp í aðgreinda 

kynþætti, byggða á líffræðilegum grunni.  
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2. Kynþáttahugtakið 

2.1. Líffræðileg umfjöllun um kynþætti 

Mannkynið Homo sapiens (sapiens), hinn vitiborni maður, er líffræðileg tegund sem vísar til 

nútímamanna. Tegund er hópur lífvera sem er í meginatriðum eins og getur eignast saman frjó 

afkvæmi. Relethford (2010) bendir á að þrátt fyrir að mannkyn sé ein tegund er 

fjölbreytileikinn hins vegar gríðarlegur og birtist okkur t.d. í ólíkum húðlit, hárlit og 

hártegund einstaklinga. Við flokkum tilveruna í kringum okkur á hverjum degi, stundum án 

þess að vera meðvituð um það og öll höfum við tilhneigingu til að stimpla fólk eftir 

einkennum þeirra. Þrátt fyrir sýnilegan fjölbreytileika mannkyns, er það aðeins brot af 

fjölbreytileika okkar. Relethford (2010) bendir á að margt annað sé ólíkt með okkur sem ekki 

megi greina með berum augum, líkt og blóðflokkur og fingraför. Líffræðilegar ástæður eru að 

baki sýnilegs fjölbreytileika okkar, líkt og ólík þróunaröfl í mannkynssögunni og aðlögun að 

ólíkum umhverfisaðstæðum. Í gegnum tíðina hefur þó helsta áherslan verið á að flokka fólk í 

aðgreinda kynþætti, út frá útliti þeirra, þá sérstaklega húðlit og upprunastað þeirra. Margar 

skilgreiningar eru uppi um  hugtakið kynþáttur sem flokkunarhugtak yfir mannkyn.  Það hefur 

verið notað sem tilvísun í húðlit, t.d. hvíti kynþátturinn, og þjóðerni líkt og japanski 

kynþátturinn, og í trúarbrögð eins og kynþáttur gyðinga. Í daglegu tali getur merking 

kynþáttar vísað í allt frá landfræðilegum svæðum yfir í þjóðernishóp og þjóðerni einstaklinga. 

Notkun á hugtakinu getur því verið mjög snúin og stundum gengið þvert á aðrar 

skilgreiningar, þegar hún er notuð í menningar- og líffræðilegri skilgreiningu (Relethford, 

2010). 

Skilgreining líffræðilegs kynþáttar, gengur út á að greina hópa sem deila með sér 

ákveðnum líffræðilegum einkennum, við aðra ólíka hópa. Flokkunarfræðileg nálgun 

mannkyns lítur á ólíka kynþætti sem undirtegundir Homo sapiens. Þá nálgun er ekki hægt að 

yfirfæra á mannkyn þar sem við erum öll sama tegundin (Relethford, 2010). Templeton skýrir 

frá því að kynþættir manna geti ekki fallið undir hina líffræðilega kenningu um undirtegundir. 

Þar sem aðgreiningarviðmiðin eru vel fyrir neðan hinn hefðbundna mælikvarða sem notaður 

er til að koma á kynþáttaskiptingu innan um tegundir sem ekki eru mennskar (Pálsson, 2007). 

Eins og Relethford (2010) leggur til, getur þessi nálgun gengið upp fyrir sumar lífverur en 

ekki mannkyn, þar sem ekki nægilega mikið aðgreinir okkur. Að sama skapi líkt og fram 

kemur hjá Pálssyni (2007) er því ekki hægt að túlka mannlega ,,kynþætti“ sem ólíkar greinar á 

venslatré einnar tegundar, þar sem það á ekki við erfðafræðileg rök að styðjast. Relethford 

(2010) skýrir frá því að þó svo að fjölbreytileiki mannkyns sé til, fellur hann ekki í það skýrt 
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líffræðilega afmarkaða flokka að hægt sé að skilgreina ólíkar tegundir mannkyns. Smedley og 

Smedley (2005) benda á að erfðafræði hafi skýrt frá því að stöðug æxlun á milli hópa manna 

sé helsta ástæða þess að allt mannkyn sé enn þann dag í dag meðlimir sömu tegundar. Í 

samhengi við þessar umræður bendir Eriksen (2010a) á  mikla blöndun sem hafi alltaf átt sér 

stað á milli hópa manna og því sé þýðingarlaust að tala um algild mörk á milli kynþátta. 

Eriksen (2010a) skýrir frá því að þrátt fyrir hefðina um flokkun fólks í ólíka kynþætti, út frá 

sýnilegum einkennum og húðlit hafa flestir fræðimenn horfið frá hugtakinu kynþáttur, þar 

sem það styðst ekki við vísindaleg rök. Bendir hann á  að það sé einungis 0.012% mismunur í 

erfðafræðilegum efnivið okkar og Freeman (1997) bendir á að vísindamenn áætli nú að 

sýnileg einkenni standi fyrir einungis 0.01% af tjáningu þeirra 100.000 gena sem hver 

einstaklingur hefur. Smedley og Smedley (2005) taka í sama streng og skýra frá því að allar 

mannverur séu 99.9 % líkar. 

Yfirlýsing bandaríska mannfræðifélagsins (e. American Anthropological Association)  

(1998) skýrir frá afstöðu sinni gagnvart hugtakinu kynþáttur (e. race). Viðurkennd afstaða 

innan mannfræðinnar er að hafna hugmyndinni um ólíka ,,kynþætti“ á vísindalegum grunni en 

meðvitund er um félagslega skilgreinda kynþætti. Miklvægt sé að upplýsa almenning um að 

tengsl ,,kynþátta“ við eðlislæga hegðun og ólíka menningu, sé tilbúningur. Ólíkir ,,kynþættir“ 

séu ekki til í líffræðilegum skilningi og því sé ekki hægt að tala um ólíkt greindarfar, byggða á 

hugmyndum um ólíkt eðli kynþátta (American Anthropological Association, 1998). Til að 

skilja betur hví kynþáttahugtakið eigi ekki við um mannkyn, skýrir Eriksen (2010a) frá því að 

dreifing arfgengra líkamlegra einkenna fylgi engum skýrum mörkum og því sé ómögulegt að 

tala um ólíka kynþætti. Sem dæmi bendir hann á að innan um marga hópa manna, skorti 

marga einstaklinga ensímið laktósa, sem er nauðsynlegt til þess að melta mjólk. Á þessum 

forsendum ættu Norður-Evrópubúar að vera flokkaðir með Aröbum og hluta Afríkubúa. 

Suður-Evrópubúar tilheyra því sama flokki og aðrir Afríkubúar og Austur-Asíubúar (Eriksen, 

2010a:46). 

Önnur nálgun á líffræðilega kynþætti byggir á landfræðilegri staðsetningu, greiningu 

genasamsæta og líkamlegum muni einstaklinga sem búa í ólíkum þyrpingum. Relethford 

(2010) skýrir frá þessari nálgun en hún skilgreinir íbúa ólíkra landfræðilegra svæða, líkt og 

Afríku sunnan Sahara, Austur-Asíu eða Pólenesíu, við ólíka kynþætti. Durrenberger og Erem 

(2010) benda á að þó að húðlitur einstaklinga sé ólíkur nægir það ekki til að greina fólk í 

aðgreinda kynþætti. Líkt og umræðan hér að framan greinir frá, er fleira sem aðgreinir okkur, 

sem augað nemur ekki. Pálsson (2007) segir áhugavert að taka fram að talsverður munur er á 

svipgerðareinkennum svokallaðra kynþátta og mólekúl erfðafræðilegum upplýsingum. Út frá 
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því eru Malenesíubúar og Afríkubúar sem deila svipuðum einkennum líkt og dökkri húð og 

háráferð, þættir sem eru notaðir í kynþáttaflokkun, jafn erfðafræðilega ólíkir og hægt að vera. 

Út frá mólekúl einkennum (e. molecular markers) eru hvítir Evrópubúar nær bæði svörtum 

Afríkubúum og svörtum Malenesíubúm, heldur en Afríkubúar eru Malenesíubúum. Á þessum 

forsendum er því ekki hægt að segja að svartir túlki eina grein í hinu svokallaða þróunartré 

um ólíka kynþætti mannkyns (Pálsson, 2007). Þó að gjarnan sé talað um að allir innan sama 

,,kynþáttar“ líti eins út er þó fjölbreytileiki innan hópa meiri en fjölbreytileiki á milli hópa, 

líkt og Relethford (2010) skýrir frá. Rannsóknir á blóðflokkum og öðrum erfðafræðilegum 

einkennum (e. markers) sýna að u.þ.b. 10% af heildarfjölbreytileika mannkyns sé á milli hópa 

út frá mismunandi landfræðilegum svæðum og að hin 90% megi finna innan eins ákveðins 

hóps (Relethford, 2010). 

Relethford (2010) útskýrir að vandinn við þær kynþáttaflokkanir sem voru taldar upp 

hér að ofan er sá að þær eru allar litaðar af því vandamáli að reyna að flokka stöðugan 

fjölbreytileika mannkyns undir minni aðgreinda hópa. Mikilvægt er að benda hér á að það 

virðist vefjast fyrir mörgum hvernig fornleifafræðingar geti greint beinagrindur út frá því 

hvaðan þær hafi komið, en samt hafnað þeirri hugmynd að kynþættir séu ekki til. Relethford 

(2010) útskýrir með dæmi, þó svo að beinagrind sé, skilgreind sem t.d. frá Norður-Ameríku, 

merkir það ekki að norður-amerískur kynþáttur sé til. Það gefur einungis til kynna að sú 

lífvera hafi lifað við aðstæður þess svæðis og verið upprunnin þaðan (Relethford, 2010:370). 

Relethford leggur áherslu á mikilvægi þess að það sem gangi ekki upp við kynþáttasýnina sé 

að margir einstaklingar passa ekki inn í fyrirfram gefnar flokkanir, líkt og Evrópubúar, 

Afríkubúar og Asíubúar. Þetta sýnir að kynþáttaflokkanir ganga ekki upp fyrir mannkyn. 

Einnig hefur aldrei komið fram samhljómur um fjölda kynþátta, sem sýnir að þessi flokkun 

hentar ekki vel til að flokka mannkyn (Relethford, 2010). 

Dökkur húðlitur sem er gjarnan samnefnari fólks í ólíka ,,kynþætti“, er háður 

þróunaröflum, út frá aðlögun að ólíkum svæðum heimsins. Durrenberger og Erem (2010) 

skýra frá því að melanín sé náttúruleg sólarvörn sem veiti fólki vernd gegn sólarljósi. Aukið 

melanín þýðir dekkri húð. Melanín í fólki er meira því nær sem dregur miðbaug og eru 

sólargeislar sterkastir þar.  Þar sem sólarljós getur myndað húðkrabbamein og valdið 

niðurbroti fólats (ákveðinni tegund B- vítamíns), getur það haft mjög neikvæð áhrif á 

fósturþroska og börn geta fæðst með fæðingargalla. Melanín kemur því sem náttúruleg vörn 

gegn því mikla sólarljósi sem er við miðbauginn. Ef allt fólk byggi þar værum við öll svört 

(Durrenberger og Erem, 2010). Relethford (2010) skýrir frá því að dökkur húðlitur sé 

fjölbreyttari eftir ólíkum landsvæðum og það sé mismunur sem búast megi við vegna 
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náttúruvals, sem gerir húðliti svo ólíka. Í dag tölum við gjarnan um aðgreinda húðliti til að 

flokka fólk, líkt og um hvíta, brúna eða svarta einstaklinga. Í reynd er þetta ekki svo klippt og 

skorið, þar sem húðlitur er mjög fjölbreyttur og kemur ekki í nokkrum litbrigðum (Relethford, 

2010). 

Pálsson (2007) skýrir frá því hversu mikilvægur vettvangur húðin sé fyrir 

kenningarfræðilega nálgun, hún er stærsta líffæri líkamans og einnig er hún uppfull af 

félagslegu minni. Líkir Pálsson fæðingarblettnum við kynþátt, fæðingarblettir eru eitthvað 

sem við fáum við upphaf tilvistar okkar og koma þeir oftast í ljós eftir fæðingu. Almenn 

skilgreining á fæðingarbletti, er blettur eða flekkur (e. stain) á líkamanum sem kemur fram við 

fæðingu. Að auki við hugmyndina um þetta sem blett, hefur orðið einnig fengið jákvæðari 

tilvísun við fegurðarbletti eða gæðastimpla. Fæðingarblettir geta auðveldlega orðið tákn stolts, 

og sérstæðis. Ræðir Pálsson bók Fanon, Black skin, White masks og lýsingu hans á 

sjálfsmyndasköpun en þar lítur hann á  húðina sem einn stóran fæðingarblett, með ekkert rými 

fyrir annað en lit, svartleika eða hvítleika. Slíkur fæðingarblettur er svo sannarlega sýnilegur 

og honum fylgja miklar afleiðingar fyrir þann sem ber hann (Pálsson, 2007).  Umræðan hér að 

ofan sýnir að hugtakið kynþáttur á ekki við líffræðileg rök að styðjast og benda Smedley og 

Smedley (2005) á að hugtakið kynþáttur sé félagslega skapað til að flokka fólk og eigi sér 

pólitískar og sögulegar rætur sem rekja megi til 18. og 19. aldar. 

 

2.2. Félagsleg sköpun kynþátta 

Sú kynþátta hugmynd sem ríkir nú um líffræðilega aðskilda kynþætti byggða á sýnilegum 

einkennum einstaklinga, á rætur að rekja til hugmyndafræði Vesturlandabúa á 18.-19. öld 

(Smedley og Smedley, 2005). Líkt og fram kemur hjá Smedley (1988) hefur meðvitund um 

ólíka hópa lengi verið til staðar. Biblían skýrði frá fólki af ólíkum uppruna og mannfólk hefur 

alla jafna ferðast á milli ólíkra svæða, m.a. vegna vöruskipta og í hernaðarlegum tilgangi. 

Mikill fjölbreytileiki var í Evrópu á tímum fornra heimsvelda þar sem menningareinkennum 

dreifðust á milli ólíkra svæða og tekið fagnandi. Á þeim tíma höfðu Evrópubúar, Asíubúar og 

Afríkubúar  átt í samskiptum sín á milli og ,,kynþætti“ einstaklingsins var ekki gefinn gaumur 

í samskiptum, þar sem hugmyndir um ólíka kynþætti voru ekki til  (Smedley, 1998).  

Trú varð mikilvægur þáttur sjálfsmyndasköpunar í Evrópu á miðöldum, þegar íslam 

og kristni kepptust um áhrif (Smedley, 1998). Í kjölfar fyrstu krossferðar Evrópubúa til 

Jerúsalem, árið 1099, komust þeir í kynni við ólíka hluta heimsins (Kristín Loftsdóttir, 2006: 

127-128). Á miðöldum var Afríka þó tiltölulega óþekkt og birtingarmyndir hennar mjög 
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brota- og mótsagnakenndar. Frásagnir byggðu gjarnan á eldri ritum sem lýstu landinu sem 

furðuþjóð. Kristín Loftsdóttir (2006) segir þó vafasamt að gera ráð fyrir því að birtingamynd 

Afríku í Evrópu hafi alltaf verið framandi, sérstaklega vegna samskipta þessara svæða í 

gegnum söguna. Alexandría var t.d. fræðasamfélag á heimsvísu á rómverska tímabilinu. 

Hermenn voru fengnir frá Afríku til Evrópu. Á 13. öld var Eþíópía mikilvægur bandamaður 

Evrópu gegn íslam, dæmi voru um hjónabönd milli yfirstéttarfólks frá Evrópu og Afríku og 

saga kristinnar trúar í Evrópu er nátengd kirkjufeðrum frá ýmsum löndum Afríku (Kristín 

Loftsdóttir, 2006). 

Þrátt fyrir raunsæjar lýsingar um Afríku voru framandi frásagnir sem byggðu á eldri 

ritum sem lýstu m.a. skrímslum mjög vinsælar á miðöldum. Með útþenslustefnu Evrópubúa 

um miðja 15. öld,  jókst þekking á ströndum Afríku og dró úr ímyndun skrímsla á því svæði 

(Kristín Loftsdóttir, 2006). Framfarir í siglingatækni Evrópubúa á 15. öld, leiddu til stöðugra 

samskipta við fólk víðsvegar að úr heiminum. Þar með uppgötvuðu Evrópubúar ólíkar 

heimsálfur, þar sem fólkið og náttúruumhverfið þótti afar forvitnilegt. Innan Evrópu hafði 

verið löng hefð fyrir því framandi líkt og í skrifum The Wonders of the East (11. öld)  og The 

Travels of Marco Polo (13. öld) (McGee og Warms, 2008). Að mati Jordan (2006) höfðu 

skyndileg kynni Englendinga við vestur- Afríkubúa á 16. öld gríðarleg áhrif á skynjun þeirra. 

Sólin var talin útskýra dökkan húðlit Afríkubúanna og bendir Jordan á að fyrir tíma almennrar 

vitneskju um svart fólk tengdist svartur litur óhreinindum og var leið til að tjá rótgróin gildi. 

Svartur gat gefið til kynna hugmyndir um syndsamlegt athæfi og eitthvað sem fól í sér dauða. 

Svartur og andstæða þess hvítt bar með sér aukamerkingar um fegurð og ljótleika, góðvild og 

ilmennsku og síðast en ekki síst Guð og djöfulinn (Jordan, 2006). 

Jordan (2006) leggur mikið upp úr því sem Englendingum þótti framandi við 

Afríkubúana, m.a. klæðnaður, siðir og tungumál. Afríkubúar framkvæmdu limlestingar í 

fegurðarskyni, fjölkvæni og dráp voru framin í ákveðnum ritúölum. Út frá sjálfsrýni 

Englendinga veltu þeir fyrir sér hví þessir Afríkubúar væru ekki jafn siðmenntaðir og þeir. 

Allir þessir þættir höfðu áhrif á hvernig Afríka var skynjuð sem frábrugðin og fjarlæg 

heimsálfa. Þessar svörtu mannverur þóttu mjög áhugaverðar og vangaveltur voru uppi um 

hvers konar fólk þetta væri. Allar skilgreiningar miðuðust þó við að mannkyn hafi verið 

skapað af Guði, staðhæfingar sem fóru gegn því þóttu mjög óhefðbundnar (Jordan, 2006). 

Að mati Jordan voru þessi skyndilegu kynni við fólk með dökkt litarhaft ástæða 

fordómafullrar sýnar á Afríkubúum. Kristín Loftsdóttir (2006:124-125) bendir á að Jordan 

hafi verið gagnrýndur fyrir að alhæfa of mikið um áhrif dökks litarhafts og taka ekki tillit til 

þátta sem sýndu fram á annað. Einnig bendir hún  (2006:135)  á að fræðimenn leggi misjafnar 
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áherslur á hvort neikvæð ímynd Afríku hafi alltaf verið til staðar, sérstaklega út frá dökkum 

húðlit þeirra eða hvort það hafi þróast með tímanum (Kristín Loftsdóttir, 2006). 

Miklar vangaveltur voru um hvort allt þetta ólíka fólk sem Evrópubúar voru að komast 

í kynni við, væri mennskt á sama hátt og þeir. McGee og Warms (2008) skýra frá því að litið 

hafi verið til Biblíunnar til að skilja fjölbreytileika mannkyns. Sagan um fall Babýlon turnsins 

var talin góð skýring (McGee og Warms, 2008). Í Biblíunni,  1. Mósebók, 11. kafla kemur 

fram að öll jörðin hafði eitt tungumál. Mannkyn kom sér saman um að byggja borg,  turn og 

minnismerki svo þau myndu ekki tvístrast um alla jörðina. Turninn átti að ná til himins, þegar 

Drottinn sá áform mannanna, ruglaði hann tungumál þeirra svo enginn skyldi framar annars 

mál og tvístraði mannkyni þaðan út um alla jörð svo þeim varð af að byggja borgina. Þess 

vegna heitir borgin Babel, sem vísar í glundroða, byggða á tungumálshrærigraut. 

Samkvæmt McGee og Warms (2008) var sagan túlkuð á þann veg að sumir hafi fallið 

úr siðmenningu sinni, tvístrast og úrkynjast þegar Guð felldi Babýlonturninn. Kristín 

Loftsdóttir (2006) skýrir frá annarri Biblíusögu sem lýstu sköpunarverki Guðs en hún er um 

Nóa og syni hans, Kam, Jafet og Sem. Samkvæmt sögunni á Kam að hafa horft upp á nekt 

föður síns Nóa, þegar hann var ofurölvi. Jafet og Sem hafi hins vegar lagt klæði yfir Nóa. 

Finnski guðfræðingurinn Martti Nissinen hefur greint textann og túlkað sem svo að Kam hafi 

nauðgað föður sínum. Þess vegna voru hann og niðjar hans fordæmdir til að þjóna Jafet, Sem 

og afkomendum þeirra. Samkvæmt þessu væri Kam því forfaðir furðuvera og einstaklinga 

með óæskileg einkenni (Kristín Loftsdóttir, 2006:133). 

Í kjölfar þrælaverslunar í Afríku við upphaf 17. aldar var neikvæð ímynd Afríku 

sköpuð (Jónína Einarsdóttir, 2007:44-45) og þegar þrælahald færðist í aukana var dökkum 

húðlit bætt við frásögnina um Kam og hann talinn forfaðir svartra einstaklinga (Kristín 

Loftsdóttir, 2006). Holsey (2013) bendir á að fyrir tíma formlegrar nýlenduvæðingar hafi 

verið gerður greinarmunur á hversu ,,frumstæð’’ samfélög innan Afríku væru. Þetta breyttist 

þó með þrælahaldi þar sem Evrópubúar komu neikvæðum orðræðum af stað um Afríku í heild 

sinni. Henni var lýst sem einni ósiðmenntaðri mergð (Holsey, 2013). Lýsing þrælsins Olaudah 

Equiano, sýnir skýrt og greinilega að í stórum dráttum væru svartir þrælar og hvítir væru 

frjálsir menn (Holsey, 2013:510). Áætlað  er að um tíu þúsund þrælar hafi verið fluttir árlega 

frá Afríku til Ameríku á 17.öld og talið er að í heild hafi 12 milljónir þrælar verið fluttir yfir 

Atlantshafið á árunum 1450-1850 (Jónína Einarsdóttir, 2007:45). 

Hugmyndin um ólíka kynþætti þróaðist seint á 17. öld þegar Evrópubúar, Afríkubúar 

og frumbyggjar Ameríku áttu í samskiptum í Norður-Ameríku. Hugtakið kynþáttur hafði 

einstaka sinnum verið notað frá því á 16. öld til að vísa til  einstaklinga en aldrei notað yfir 
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hópa í heild sinni. Að mati Theodore Allen var hvíti ,,kynþátturinn“ skapaður árið 1676 í 

Englandi, þegar hvítir- og svartir þjónar fóru í uppreisn (e. Bacon’s Rebellion) gegn slæmum 

kjörum. Til að hindra áframhaldandi samstarf þeirra bætti ríkisstjórnin hag hvítra og stefnum 

var komið á sem aðskildu svarta enn frekar frá hvítum. Ýmis lagaleg ákvæði festu svarta í 

ánauð og  fátækir hófu að samsama sig með hvítu eignameiri stéttinni (Smedley, 1998:694). 

Kynþáttahugtakið í þeirri mynd sem við þekkjum í dag fékk skýra merkingu á 18. öld í 

samræmi við lagalega stofnun þrælahalds á Afríkubúum. Aðgreiningunni hvítir evrópubúar, 

indjánar (innfæddir Ameríkanar) og negrar (e. negroes) frá Afríku, var komið á. 

Kynþáttahugtakið var leið til að flokka fólk í félagslega aðgreinda hópa, byggða á útliti 

einstaklinga (Smedley og Smedley, 2005) 

Kynþáttahugtakið byggir á aðgreiningu og mismunun sem leið að réttlætingu 

þrælahalds. Evrópubúar litu á Afríkubúa sem villimannslega og töluðu um þau sem 

menningarlega óframfærna, heimska, siðferðilega spillta, ljóta og dýrslega. Litið var til hinnar 

miklar lífskeðju (e. The Great Chain of Being) til að skilgreina óæðri stöðu Afríkubúa sem 

náttúrulega eða tilkomna af Guði (Smedley, 1998). Hin mikla lífskeðja dró upp 

stigveldisskipta mynd af sköpunarverki Guðs, þar sem Guð trónaði á toppnum og svo loks 

lífverur sem lutu æðri verum (Barnard, 2000:27-28). 

Vangaveltur voru á upplýsingaöld um skilgreiningu mannkyns, hvað aðgreindi hann 

frá dýrum og hvert eðlilegt ástand mannkyns væri (Barnard, 2000). Á 19. öld var mikið 

rökrætt um manneðli Afríkubúa, þar sem margir trúðu því að Afríkubúar hefðu verið skapaðir 

sem  sér tegund, fjarri öðrum sem þóttu mannlegri (Smedley, 1998). Þetta byggði á rökræðum 

milli einsköpunarsinna, sem trúðu því að uppruni mannsins væri einn og fjölsköpunarsinna 

sem  töldu að þar sem mannkyn væri svo ólíkt, ætti það sér marga uppruna (Kristín 

Loftsdóttir, 2007:263). Mælingar Samuel George Morton á höfuðkúpumælingum átti að 

styðja hugmyndina um fjölsköpun en hann skýrði frá því að Afríkubúar væri stök tegund og 

óæðri en hvítir, þar sem þeir væru með minni höfuðkúpu (Freeman 2003).  

Kristín Loftsdóttir (2007) bendir á að bók Charles Darwin (1859) hafi leitt af sér 

breyttar áherslur um fjölbreytileika mannkyns, í stað þess að útskýra uppruna var litið til 

líffræðilegrar þróunar. Talið var að öll samfélög hefðu byrjað á sama stað og þróast mishratt 

og Evrópubúar töldu sig vera á toppi siðmenningar (Kristín Loftsdóttir, 2007: 264). 

Þróunarkennig Darwins um náttúruval byggir á því að sumar lífverur séu hæfari en aðrar til að 

aðlagast umhverfi sínu, þær sem séu því með einkenni er henta vel náttúruaðstæðum, komi 

þeim áfram til næstu kynslóðar og hinir hæfustu kæmust því af (e. the survival of the fittest) 

(McGee og Warms, 2008:8). Á 19. öld tók Herbert Spencer upp hugmyndina um að hinir 
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hæfustu lifi af og færði það yfir á samfélög manna og var það kallað félagslegur Darwinismi 

(e. social darwinism). Félagslegir Darwinistar túlkuðu hlutina sem svo að ef þróun væri ferli 

þar sem hinir hæfustu kæmust af, þýddi það réttindi vestrænna til að stjórna þeim sem ekki 

voru jafn tæknilega þróaðir. Yfirráð voru því talin eiga rétt á sér þar sem Evrópulöndin töldu 

sig hæfari en þeir sem voru ,,ósiðmenntaðir“. Landvinningar á ,,óæðri“ samfélögum væri því 

náttúrulega nauðsynlegir og siðferðileg skylda Evrópuþjóða. Þetta var hentug leið til að 

réttlæta heimsvaldastefnu, nýlendastefnu og kynþáttahyggju (McGee og Warms, 2008:9). 

Kynþáttaskipting Joseph de Gobineu, í hvíta, svarta og gula er talin vera upphaf að 

kynþáttahyggju og kom fram á 19. öld (Kristín Loftsdóttir, 2007:256). Draga þær dám af eldri 

kenningu sænska náttúrufræðingsins Carl Von Linné sem árið 1735 skipti Homo Sapiens í sex 

hópa, þar á meðal í tvær verur skrímsla  (Loftsdóttir og Jensen, 2012;5). Árið 1738 skipti 

hann svo mannkyni í fjórar undirtegundir, þar lýsti hann Afríkubúum sem  lötum og 

sjáfhverfum en Evrópubúum sem þróttmiklum (Kristín Loftsdóttir, 2010:124-125). Gobineu 

sagði að þeir sem tilheyrðu svarta kynþættinum væru hvatvísir og stjórnuðust af dýrslegum 

hvötum. Þessi hugmyndafræði var ennfremur styrkt á nýlendutíma 19. aldar  þegar 

Evrópubúar tóku sér nýlendur í Afríku og tóku þar með yfir lönd þeirra og auðlindir. Þeir 

væru að siðmennta og kristna fólkið sem væri ,,byrði hvíta mannsins“ líkt og  Kipling orðaði 

það árið 1899 (Kristín Loftsdóttir, 2007). 

Um miðja 19. öld var kynþáttaheimsmyndin ráðandi hugsun og sýn sem hafði náð 

útbreiðslu um allan heiminn. Eftir borgarastyrjöldina í Bandaríkjunum var hugmyndin um 

kynþætti enn til staðar og styrkt, þó svo að þrælahaldi væri lokið og varð kynþáttur 

mikilvægur þáttur í því að skilgreina  sjálfsmynd einstaklinga (Smedley, 1998). 

Til að fá dýpri skilning á kynþáttaflokkun mannkyns nýtist ég við kenningu Lévi-Strauss 

(1966). Ef við lítum svo á að tákn andstæðna hjálpi til við að skilja umhverfið, þá má líta á 

svartan og hvítan sem grunntákn. Í viðleitni Evrópubúa við að skilja ólíkt fólk víðsvegar um 

heiminn, þurftu andstæðurnar að vera gerðar þýðingarmiklar í félagslegum samskiptum. 

Táknin hvítur og svartur bera því með sér tvíhyggju byggða á andstæðum. Svartir Afríkubúar 

eru tengdir við heitt, framandi, fjarlægt svæði, byggða af alls kyns framandi verum og 

einkennast af hegðun sem Evrópubúar þekktu ekki til. Sjálfsmynd Evrópubúa var því sköpuð í 

andstöðu við ,,framandi“ slóðir Afríku sem notuð var til að skilja betur siðmenningu 

Evrópuþjóða.  Þessar andstæður sköpuðu því skipulaga heimssýn, þar sem hvítir trónuðu á 

toppnum með sína siðmenningu og Afrískir ,,villimenn“ voru á botninum.  
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3. Negri 

Orðið negri er talið mest kynþáttamóðgandi viðurnefni innan enskrar tungu (Rahman, 2012). 

Hugtakið negri hefur verið notað stöðugt í orðræðum hvítra sem líta á sig æðri svörtum, þar 

sem vísað er í hugmyndir um svart fólk sem „bara negra“ (Neal, 2013). Þetta hefur verið 

notað sem bein árás á sjálfsvirðingu svartra einstaklinga og hópa. Vald orðsins er fólgið í því 

að hvítir nota það og svartir eru skotmarkið (Neal, 2013). Vegna þess hve niðrandi orðið er í 

dag er óskráð regla að ekki skuli nota orðið negri, það er orðið að tabúi (Rahman, 2012). 

Upphaf orðsins negri má rekja til orðsins negro (sem þýðir svartur) og var algengt orð 

meðal spænskra og portúgalskra þrælakaupmanna og vísaði í dökkan húðlit Afríkubúa 

(Rahman, 2012). Líkt og fram kemur hjá Rahman (2012:142) finnst orðið negri fyrst í 

orðabók árið 1574, þar sem notkun þess er tiltölulega hlutlaus. Fyrstu dæmi um notkun 

orðsins negri gefa til kynna  vorkunn þar sem viðhorf hvítra í garð Afríkubúa gerðu ráð fyrir 

að þeir væru óæðri, með lakari félagsgreind og hvorki vitsmuna- né menningarlega jafn 

þróaðir og hvítir. Notkunin gaf því í skyn undirliggjandi viðhorf um undirskipan þeirra, sem 

þótti augljós. Notkun orðsins var því ekki í fjandsamlegum tón. Rahman (2012:142) bendir á 

dæmi frá færslu í orðabók árið 1608, þar sem kóngi og þegnum Sierra Leone er lýst sem 

negrum, einföldum og meinlausum (Rahman, 2012). 

Neikvæð kynþáttaviðurnefni birtast einna helst sem viðbragð við félagslegum og 

hagrænum breytingum innan samfélagsins. Rahman (2012:143) greinir frá því að á 19. öld 

hafi svartir Bandaríkjamenn  (e. African americans)  byrjað að öðlast frelsi úr ánauð sinni, 

jafnt sem hreyfingin fyrir afnámi þrælahalds var í fullum gangi. Hugmyndafræðin um negrann 

sem tilheyrði óæðri kynþætti, var notuð til að halda svörtum utan við samfélagið án þess að 

þurfa að vísa honum burt, þar sem  hvítir voru nú komnir með aukna samkeppni um atvinnu. 

Á þeim tíma færðist merking orðsins negri úr tiltölulega hlutlausri merkingu yfir í 

fjandsamlega og móðgandi merkingu sem átti að ógna svörtum Bandaríkjamönnum og 

undirstrika siðferðis- og vitsmunalega undirskipan þeirra. Rahman (2012) skýrir frá því 

hvernig staðalímyndir og ósannindin um svarta efldu þennan hugsunarhátt í gegnum niðrandi 

merkingu orðsins negri sem viðurnefnis (Rahman, 2012). 

Í bók sinni frá árinu 1837 skrifar svarti Bandaríkjamaðurinn Hosea Easton, að negri sé 

smánarlegt hugtak, notað til að koma fyrirlitningu á svarta sem óæðri kynþátt. Orðið var 

tilkomið til að viðhalda stéttamun. Hann taldi að hugtakið í sjálfu sér væri algjörlega hlutlaust, 

hefði það eingöngu verið notað til að aðgreina eina stétt samfélagsins frá annarri en það var 

ekki notað í þeim tilgangi. Notkun þess hafði það að markmiði að særa svarta einstaklinga. 



  

19 

Hann fjallar um það hvernig hvítir foreldrar notuðu hugmyndafræðina um negrann í uppeldi 

þegar þau refsuðu börnunum sínum, t.d. sem leið til að skamma þau eða hræða, þar sem 

negrinn var neikvætt fyrirbæri. Fullorðnir skömmuðu börnin sín fyrir að haga sér á verri hátt 

en negrar, fyrir að vera fáfróðir jafnt sem negrar og fyrir að vera ekki meira traustsins verð en 

negrar. Þau hótuðu að gamli negrinn myndi bera þau burt ef þau myndu ekki haga sér 

(Kennedy, 2002). 

Á 19. öld og stóran hluta 20. aldar sömdu frægir bandarískir tónlistarmenn mörg lög 

sem voru níð í garð svarta, líkt og Kennedy (2002) bendir á. Dæmi um þetta er t.d. lagið He’s 

Just a Nigger, þar sem lagatextinn segir m.a., hann er bara negri, þegar þú hefur sagt það, 

hefurðu sagt allt sem segja þarf. Kennedy (2002) skýrir frá því hvernig negri fór næstum inn á 

flest svið bandarískrar menningar, frá bókmenntum, yfir í pólitískar rökræður, frá 

teiknimyndum og yfir í lög. Einnig hefur orðið negri skotið upp kollinum í bandarískum 

barnarímum þar sem þekktasta er eftirfarandi: 

 

Eeny-meeny-miney-mo! 

Catch a nigger by the toe! 

If he hollers, let him go! 

Eeny-meeny-miney-mo! (Kennedy, 2002:6). 

 

Þetta er úrtalningsvísa sem hefur komið út í fjölmörgum útgáfum og þekktust hér á landi , þó 

augljóslega ekki kynþáttamiðuð er Ugla sat á kvisti: 

 

Ugla sat á kvisti, 

átti börn og missti 

eitt, tvö, þrjú 

og það varst þú 

(sem ert úr) 

(sem varst úr). (Leikjavefurinn, 2013). 

 

Þó svo að orðið negri hafi verið talið niðrandi viðurnefni, skýrir Neal (2013) frá því 

hvernig notkun hugtaksins gat verið margvísleg og flókin, jafnvel í ljósi þess hve augljós 

neikvæði merkingarblærinn var. Í sjálfsævisögu sinni skrifar Helen Jackson Lee um notkun 

orðsins, en hún bjó í Bandaríkjunum og ólst upp á tímum fyrri heimsstyrjaldar. Þar skrifar hún 

um að frænka hennar hafi haft 100 mismunandi leiðir til að segja negri. Hún skýrir frá því að 
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orðið hafi verið þekkt þegar hún ólst upp í Virginíu, þá hafi það verið jafn algengt og mamma, 

pabbi, bróðir, frændi og frænka. En það var notkun frænku hennar Bea á orðinu, fyrstu 

manneskju sem hún heyrði segja orðið, sem flækti málin í huga hennar. Við það að hlusta á 

hana lærði hún fjölbreytni merkingar orðsins. Hvernig það gat verið opnað sem regnhlíf til að 

ná yfir mismunandi hugarástand, eða teygt sem teygjuband til að draga saman fjölskyldu 

hennar og aðrar litaðar fjölskyldur. Orðið negri var eins og leir sem hægt var að móta til að 

gefa í skyn mismunandi tilfinningar (Neal, 2013:557). 

Samhengi orðsins virðist skipta miklu máli og setur Kennedy (2002) fram dæmi þar 

sem orðið negri er notað í ákveðnum tilgangi til að benda á eitthvað mikilvægt. Út frá því 

komu bókahöfundar fram með hugtakið negri til að gera mikið úr og fordæma 

kynþáttafordóma sem voru til staðar á þeim tíma sem bækurnar voru skrifaðar, líkt og í Uncle 

Tom’s Cabin (1852) og Huckleberry Finn (1885). Notkun orðsins virðist því alltaf fara eftir 

því hver noti það og í hvaða tilgangi. Kennedy (2002) fjallar um ýmis fleiri dæmi um hvernig 

orðið hefur verið notað, m.a. negraunnandi (e. nigger lover), einhver sem er náinn svörtum, 

sem getur þá vísað í hvítan einstakling. Einnig skýrir Kennedy (2002) frá því hvernig notkun 

orðsins negri hefur í dag teygt sig inn á aðra þjóðernishópa, t.d. hefur verið talað um araba 

sem sandnegra, talað er um írska negra í Evrópu og Palestínubúa sem negra Mið-Austurlanda. 

Einnig er til dæmi um að einstaklingar noti orðið negri til að vísa í að einhver sé fáviti, án 

þess að vísa í hugmyndina um kynþátt. Sumir telja að maður þurfi ekki að vera svartur til að 

vera negri (sbr. fáviti), þeir komi í öllum litum, við erum öll lituð þar sem t.d. eru til meira en 

hundrað litbrigða hvíts, líkt og einn viðmælandi Kennedy (2002) bendir á. 

Nú á tímum eru einnig uppi svokallaðir negrabrandarar sem bera með sér 

kynþáttamiðaðan tón. Dæmi um þetta eru t.d.: Hvað kallarðu negra á hjóli? - Þjóf! Af hverju 

klæðast negrar skóm með háum hælum? - Svo að hnúar þeirra snerti ekki jörðina (hér dreg ég 

þá ályktun að verið sé að líkja svörtu fólki við apa og tengsl við fyrri kynþáttahugmyndir um 

svarta sem dýrslega). Hvað eiga negrar og sæði sameiginlegt? - Aðeins einn af tveimur 

milljónum virkar! Af hverju verslar almennilegt hvítt fólk á negragarðsölum - Til að fá allt 

dótið sitt til baka auðvitað! Hvernig á að gera negra stressaðan? - Fara með hann á uppboð 

(hér er verið að vísa í að svartir þrælar voru seldir á uppboðum, á nýlendutímanum). Enn fleiri 

„brandarar“ vísa í staðalmyndir svartra, líkt og hvernig færðu negra til að fremja sjálfsvíg? - 

Með því að henda fötu af KFC inn í umferð. Hvernig stopparðu 5 negra frá því að nauðga 

konu? Með því að henda til þeirra körfubolta. Allir þessir ,,brandarar“ koma fram í því skyni 

að ítreka stöðu svarta ,,kynþáttarins“ sem óæðri og tengja við hann ýmis konar niðrandi 

staðalímyndir (Kennedy, 2002). 
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Kennedy (2002) skýrir frá því að það geti þó verið notað í niðrandi tón af svörtum í garð 

svartra sem hagi sér ekki gagnvart gildum „þeirra“ samfélags og að enn aðrir noti það til að 

minna sig á hvar þau standi í bandarísku samfélagi (Kennedy, 2002). Hér er mikilvægt að 

benda á að þó svo að allir svartir skilji hvað negri þýðir, þá eru svartir ekki einsleitur hópur 

sem tekur eins á móti orðinu. Moetley og Craig-Henderson (2007) tóku viðtöl við einstaklinga 

úr þremur hópum afrísku díasporunnar í Bandaríkjunum. Hóparnir voru svartir 

Bandaríkjamenn, svartir frá Afríku og svartir Karíbamenn (e. Afro-Caribbeans), þó svo að 

meðlimir síðustu tveggja hópanna hafi búið í Bandaríkjunum, höfðu þeir ekki alist upp þar 

(Moetley og Craig-Henderson, 2007). 

 Moetley og Craig-Henderson (2007) skýra frá því að í lýsingu sinni á orðinu negri 

byggðu svartir Bandaríkjamenn á sameiginlegri meðvitund og sjálfsævisögu. Skilgreiningin á 

sameiginlegu minni útskýrir hvernig félagshópar læra að þekkja fortíð sína. Hún er félagsleg 

túlkun hópsins og túlkar nútíma skynjun þeirra á atburðum, einstaklingum og fyrirbærum úr 

fortíðinni. Sjálfsævisöguleg reynsla er minning atburða sem einstaklingar hafa persónulega 

upplifað. Upplifun svarta Bandaríkjamanna á orðinu negri var persónulegri en hjá hinum 

hópunum tveimur og vakti með sér ákafari viðbrögð. Þungamiðjan var þrælahald svartra sem 

hafði átt sér stað í landi þeirra. Persónulegri frásagnir svartra Bandaríkjamanna stafa af því að 

þeir tilheyra minnihlutahóp í samfélagi sínu, sem á sér langa sögu kynþáttafordóma og 

neikvæðra staðalmynda á svörtum, þeir eru meðlimir hóps sem hefur upplifað stöðuga 

kynþáttafordóma á eigin skinni (Moetley og Craig-Henderson 2007). 

Svartir einstaklingar sem ólust upp fyrir utan bandarískt samfélag, byggðu 

skilgreiningu sína á orðinu negri, á sagnfræðilegu minni. Sagnfræðilegt minni er þegar 

fortíðin er geymd og túlkuð af félagslegum stofnunum. Sem dæmi vísar einn viðmælanda 

Moetley og Craig-Henderson (2007), kona frá Jamaíku, í orðsifjafræði orðsins negri, þegar 

hún var spurð um merkingu þess. Þetta gefur til kynna að þekking hennar á orðinu komi ekki 

frá persónulegri reynslu heldur sagnfræðilegum upplýsingum. Hún segir að orðið hafi verið 

tekið úr spænsku og hún hafi ekki heyrt það í Jamaíka. Hún vissi að út frá sögulegu samhengi 

væri notkun hvítra á orðinu niðrandi í garð svartra. Svartir frá Afríku og Karíbu, tilheyra 

oftast meirihluta í upprunasamfélagi sínu og hafa því staðið að miklu leyti utan við 

kynþáttafordóma í þeirra garð, miðað við þá gríðarlegu fordóma sem hafa átt sér stað í 

Bandaríkjunum. Svartir Bandaríkjamenn skýrðu þó frá því hvernig orðið negri, borið fram 

sem nigga, gat verið tilvísun á milli svartra sem eitthvað jákvætt, sem gat gefið í skyn vinskap 

og samheldni (Moetley og Craig-Henderson, 2007). Orðið nigga er karllægt hugtak, þar sem 
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venjan er að svartir karlmenn vísi í aðra svarta karlmenn, þó geti svartar konur notað það t.d. 

þegar þær vísa til kærasta sinna (Rahman, 2012). 

Margir svartir Bandaríkjamenn hafa tekið upp hugtakið negri, ekki vegna þess að þeir 

líti á sig sem óæðri kynþátt heldur til að ögra þeirri sýn. Með því að nota þessa móðgun er 

verið að gagnrýna eða draga úr þeim staðreyndum sem nota orðið til fordæmingar. Það getur 

virkað sem hrós þegar svartur segir við annan svarta að hann sé „aðal negrinn hans“. Margir 

svartir Bandaríkjamenn nota orðið negri líkt og aðrir jaðarhópar hafa gert með viðurnefni 

beint að þeim til móðgunar. Þau hafa sett jákvæða merkingu við negri líkt og konur, 

samkynhneigðir, fátækir hvítir og börn fædd utan hjónabands hafa gert með orðunum, tík, 

kunta, hommi, hinsegin, lessa, sveitadurgur (e. redneck) og bastarður (Kennedy, 2002). 

Hér má greina hvernig minnihlutahópar geta haft áhrif innan samfélags síns, út frá 

kenningu Edwin Ardener um þaggaða hópa (2006). Þaggaðir hópar eru ekki hluti af ráðandi 

tjáningarkerfi samfélagsins. Í þöggun felst að hugmyndakerfi ákveðinna hópa er ekki 

viðurkennt af ríkjandi samfélagi, þau eru því þögguð.  Hér er ekki verið að meina að hóparnir 

geti ekki talað, heldur er hugmyndakerfi þeirra, hvernig þau skýra frá hlutunum, ekki 

viðurkennt né skilið af meirihlutanum. Til að koma sínum hugmyndum áfram þurfa þau því 

að tala í gegnum hugmyndakerfi hins ráðandi samfélags. Yfirráðin myndast því þegar ein gerð 

tjáningar hindrar að önnur tjáningarfom geti komist á yfirborðið. Því er ekki tekið eftir slíkum 

hópum, hugmyndir þeirra eru þaggaðar og þau eru ósýnileg. 

Ef við skoðum notkun  svartra á orðinu negri, má auðveldlega setja samasemmerki á 

milli svartra Bandaríkjamanna sem þaggaða hópsins og notkun þeirra á orðinu negri til að tjá 

sig í gegnum ríkjandi hugmyndakerfi samfélagsins. Þar sem hvítir eru meirihluti innan 

Bandaríkjanna, felst vald orðsins negri sem móðgun í því að hvítir beindu því gegn svörtum. 

Með því að taka orðið upp sem hvítir hefðu eingöngu notað,  hafa  svartir Bandaríkjamenn 

náð að láta hlusta á sig með að nota orðið sjálfir. Skilgreining þeirra er nú einnig komin inn í 

hugmyndakerfi um hvernig orð vísa í ákveðna einstaklinga. Í stað þess að vinna að því að 

koma orðinu úr almennri orðræðu, hefur notkun svartra Bandaríkjamanna á orðinu leitt til 

þess að það hefur nú fengið aðrar merkingar og það eru ekki eingöngu hvítir sem mega segja 

það, með því er dregið úr valdi orðsins sem neikvæðu. Með því að koma orðinu yfir í almenna 

notkun, var hægt að breyta merkingunni og draga úr því hversu særandi orðið negri er. 

Skýr greinarmunur er gerður á orðunum nigger og afleiddu orði þess, nigga, líkt og 

áður hefur komið fram. Ef svartir Bandaríkjamenn nota orðið sín á milli er það nigga (Neal, 

2013). Talið er að það eigi upptök sín í þrælasamfélagi svartra við komu þeirra til Ameríku á 

17. öld. Þar voru svartir aðskildir frá landsmönnum sínum og töluðu ekki sama tungumálið. 
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Þeir fundu fyrir þörfinni til að eiga í samskiptum sín á milli og heyrðu oft orðið negri og varð 

það hentugt sjálfsvísunarhugtak þeirra á milli. Þar sem framburður þeirra var ólíkur enskum 

framburði, var ekki eins mikil áhersla lögð á -r og út varð nigga (Rahman, 2012). 
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4. Nigga í hipphopp heiminum 

Á undanförnu hefur borið mjög á orðinu nigga hjá svörtum Bandarískum  hipphopp 

tónlistarmönnum (Neal, 2013). Dæmi um frægt rapplag er m.a. lagið Gangsta’s Paradise, í 

flutningi Coolio, þar sem hann segir: 

 

I’m the kinda nigga 

little homies wanna be like 

on their knees in the night 

saying prayers in the streetlights. (Kennedy, 2002:44).  

Á íslensku má lauslega þýða þetta sem: ég er þess konar nigga, sem allir litlir strákar 

vilji líkjast, á hnjánum í myrkrinu, biðjandi bænir í götuljósinu.  

Hipphopp-listamaðurinn Ice Cube segir að því meira sem orðið negri (e. nigga) sé notað, því 

meira dregur úr niðrandi merkingu orðsins og smám saman breytist þannig merking þess fyrir 

heiminum, það fjarlægi kveikinn úr „sprengjunni“ . Svartir hipphopp-skemmtikraftar hafa 

notað orðið nigga í verkum sínum til að efla hópsjálfsmynd svarta þjóðernishópsins (Rahman, 

2012). Rapparinn Tupac skilgreindi t.d. nigga sem never ignorant gets goal accompmlished (í. 

aldrei fáfróður nær markmiðum sínum) (Kennedy, 2002). Hipphopp-heimurinn sem nú er 

orðið alþjóðlegt fyrirbæri, myndaðist í Suður-Bronx hjá svörtum Bandaríkjamönnum sem 

rými til að tjá sig um málefni veruleikans (Belle, 2014). Upptök hennar má rekja til 8. áratugs 

20. aldar (George, 2004). Margir geta fundið sig innan um texta hipphopp laga og er 

lagaferlið sköpunarferli fyrir marga. Í umfjöllun Rahman (2012) um viðsnúning neikvæðra 

viðurnefna, skýrir hún frá því hvernig hópar geta sjálfir notað niðrandi orð í þeirri viðleitni að 

draga úr neikvæðum áhrifum þess (Rahman, 2012). Einnig hefur orðið nigga verið notað af 

svörtum Bandarískum hipphopp skemmtikröftum til að efla hópsjálfsmynd svarta 

þjóðernishópsins (Rahman, 2012).  

Útbreiðsla orðsins negri, í hipphopp-heiminum er talin af mörgum ógna svartleika sem 

hefur staðið gegn misrétti í Bandaríkjunum. Þeir líta svo á að verið sé að draga úr gildi 

svartleika með því að vöruvæða hinn svarta líkama og negra orðið (Neal, 2013). Rahman 

(2012) bendir á að hipphopp-menningin sé sköpuð af yngri kynslóðinni sem hafi ekki staðið 

jafn nálægt atburðum fortíðarinnar eins og t.d. aðgreiningarstefnunni og eldra svarta 

bandaríska fólkið hafi ekki alist upp við að orðið negri fæli eitthvað jákvætt í sér (Rahman, 

2012). Að mati sumra svarta Bandaríkjamanna er notkun negrahugtaksins í 
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tónlistarbransanum mjög neikvæð þróun, þar sem það er talið ýta undir lögmæti orðsins, leiða 

til vinsælda og afvegaleiða fólk um hvort notkun þess sé særandi eða ekki (Kennedy, 2002).  

Neal (2013) skýrir frá því að þessar rökræður snúast að miklu leyti  um hvernig 

nigger/nigga sé túlkað. Þar sem skilningur á nýrri merkingu er ekki til staðar og lesandinn sem 

er ekki meðvitaður um nýtt félagslegt samhengi, les nýju útgáfuna jafnt sem hún væri hin 

gamla. Orðið nigger er því eldri,  þrælategund orðsins sem vísi í hugmyndir svartra 

einstaklinga sem landlukta, óhreyfanlega, stöðuga (e. static) og aðskilda. Nigger sé því 

þrællinn sem var arðrændur og átti aldrei möguleika á að eiga neitt en nigga sé sá 

einstaklingur sem geti valið hvaða leiðir hann fer í lífinu. Hugtakið nigga vísar  í nýrri 

hugmyndir um svarta einstaklinga sem hreyfanlega, flæðandi (e. fluid), sveigjanlega, 

póstmóderniska, borgaralega og er sýnilegt í ýmsum frásögnum hipp-hopp menningar. Hipp-

hopp snýst um að varpa fram áveðinni ósvikinni sjálfsmynd (e. authenticy) og gerir 

tónlistarhópurinn N.W.A. (Niggaz With Attitude) möguleikum nigga og  niggaz  skil í lagi 

sínu Real Niggaz Don’t Die (1991), sem kom út nokkrum mánuðum eftir hrottafengnar 

barsmíðar lögreglumanna í Los Angeles á Rodney King. Þar snýst frásögnin um að staðsetja 

sig innan um strangt eftirlit og kynþáttamismunun lögreglumanna í garð svartra. Dr. Dre 

mælir ‘’að hann sé með lögmál á herðum sér, hann fékk að bragða á kylfu lögreglunnar, sem 

beindi byssu að honum“ . Einnig beinir N.W.A. sjónum sínum að dómaraembættinu sem 

virðist oft og tíðum vera svörtum Bandaríkjamönnum í óhag, ,,þeir gefi skít í alla nigga, vilji 

frekar skjóta þá og láta þá hlaupa frá byssuhlaupi“ . Mc Ren segir í laginu Real Niggaz Don’t 

Die að allt sem hann sjái í bandarísku samfélagi séu negrar sem verða fyrir mótlæti og síður 

meir leggur hann til að vopnuð vörn verði notuð, ef að allir nigga myndu fá sér 9mm byssu og 

byrja að skjóta þessa andskotans menn, myndi það koma þeim fyrir á sínum stað  (Neal, 

2013). 

Svo hafa önnur lög komið fram á sjónarsviðið sem eru með svipaða ádeilu um 

félagslegt óréttlæti og þá grimmd sem hefur fundist hjá hvítum lögreglumönnum í garð 

svartra Bandaríkjamanna en á lúmskari hátt líkt og kemur fram í vinsæla laginu ‘’Diallo’’ 

(2000) um morðið á óvopnaðum afrískum innflytjanda, Amadou Diallo, af hendi 

lögreglumanna New York. Í einum versum lagsins segir mælandinn: 

,,Þú sagðir að hann hafi teygt sig í, herra 

En hann var ekki með stykkið á sér, herra 

Megi hann nú hvíla í friði herra 

í maga skepnunar ,,herra’’ 
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 Það  er augljós gagnrýni í gegnum lagið á lögregluna, sem sýnir hvernig hún 

kynþáttagreini (e. racially profiles) svarta Bandaríkjamenn, sem leiði oft til grimmdar sem 

endi í dauða. Endurtekning orðisins herra er hæðing að lögreglunni, með því að draga upp 

mynd af stigveldis kerfi, þar sem svartir menn eru gjarnan taldir óæðri í bandarísku samfélagi 

(Belle, 2014). Innan hipp-hopp menningar er gerður greinarmunur á því hvort tónlist fylgi 

meginstefnu (e. mainstream) eða sé undirheimatónlist (e. underground). Undirheimatónlist 

eða það sem hefur verið kallað  ,,alvöru“ hipphopp leitast við að ávarpa pólitísk málefni, líkt 

og stofnanabundið óréttlæti í garð svartra. Tónlist er talin  fylgja meginstefnu þegar hún er 

vöruvædd og nær yfir til hvítra og alþjóðlegra áheyrendahópa. Þar eru tónlistamenn skráðir 

við stór útgáfufyrirtæki og tjá sig oft um málefni sem eru vinsæl svo sem eiturlyf, kynlíf, 

glæpi og ofbeldi (Belle, 2014).  

Þar sem svartir eru ráðandi innan hipp-hopp menningarinnar hefur það haft áhrif á 

sýnileika svartrar karlmennsku, svartir líkamar eru áberandi á forsíðum tímarita, í 

sjónvarpsþáttum og vinsælum vefsíðum. Þessar karlmennskuímyndir hafa áhrif á 

sameiginlega skynjun svarta Bandaríkjamanna (Belle, 2014). Smedley (1998) bendir á að 

erfitt hafi verið fyrir svarta Bandaríkjamenn að skapa sér jákvæða sjálfsmynd, sökum þess að 

neikvæð kynþáttahugmyndafræði er oft enn tengd við svarta Bandaríkjamenn, þar sem talið er 

að einkenni séu meðfædd og óumbreytanleg. Svartir  séu t.d. ofbeldisfullir, ónæmir fyrir fínni 

listum og eigi ekki skilið að hagnast á ávinningum siðmenningarinnar og séu vitsmunalega 

óæðri. Þessi hugmyndafræði er arfleifð nýlendutímans og margt í samtímanum ýtir undir 

þennan hugsunarhátt, m.a. bjöllukúrfan (e. The Bell Curve) (Smedley, 1998).  

Bell (1995) bendir á að bjöllukúrfan, sem útskýrð var í bók frá 1994, eigi að hafa sýnt 

fram á að svartir Bandaríkjamenn skoruðu 15% lægra en hvítir í greindivísisprófum. Þetta á 

ekki við rök að styðjast þar sem greind er ekki háð erfðum og engin skýr skilgreining kom 

fram um hugtakið greind. Þrátt fyrir þetta varð þessi hugmynd mjög vinsæl í Bandaríkjunum 

(Bell, 1995). Þar sem þessari kynþáttaímynd hefur verið þröngvað upp á svarta og haldið við, 

sérstaklega innan Bandaríkjanna, hafa margir gleypt við henni og unnið að því að skilgreina 

sig í andstöðu við allt sem er talið er hvítt (Smedley, 1998). Svartleiki hefur verið skilgreindur 

út frá því sem er lágkúrulegt og svívirðilegt hjá staðlaðri stétt hvítra. Vegna fjölmiðla og 

áróðursmanna, sem styðja kynþáttamismun, trúa margir svartir að eina sjálfsmyndin sem sé 

þess virði að eiga liggi í að sýna yfirburði í íþróttum eða í skemmtanabransanum (t.d. 

hipphopp). Þar sem menningin ýtir undir sjálfsdýrkun og ánægju hafa margir svartir 

Bandaríkjamenn fundið upp nýja tegund sjálfsmyndar innan skemmtanabransans (Smedley, 

1998).  
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Hipphopp bransinn er heillandi að því leyti að hann getur veitt svörtum einstaklingum 

tækifæri til þess að sýna sig og sanna (Belle, 2014). Gegnsýrðir af töfraljóma íþróttamanna og 

skemmtikrafta sem koma á framfæri yfirborðsgrunnum stíl án mikils innihalds, halda nú 

margir svartir Bandaríkjamenn í tilbúna sjálfsmynd sem er sköpuð og byggir á ýmis konar 

ímyndum þar sem helsta einkennið er neysluhyggja (Smedley, 1998). Belle (2014) bendir á að 

líkt og aðrir vinsælir tjáningamiðlar, stillir hipp- hopp upp efni sem fellur inn í neysluhyggju 

bandarísks samfélags. Hipphopp bransinn er mjög gróðavænlegur bransi og spila svartir  

stundum með staðlímyndir í því skyni að græða. Hugtakið óþokki (e. thug) vísar í 

staðalímynd  á svörtum karlmönnum og karlmennsku í fjölmiðlum, sem birtir þá ímynd að 

svartir séu árásargjarnir, ofbeldisfullir og reiðir (Belle, 2014). 

Hér finnst mér standa upp úr sú trú að ólíkir kynþættir stjórni ólíkri menningu. Þar 

sem talað er um svarta menningu í andstöðu við hvíta. Hér með tel ég að notkun orðsins nigga 

innan um hinn alþjóðvettvang hipphopp tónlistarinnar vera setta fram af svörtum 

Bandaríkjamönnum til að efla samstöðu svartra í heild sinni. Með því að gefa út nýja 

merkingu orðsins nigga er þar með verið að vísa í ,,svarta sjálfsmynd“. Þar sem  ,,svört“ 

mennig getur átt sér stað þvert á ólík lönd í gegnum frásagnir hipp- hopp menningarinnar. Ég 

styðst við kenningar Barth (1969) í þessu samhengi og lít svo á að meðvitundin um að vera 

svartur sé það sem veiti einstaklingum aðild innan um ákveðinn þjóðernishóp. Þar sem 

sameiginlegur skilningur á sögunni, þ.e.a.s. svartir hafi verið undirokaðir í gegnum söguna og 

eru enn að mæta kynjamisrétti. Innan þessa þjóðernishóps tel ég vera sama skilning á orðinu 

negri og nýrri birtingarmynd þess nigga. Hópnum er því viðhaldið í gegum sameiginlega 

skynjun á hugtakinu negri sem hefur flokkað svarta einstaklinga í fortíðinni og er enn að 

flokka þá sem niggas. Notkun orðsins nigga sé því leið til að ýta undir þjóðernissjálfsvitund 

svartra og heldur áfram að greina þá frá ,,hvítri“ menningu innan Bandaríkjanna.  
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5. Negri á Norðurlöndum      

Á Norðurlöndunum má einnig finna ákveðna áherslu á húðlit í þjóðernishópamyndun, þar 

sem borið hefur á því að Norræn lönd telji svarta einstaklinga, ekki vera fullgilda meðlimi 

Norðurlandanna. Þar hefur borið á því hjá hvítum meirihluta, að orðið negri sé ekki talið 

móðgandi í þeirra samfélagi, þar sem tengsl þeirra við þrælasögu og nýlendustefnu voru engin 

(Gullestad, 2005; Hübinette, 2012; Rastas; 2012 og Kristín Loftsdóttir, 2013). 

Í umfjöllun Loftsdóttur og Jensen (2012) benda þau á að þrátt fyrir þetta hafi myndun 

evrópskra þjóðarsjálfsmynda, þar með talið norrænna þjóða, verið undir miklum áhrifum 

heimsvalda- og nýlendustefnu þar sem þættir innan nýlenduríkjanna voru settir í andstöðu við 

þjóðir Evrópu. Edward Said undirstrikaði að nýlendustefnan hafi ekki átt sér stað á fjarlægum 

slóðum heldur í hjarta evrópskrar menningar (Loftsdóttir og Jensen, 2012:1). Í bók sinni 

Orientalism sem kom út árið 1978, leitaðist Said við að dýpka skilning á því sem gerðist í 

kjölfar nýlendutímans og hvernig þekking fortíðarinnar er endursköpuð í samtímanum. Þar 

sem hugmyndafræði nýlenduhyggjunnar skapaði þekkingu á þeim sem teljast ekki tilheyra 

Evrópu og veitti ,,öðrum“ ákveðna vitsmunalega eiginleika og einkenni. Í því skyni gefa 

orðræður til kynna hvernig veruleikinn sé og þar með hvernig beri að túlka hann (Loftsdóttir 

og Jensen, 2012:4).  

Þrátt fyrir að Norðurlöndin hafi ekki átt jafn stóran þátt í myndun nýlenda, líkt og 

önnur lönd Evrópu, stóðu þau samt sem áður ekki utan nýlendustefnunnar og tóku þátt í 

mörgum verkefnum hennar. Því er mikilvægt að einblína ekki um of á tengsl landanna sem 

fóru með bein völd á nýlendutímanum og þau sem voru undirokuð, heldur einnig hvernig 

hugmyndafræði hennar birtist í norrænum samtíma og hefur áhrif á upplifun þeirra sem teljast 

ekki norrænir (Loftsdóttir og Jensen, 2012:1). Hugmyndir um ólíka „kynþætti“ og 

kerfisbundinn ójöfnuð í samtíma Norðurlandanna eru leifar nýlendutímans, þar sem viðmiðið 

um hvítleika leikur ákveðið hlutverk (Loftsdóttir og Jensen, 2012). 

Hugtakið norrænt sérstæði er notað til að skoða sögulega túlkun og 

sjálfsmyndasköpun norrænna landa í tengslum við nýlendustefnuna. Loftsdóttir og Jensen 

(2012) benda á að það geti annars vegar vísað í þá hugmynd að norrænu löndin hafi staðið 

utan við nýlendustefnuna og samtímaferli hnattvæðingar. Hins vegar getur það vísað í þá 

hugmynd að sjálfsskynjun norrænna landa sé á eðlislægan hátt öðruvísi en í hinum hluta 

Evrópu og leiði þar með til ólíkrar skynjunar á atburðum sem áttu sér stað  annars staðar 

(Loftsdóttir og Jensen, 2012). Sérstæði (einnig þýtt sem söguleg undantekning (Kristín 

Loftsdóttir, 2013)) er því sú hugmynd að sumt fólk eða ákveðin fyrirbæri eigi rétt á einstakri 
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meðferð, þar sem eitt kerfi hegðunar sé viðeigandi fyrir ákveðinn einstakling eða land en að 

annað kerfi ætti að vera notað fyrir afganginn af heiminum (Rastas, 2012). 

Anna Rastas (2012)  notar sögulegt sérstæði til að greina hvernig sumum hvítum 

Finnum, finnist þeir vera ofar öðrum í ákveðnu samhengi. Þar skoðar Rastas (2012) 

algengustu kynþáttamóðgunina í garð svartra, negri (f. neekeri). Hvítir Finnar réttlæta 

orðanotkunina með því  að vísa í sögu Finnlands sem saklausa varðandi nýlendustefnuna. Því 

hafi orðið negri aldrei fengið niðrandi merkingu í finnsku samfélagi. Rastas (2012) greinir 

ákveðna gleymsku innan um túlkun Finna á sögunni. Þó svo að þeir hafi aldrei stofnað sér 

nýlendur sjálfir, stóðu þeir ekki utan verkefna hennar og margir Finnar græddu á 

nýlenduverkefnum. Hugmyndafræði nýlenduhyggjunar náði einnig til Finnlands og er 

greinanleg í gömlum ritum, líkt og ferðabæklingum, orðabókum og blaðagreinum þar sem 

talað er á niðrandi hátt um negra. Rastas (2012) bendir á að þessari gleymsku hafi verið 

viðhaldið í skólabókum Finna, þar sem nýlenduhyggjan er ávörpuð en þátttaka Finna ekki 

höfð með í sögunni. Að mati Rastas (2012) væri þessi gleymska varðandi ákveðna þætti innan 

sögunnar, ákveðin leið til að forðast siðferðilegrar spurningar svartra einstaklinga innan 

Finnlands.   

Rastas (2012) varð sérstaklega vör við lýsingar um þá nauðsyn  að lýsa svipgerð 

ákveðinna einstaklinga, þegar hún skoðaði orðanotkunina negri innan um finnskt samfélag. Þá 

var oft vísað í orðsifjafræði orðsins, þar sem hvítir viðmælendur Rastas röktu orðið negri, í 

flestum tilfellum voru niðurstöðurnar þær, að sama hvaðan orðið kæmi upprunalega hefði það 

verið hlutlaust og vísað í húðlit einstaklinga frá Afríku. Athyglisvert er að samt sem áður 

viðurkenndu þeir að niðrandi merking hafi stundum verið tengd við þetta orð í öðrum 

samfélögum en Finnlandi. Orðið væri ekki móðgandi þar sem það var ekki talið hafa öðlast 

neikvæða merkingu þar í landi. Það væri í lagi að nota það því að ætlunin væri ekki að særa 

(Rastas, 2012). Einnig var orðið negri réttlætt með því að vísa í að ein tegund hennar, nekru 

væri móðgandi en ekki neekeri. Rastas (2012) komst hins vegar að því að þetta ætti ekki stoð 

á sér þar sem neekeri væri notað fyrir tilætlaða kynþáttafordóma. Einnig fann Rastas (2012) 

algengustu birtingarmynd orðsins negri á finnskum kynþáttahaturssíðum. Þetta fer því gegn 

þjóðernissjálfsmynd Finna sem þjóð án kynþáttafordóma (Rastas, 2012).  

Þegar bent var á að orðið negri særi, líka í Finnlandi og að áherslan ætti að vera á 

afleiðingar en ekki ásetning, vörðu hvítir réttindi sín til að tala eins og þau vildu í sínu landi 

og gagnrýndu hinar svokallaðar kröfur pólitískrar rétthugsunar. Þar með voru svartir staðsettir 

utan sögu Finnlands, þar sem þeir höfðu ekki áhrif á hvaða orð töldust móðgandi í samfélagi 

Finna (Rastas, 2012). Rastas (2012) ræddi við finnska Afríkubúann Peter Kariuki sem sagðist 
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ekki  geta sótt í fleiri rök fyrir þá hvítu Finna sem endurtaki að í Finnlandi sé þetta ekki slæmt 

orð. Hann skýrir frá því að orðið negri feli í sér undirtóna um kynþáttayfirburði og -

hugmyndir, í hvaða samhengi sem er. Hann taldi réttlætingu orðsins negri vera einfalda leið í 

þeirri viðleitni að hlutleysa niðrandi eðli orðsins negri og hundsa minnihlutann. Rastas (2012) 

furðaði sig á því hversu sterkt vopn söguleg sérstæði Finna væri gagnvart hinum almenna 

innflytjenda eða þeirra sem ekki eru hvítir, þar sem ekki var hlustað á rök Peter Kariuki gegn 

orðinu negri, þrátt fyrir að hann væri opinber starfsmaður sem væri vanur að ræða á 

opinberum vettvangi um kynþáttafordóma (Rastas, 2012). 

Að mati Rastas (2012) ríghaldi hvítir Finnar í saklausa þjóðarsjálfsmynd til að þurfa 

ekki að ávarpa fyrrum sögu og tengsl við nýlenduhugsun. Að viðurkenna að í Finnlandi væri 

orðið negri særandi væri þar með að skýra frá því að nýlenduhugsun hafi haft áhrif á myndun 

finnskrar þjóðernissjálfsmyndar um hver teljist tilheyra landinu og hver ekki, þar sem svartir 

væru enn aðgreindir sem utan við samfélag Finna (Rastas, 2012). 

Svipaða sögu má segja í Noregi og skýrir Marianne Gullestad (2005) frá því að þar sé 

húðlitur lykilhugtak í orðræðunni um kynþætti og nær því yfir margar hliðar einstaklingsins. 

Þar er aðaláherslan sú að dökkur einstaklingur, lítur ekki út fyrir að vera Norðmaður. Þar er 

orðið negri samnefnari yfir alla meðlimi  þeirra sem teljast svartir. Noregur lítur gjarnan á sig 

sem einsleita þjóð, þar sem allir þeir sem koma til landsins eru kallaðir einu nafni 

innflytjendur. Gjarnan er dregið úr því mótlæti sem innflytjendur telja sig mæta, litið er svo á 

að kynþáttahatur sé einungis eitthvað í huga illkvittinna einstaklinga en ekki eitthvað 

kerfisbundið sem geti verið til staðar meðal heillar þjóðar (Gullestad, 2005).  

Margir Norðmenn sjá ekkert athyglisvert við að nota orðið negri um einstaklinga með 

dökkt litarhaft. Þrátt fyrir mótmæli svartra varðandi orðið negri var umræðan hávær um að 

Noregur hafði engin tengsl við þrælasöguna og svartir hlytu þá eitthvað að misskilja söguna. 

Þar með eru  svartir ekki taldir tilheyra Noregi, þeir eru taldir utanaðkomandi aðilar sem 

misskilji sögu Noregs. Túlkun á sögunni stangast á við raunverulega þátttöku þeirra í 

nýlenduverkefninu. Gullestad (2005) bendir á Norðmenn hafi tekið þátt í nýlenduverkefnum, 

m.a. í viðskiptaverkefnum, sem könnuðir, sjómenn og trúboðar. Í Noregi, líkt og annars staðar 

í Evrópu birtust Afríkubúar sem furðuverk í tívolíum og mörkuðum, ásamt dvergum, risum og 

skeggjuðum konum (Gullestad, 2005). Sýningar af þessu tagi áttu sér stað víðsvegar um heim 

og frægt dæmi þess er Saartjie Baartman, kona úr Khoi-San ættbálki Suður–Afríku sem var 

höfð til sýnis árið 1910 í London og París, næstum nakin. Hún var höfð til sýnis þar sem ytri 

kynfæri hennar og stærð rasskinna hennar þóttu mjög áhugaverð og framandi (Young, 1997). 
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Greinilegt er að kynþáttahugmyndir fortíðarinnar og húðlitur skiptir enn máli í flokkun 

einstaklinga í Noregi, þar sem talið var að negri væri hentugt flokkunarhugtak yfir þá sem 

væru dökkir á hörund. Fólk sem móðgaðist við það væri því einfaldlega að gera of mikið úr 

því og taka það of nærri sér. Vangaveltur vöknuðu um hvað ætti að kalla „þau“ ef það mætti 

ekki lengur segja negri, þar sem svo mörg orð hafi verið gerð að tabúi. Ef orðið negri væri 

tekið úr umferð kæmi eingöngu annað orð í staðinn, sem myndi ekki breyta veruleikanum, 

þeirri staðreynd að einstaklingurinn væri svartur. Hér er svartur auka einkenni sem er alltaf 

tengt við einstaklinginn. Þetta var sett í samhengi við heiti á stöðum fyrir andlega veika, sem 

hafa reglulega skipt um nafn án þess að það hafa hjálpað fólkinu. Í upphafi var rætt um 

vitlausaraspítala sem síðar varð heimili fyrir andlega veika og loks geðsjúkrahús. 

Samanburðurinn á svörtum negrum og andlega veikum gefur í skyn að svart útlit hafi 

neikvæða merkingu. Á óbeinan hátt ber orðið negri með sér samanburð á svörtum og andlega 

veikum, við heilbrigða hvíta einstaklinga. Hvort sem viðmælandinn sagði þetta óvart eða 

ómeðvitað, fellur þetta inn í langa hefð í vestrænni hugsun sem tengir svartleika við geðveiki 

(Gullestad, 2005). 

Þó svo að hvítir segi að þeir meini ekkert illt með orðinu negri segir það okkur ekkert 

um upplifun svartra sem verða fyrir því. Flestir svartir viðmælendur Gullestad (2005) bentu á 

hversu slæmt eðli orðsins væri, þar sem það var notað yfir svarta þræla sem fengu enga 

virðingu sem manneskjur og komið var fram við þá eins og dýr eða plágu. Negri hafi verið 

notað til að fjarlægja sjálfsmynd Afríkubúa (Gullestad, 2005).  

Greining Gullestad (2005) á orðinu negri beinist að því hver segir það og að hverjum það 

beinist. Niðurstaða hennar er að orðið snúist um myndun og viðhald mæra (e. boundaries), á 

milli Norðmanna og þeirra sem teljast ekki vera norskir, þ.e. negrar (og líka innflytjendur). 

Með því að vísa í fólk sem negra eða innflytjendur, eru þeir þá ekki taldir að fullu norskir.  

 Gullestad (2005) notar kenningu Mary Douglas um óhreinindi sem fyrirbæri á röngum 

stað, til að skýra betur frá. Að mati Mary Douglas verða fyrirbæri óhrein þegar þau eru á stað 

sem þau eiga ekki heima á, út frá viðtekinni flokkunarsýn. Á þessum forsendum eru svartir 

því taldir til óhreininda meðal norsku þjóðarinnar, þar sem gagnrýni þeirra ógnar því hvernig 

Noregur túlki sögu sína og þjóðarsjálfsmynd. Umræðan um rangláta notkun orðsins negri 

ógnaði góðri þjóðernissýn Noregs. Það að halda svörtum utan samfélagsins sé því leið til að 

þurfa ekki að endurskilgreina sögu Noregs, með þessu sé því hugmyndinni um einsleita þjóð 

haldið við. Um leið og negri væri viðurkennt sem særandi líka innan Noregs, myndu þeir 

þurfa að viðurkenna að saga þeirra ætti tengsl við nýlendustefnu og þeir gætu ekki lengur birst 

sem góð þjóð. Að fara dýpra í notkun orðsins, væri að fara dýpra í túlkun á sögunni og væru 
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Norðmenn þar með sekir um að hafa fengið orðið negri frá nýlendutímanum og því sekir um 

að viðhalda og endurframleiða gamlar kynþáttamiðaðar hugmyndir um fólk sem telst óæðra 

(Gullestad, 2005). 

Þegar orðið negri er skoðað í sænsku samfélagi svipar sögunni mjög til hinna 

Norðurlandanna þar sem meirihluti hvítra telur orðið negri vera hlutlaust. Það er búið að gera 

orðið negri venjulegt þar sem svartir Svíar eru stundum kallaðir negri af vinum og ættingjum 

sem t.d Negro-Anna. Faðir hinnar ástsælu Línu langsokks, var negrakóngurinn og dæmi eru 

um að lögreglumenn hafi notað orðið negri. Þar er orðið negri þekkt m.a. sem nafn á bakkelsi 

(negrabolla) og sælgæti (negrakossar) (Hübinette 2012). 

Hübinette (2012) greinir frá deilum sem spruttu upp í kjölfar þess að talsmaður gegn 

mismunun sendi bakaríi tilkynningu vegna auglýsingar á negrabollum. Þó svo að eigandinn 

hafi ekki fengið sekt, hófu önnur bakarí og kaffihús víðsvegar um Svíþjóð að auglýsa bæði 

negrabollur og negrakossa í mótmælaskyni. Deilur spruttu upp og einstaklingar vísuðu í 

fáranlegar kröfur pólitísks réttsýnis, einstaklingar höfðu rétt til að tala eins og þeir vildu í sínu 

eigin landi. Hvítir Svíar litu gjarnan svo á að orðið negri væri partur af menningararfleið og 

tilheyrði orðanotkun Svía og flestum fannst fáranlegt að tala um kynþáttafordóma í þessu 

skyni og vísuðu m.a. í sögu Svíþjóðs, þar sem ólíkt öðrum löndum hefðu þeir ekki farið 

ránshendi um Afríku, hér áður fyrr. Því væri orðið negri ekki særandi og lítur  Svíþjóð gjarnan 

á sig sem þjóð gegn kynþáttafordómum sem sé afar litblind þjóð (Hübinette 2012). 

Hübinette (2012) telur afar þversagnakennt að þjóðarsjálfsmyndir Svía byggi á því að 

þeir séu litblind þjóð, þar sem þeir sem ekki eru hvítir eru ekki taldir Svíar, óháð því hvort 

þeir hafi fæðst og alist upp í Svíþjóð, séu að einhverjum hluta sænskir eða ættleiddir. 

Líkamlegur munur fær því þjóðernislega merkingu (Hübinette, 2012). Greining  Hübinette 

(2012) á orðanotkunina negri í sænsku samfélagi telur hann eiga sér rætur í því að nú sé 

Svíþjóð ekki jafn einsleit, það að vera Svíi í dag merkir svo margt, þar sem ólíkir hópar með 

ólíka menningu og trú geta allir verið taldir Svíar (Hübinette, 2012) 

Það ógni hugmyndinni um einsleita þjóðarsjálfsmynd. Hübinette (2012) telur að baki 

öllu tali um málfrelsi, uppreisn gegn því sem talin er pólitísk réttsýni og að varðveita sænskt 

tungumál og menningararfleifð, megi finna hugmyndina um að Svíþjóð sé reið. Svíþjóð geti 

ekki tekið á móti því að svo margir einstaklingar með ólíkan menningarlegan bakgrunn eða 

sem líti öðruvísi út séu komnir til að vera þar í landi. Með því að halda áfram að nota særandi 

orð í garð minnihlutahópa, sé það leið til að verja hvítleika sem sé í hættu og standi frammi 

fyrir breyttum tímum. Auðveldara hafi verið að tala um sig sem þjóð án fordóma fyrir tíma 

þess sem fólk af ólíkum bakgrunni fór að setjast varanlega að í Svíþjóð (Hübinette, 2012). 
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Út frá kenningu Mary Douglas (1966) um óhreinindi, má þá líta á aukningu svarts 

fólks á norrænum löndum sem fyrirbæri á vitlausum stað. Þegar einstaklingar af ólíkum 

bakgrunni hafi byrjað að setjast varanlega að innan norrænu landanna hafi það hróflað við 

þjóðernissýn norrænna þjóða sem einsleitri. Um leið og svartir séu innan Norðurlanda séu þeir 

ekki á réttum stað. Líkt og umræðan um Norðurlöndin hér að ofan hefur gefið til kynna, hafa 

Norðurlöndin birt sig sem saklausar þjóðir varðandi nýlendustefnuna en þegar kemur á daginn 

virðast þær ekki geta endurskilgreint sögu sína til að endurspegla þarfir ólíkra hópa sem eru 

nú orðnir æ sýnilegri í norrænum löndum.  

Þrátt fyrir að Norðurlönd birti sig sem fordómalausar þjóðir, hefur verið auðveldara að 

segjast vera á móti fordómum, þegar þjóðir þurfa ekki sjálfar að sæta gagnrýni frá 

utanaðkomandi sem gæti ljóstrað upp um fordómafulla sögu þeirra. Þar sem jafnt og önnur 

ríki Evrópu, áttu Norðurlönd þátt í nýlenduverkefnum og hafa ekki tekist nægilega á við 

birtingarmyndir hennar í samtímanum. Upplifun þeirra sem teljast vera utanaðkomandi er 

hundsað, svo það hrófli ekki við  þjóðarsjálfsmynd norrænna þjóða sem telja sig alþjóðlega 

góða ríkisborgara sem elski friðinn og leitist við að leysa deilur á alþjóðlegum grundvelli 

(Rastas, 2012).  

Á Íslandi má einnig finna kynþáttamiðaða sýn í garð ólíkra hópa. Greinir Kristín 

Loftsdóttir (2013) frá rökræðum sem áttu sér stað í íslensku samfélagi varðandi endurútgáfu 

Negrastrákanna árið 2007, þar sem rökræður fóru fram um hvort hún þætti of fordómafull 

innan um íslenskt samfélag. Vísurnar snúast um 10 litla negrastráka sem týnast einn af öðrum 

en sameinast svo aftur í lokin. Upphaflega var bókin gefin út í Bandaríkjunum árið 1922 og er 

talin vera stæling af útgáfunni um 10 indjána, árið 1864. Myndskreytingar íslensku bókarinnar 

voru gerðar af ástsæla listamanninum Mugg (Guðmundur Thorsteinsson). Svörtu 

einstaklingarnir eru teiknaðir með lítið enni sem að mati Kristínar vísar í litla greind og 

skyldleika við apa, varir eru stórar og rauðar og augun útstæð, þar sem skrípamyndir svartra af 

þessu tagi voru vinsælar á þeim tíma sem bókin kom út (Kristín Loftsdóttir, 2013).  

Greina mátti margar raddir sem tengdu bókina ekki við kynþáttafordóma heldur 

staðsettu hana innan um menningargersemi, jákvæðar bernskuminningar og eigin túlkun á því 

hvort þeir töldu sig vera með kynþáttafordóma eður ei. Einnig kom fram í umræðunni  að 

mörgum fyndist bókin falleg og þætti vænt um hana. Hún var tengd við Mugg og því staðsett 

innan um sögu íslenskra bókmennta og fjarlægð frá þeirri staðreynd að hafa verið skrifuð á 

aðskilnaðarstefnunni innan Bandaríkjanna (Kristín Loftsdóttir, 2013).  

Kristín Loftsdóttir (2013) bendir einnig á að sú sýn hafi komið fram að með því að tala 

svo mikið um kynþáttafordóma værum við að viðhalda þeim. Jafnt sem hugmyndin um 
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pólitískt réttsýni hafði gengið of langt og fólk mætti varla segja neitt lengur, þá væri það 

sakað um kynþáttahatur. Kristín Loftsdóttir (2013) bendir á að hér með hafi bókin verið 

aðskilin frá kynþáttafordómum og staðsett innan um íslenska þjóðernisvitund. Þeir sem 

furðuðu sig á endurútgáfu bókarinnar settu hana sérstaklega í samhengi við svart fólk sem 

gæti mögulega tekið henni nærri sér hér á landi. Gísli B. Eggertsson hafði mikil áhrif á 

umræðuna varðandi endurútgáfu Negrastrákanna í íslensku samfélagi þegar hann lýsti 

andstöðu sinni gagnvart bókinni og vísaði í ,,blandaðan“ strák sinn sinn sem negrastrák, með 

þessu sýndi hann fram á Íslendingar gætu líka verið svartir (Kristín Loftsdóttir, 2013). 
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6. Niðurstöður og umræða 

Í þessari ritgerð leitaðist ég við að skilgreina hugtakið negri sem hefur í áranna rás verið notað 

sem neikvætt viðurnefni af hvítum í garð svartra. Upphaf orðsins má rekja til spænskra og 

portúgalskra þrælaeiganda, sem notuðu orðið negro, sem þýðir svart, og vísaði til þræla frá 

Afríku (Rahman, 2012). Á tímum þrælasölunnar og nýlenduvæðingar varð til neikvæð ímynd 

á svörtum, sem átti að undirstrika undirskipan þeirra, til að réttlæta þrælahald. Orðið negri 

þróaðist í takt við myndun kynþáttaheimsýnarinnar sem flokkaði svarta í aðgreindan 

„kynþátt“ frá hvítum. Kynþáttahugmyndafræðin sem var þróuð af Evrópubúum á 17.–19. öld 

leit á svarta einstaklinga sem framandi í andstöðu við Evrópubúa sem töldu sig siðmenntaða 

(Smedley, 1998). Ef vð greinum þetta út frá kenningu Lévi-Strauss (1966) um tvíhyggju, er 

hægt að líta á kynþáttasýnina sem leið til þess að skilja heiminn og gefa andstæðum 

fyrirbærum merkingu. Helstu andstæður eru því hvítt/svart fólk, siðmenning/frumstæði og 

æðri/óæðri. Líta má svo á að þetta hafi skapað heildstæða heimssýn Evrópubúa. 

Þegar þrælar byrjuðu að fá frelsi í Bandaríkjunum, vaknaði upp þörfin til að halda 

svörtum Bandaríkjamönnum utan við samfélagið, þar sem fleiri voru komnir inn á 

vinnumarkað og það ógnaði vinnuframboði fyrir hvíta. Svartir voru niðurlægðir og mismunað 

með niðrandi notkun orðsins negri. Alls konar hugmyndafræði var styrkt og orðræða um 

Afríkubúa sem óæðri tegund mannkyns var komið á (Rahman, 2012). Orðið negri hefur verið 

sýnilegt hugtak í gegnum þrælasölu, aðskilnaðarstefnuna og kynþáttafordóma. Því má segja 

að allir þessir þættir sem hafa haldið svörtum utan við samfélag Bandaríkjanna, hafi verið leið 

hvítra Bandaríkjamanna, til að viðhalda þeirri heimssýn sem þeir þekktu áður. Líta má svo á 

að með frelsi svartra hafi þeir nú verið „hlutir á vitlausum stað“, ef stuðst er við kenningu 

Mary Douglas (1966).  

Í dag er óskrifaða reglan að negri sé orð sem hvítir mega ekki nota, af augljósum 

sögulegum ástæðum og almennt  er ekki talið viðunandi að nota orðið í hversdagslegum 

umræðum (Neal, 2013). Þrátt fyrir að mannfræðin hafi sýnt fram á að kynþættir eigi ekki við 

nein vísindaleg rök að styðjast, sökum þess að svo lítið af erfðamengi okkar ræður 

fjölbreytileika mannsins, er enn fjallað um kynþætti sem raunverulegt fyrirbæri, þar sem 

áhersla er á ólíkt útlit og gjarnan húðlit. Þó svo að almenn áhersla sé á að allir séu taldir jafnir, 

er má enn finna umfjöllun um að við séum aðskilin, líkt og fram kemur t.d. í 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, „að jafnt skuli koma fram við alla óháð 

kynþætti“ (McEachrane, 2012). Þessi kynþáttasýn hindrar okkur að sjá einstaklinga á þeirra 

eigin forsendum og leggur áherslu á einsleitni Afríkubúa og allra þeirra sem eiga einhverjar 
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rætur að rekja þangað. Nauðsynlegt er að hætta að tala um Afríku sem einsleita, þar sem það 

ýtir undir staðalímyndir um Afríkubúa sem einsleitan hóp. Þessi hugsunarháttur er mjög  

ráðandi og lengi vel svaraði ég t.d. að pabbi minn væri frá Afríku, þegar spurð að því hvaðan 

ég kæmi ég var ekki að vísa nánari í hvaða land innan Afríku ég kæmi. Þetta ýtir undir að 

Afríka sé skynjuð sem fjarlæg, framandi heimsálfa og getur ýtt undir fordóma. 

Þar sem við lítum gjarnan til fortíðarinnar til að hjálpa okkur að skýra nútíðina (Kristín 

Loftsdóttir, 2006) eru hugmyndir um neikvæða eiginleika svartra enn að birtast okkur. 

Orðræður sem viðhalda ýmsum staðalímyndum hafa einnig náð inn á skynjun svartra 

einstaklinga sjálfra sem trúa því gjarnan að menning þeirra sé ólík menningu hvítra (Smedley, 

1998). Mikilvægt er að ræða þessi málefni til að undirstrika að menning er ekki meðfædd, 

heldur eru okkur allir möguleikar opnir. Í þeirri viðleitni að skapa jákvæða, sjálfsmynd, 

sérstaklega í Bandaríkjunum hefur skemmtanabransinn og íþróttaheimurinn heillað marga 

svarta (Smedley, 1998). Þar sem við lifum í neysluvæddum heimi er skemmtanabransinn 

freistandi fyrir svarta, þar sem rapp- og íþróttastjörnur hafa öðlast frægð og frama. Hipphopp-

heimurinn er einnig aðgengilegt rými til að tjá líðan sína út frá stöðu sinni í samfélaginu. Í 

hipphopp-heiminum, þar sem svartir tónlistarmenn eru ráðandi, er gerður greinarmunur á 

tónlist sem er meginstefnu annars vegar, þ.e.a.s. þeirri sem er líkleg til að seljast víðsvegar um 

heim og fjallar um vinsæl málefni líkt og eiturlyf og kynlíf, og hins vegar hipphopp-tónlist 

sem nær inn á hærri siðferðislega vitund og leitast við að ávarpa pólitísk málefni, líkt og 

stofnanabundið óréttlæti í garð svartra (Belle, 2014).   

Einnig er orðið nigga áberandi í hipphopp-heiminum en margir svartir óttast að það ýti 

undir réttmæti orðsins og skapi rugling um hvort orðið sé viðeigandi eða ekki (Moetly og 

Craig- Henderson, 2007). Svartir sem nota orðið gera flestir skýran greinarmun á orðinu 

nigger og nigga, fyrra orðið sé þrælategund orðsins en seinna orðið vísi í einstaklinginn sem 

póstmódernískan, sem eigi sér marga möguleika, í andstöðu við niggarann sem fastur var á 

plantekrunum (Neal, 2013). Eins og skilgreining Tupac gefur til kynna, er nigger svartur 

maður með þrælakeðju um hálsinn en nigga er með gullkeðju um hálsinn (Urban dictionary, 

e.d.). Nigga virðist því vera valdefling svartra til að sýna að þeir geti gert hvað sem þeim 

sýnist án þess að vera skilyrtir af því sem hvíti maðurinn vill að þeir geri (Neal, 2013). Þar 

sem nigga er áberandi í hinum vinsælu lögum hipphopp-heimsins, sem ná athygli á 

heimsvísu, má líta á þetta sem leið svartra til að koma skýringu sinni á orðinu út í hinn stóra 

heim. Kenning Ardener (2006) myndi því skilgreina þetta á þann hátt, að nú væru svartir ekki 

lengur þaggaðir, heldur einstaklingar með rödd og atbeina, innan um hið stærra 

alþjóðsamfélag. 
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Þegar orðið negri er rætt, tengja flestir neikvæðan tón þess við Bandaríkin þar sem 

miklir kynþáttafordómar hafa átt sér stað. Þó svo að orðið sé mjög viðkvæmt þar, vegna 

sögulegra þátta, dregur það ekki úr særandi þáttum þess á öðrum stöðum (Gullestad, 2005). 

Norrænt sérstæði virðist vera áberandi hér á landi og öðrum nágrannalöndum. Þar er gjarnan 

gert lítið úr þeirri staðreynd að orðið negri geti sært einstaklinga. Hvítir á Norðurlöndum vísa 

gjarnan í að tengsl við nýlenduhyggjuna hafi verið lítil sem engin og því hafi orðið negri ekki 

fengið neikvæða skilgreiningu þar, heldur sé það hlutlaust. Lögð er áhersla á að svartir eigi 

ekki að taka þetta inn á sig, negri sé bara orð (Rastas, 2012). Svartur, dökkur og brúnn 

húðlitur virðist samt sem áður vera merkimiði sem opnar fyrir leiðir einstaklinga til að flokka 

ákveðið fólk sem innan eða utan við hópinn sinn (Gullestad, 2005).  

Þó svo að ég leiði ekki hugann að húðlit mínum er gerir einhver annar það reglulega 

fyrir mig, þar sem svart fólk stoppar mig út á götu og spyr mig hvaðan ég sé og heilsar mér þó 

ég þekki það ekki. Húðlitur virðist því vera ákveðinn merkimiði í ákveðnu félagslegu 

samhengi um sameiginlega skynjun einstaklinga sem ýtir undir samkennd og hugmyndir um 

kunningsskap, þættir sem vissulega má finna í skilgreiningu Barth (1969) á því hvað myndi 

þjóðernishóp. Ég myndi því telja að það að vera skilgreindur sem svartur sé eins og að 

tilheyra ákveðnum þjóðernishóp. Þó svo að sennilega eigi ekki allir svartir forfeður sem voru 

þrælar, er það húðliturinn sem bindur fólk saman í því hvernig brugðist er við honum utan frá, 

hvernig allir svartir eru flokkaðir í einn hóp. Þar er áhersla á að „við“ svarta fólkið eigum að 

þekkja svarta sögu og mikil áhersla er lögð á að kunna t.d. skil á „svartri tónlist“, þar sem 

svartir séu í eðli sínu tónelskir. Dæmi til að undirstrika þetta er þegar ég vann sem 

hótelstarfsmaður og svartur gestur byrjaði að spjalla við mig um lag í útvarpinu með Marvin 

Gaye. Þegar ég viðurkenndi að ég vissi ekki alveg hver þetta væri þó svo að ég ætti að vita 

það, skammaði maðurinn mig á vingjarnlegan hátt fyrir og benti mér á að nú þyrfti ég aðeins 

að fara læra tónlistarsögu okkar þar sem ég ætti nú að vita hver þetta væri. 

Greinilegt er að húðlitur er gríðarlega mikilvægur í þessu sambandi, þar sem ég er t.d. 

talin meiri „útlendingur“ en t.d. Geir H. Haarde sem er til dæmis einnig „blandaður“, af 

hálfnorskum uppruna. Ef ég væri hvít hefði ég nú sennilega ekki fengið allar þær 

athugasemdir sem minna mig á að ég sé öðruvísi og ekki verið kölluð negri þegar ég var lítil, 

sennilega hefði ég ekki farið að skrifa þessa ritgerð. Orðið negri er meira en bara orð, það ber 

með sér ákveðinn félagslegan veruleika og er tengt við fólk sem telst svart. Þar sem húðlitur 

skiptir því miður miklu máli í félagslegum samskiptum er mikilvægt að opna fyrir þessa 

umræðu um ólíka „kynþætti“, hvernig orð tengd þeim geti sært og hvernig við skilgreinum 

annað fólk í kringum okkur. Líta má á notkun negra í fortíðinni sem valdefling hvítra og í dag 

sem valdeflingu svartra.  
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