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Ágrip
 

George Orwell bjó til tungumálið Newspeak fyrir skáldsögu sína 1984. Stjórnmálamenn 

nútímans eru í síauknum mæli ásakaðir um ruglandi orðræðu sem ber einkenni þessa 

tilbúna máls. Þeir eru taldir beita skrauthvörfum, breyta áherslum og merkingu hugtaka og 

jafnvel búa til sín eigin hugtök. Slíkt getur verið ruglandi og er þvaðurskennt mál 

stjórnmálamanna farið að vekja upp spurningar meðal margra hvort þeir séu visvítandi að 

brengla tungumálið sér í hag.  

 Í ritgerðinni verður gerð ítarleg grein fyrir Newspeak og því sem einkennir málið. 

Einkenni þess verða svo borin saman við dæmi úr pólitískri orðræðu á Íslandi á 

síðastliðnum árum. Til þess að lesendur geri sér grein fyrir þeim alvarleika sem slíkt 

hrognamál getur haft í för með sér verður farið lauslega yfir áhrif beitingar tungumálsins í 

þágu valdhafa í alræðisríkjum. Skáldsögunni 1984 verður einnig gerð skil en framtíðarsýn 

Orwells þykir enn eiga vel við þó sextíu og sex ár séu liðin frá útgáfu bókarinnar.   
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Þakkir 

 
Þessi ritgerð er lögð fram til B.A. prófs í íslensku og er skrifuð undir handleiðslu Eiríks 

Rögnvaldssonar. Ég vil færa honum sérstakar þakkir fyrir frábært samstarf og allan þann 

lærdóm sem ég hef dregið af vinnslu ritgerðarinnar. Benediktu Ársælsdóttur og Kristínu 

Björk Birgisdóttur, kærum vinkonum, þakka ég fyrir yfirlestur og upplýsingar. Þá vil ég 

einnig þakka systur minni, pabba, kærasta og öðrum frábærum vinum (þá sérstaklega 

Braga) fyrir andlegan stuðning og fyrir að hafa óbilandi trú á mér.  
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1.  Inngangur 
 

Árið 1949 gaf rithöfundurinn George Orwell út bókina 1984. Með sögunni varpaði 

Orwell fram áhyggjum sínum af framgangi valdamanna gegn almennum þegnum 

samfélags síns og aðferðum þeirra til þess að öðlast völd. Orwell var ekki einungis 

rithöfundur heldur starfaði hann sem blaðamaður ásamt því að skrifa ritgerðir um hin 

ýmsu málefni. Oftar en ekki var tungumálið viðfangsefni hans en hann hafði miklar 

áhyggjur af þróun þess sem vopns í höndum stjórnmálamanna og annarra valdhafa.  

 Hann skrifaði 1984 stuttu eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar og ef til vill var 

stríðið kveikjan að ótta hans um alræðisríki þar sem brenglun tungumálsins ynni flesta 

sigra. Ekki er hægt að álása honum fyrir þessar vangaveltur enda voru Hitler, 

Kaldastríðið og uppgangur kommúnismans dæmi þess hve máttug orð og hugtök geta 

verið. Orwell brá því á það ráð að vara við þeirri þróun sem hann sá fyrir og gerði 

tilbúna málið Newspeak að einum aðalþræði sögu sinnar. Newspeak átti að koma í stað 

hinnar hefðbundnu ensku og meginmarkmið málsins var að takmarka frjálsa hugsun. 

Þeir sem höfðu fullkomið vald á Newspeak beittu skrauthvörfum og tvíhyggju og 

brengluðu merkingu orða til þess að ná sínu fram.  

 Tungumál eru frjó og ný orð, hugtök og merkingabreytingar eru hluti af þróun 

þeirra. Þau eru skapandi og gera mönnum kleift að tjá sig og eiga í samskiptum en þau 

eru einnig verkfæri sem skáld, rithöfundar, blaðamenn og orðheppnir sprelligosar nýta 

öðrum til gagns og gamans. Það gefur því augaleið að séu menn kunnir sínu tungumáli 

er ekki erfitt að beita ýmsum brögðum svo sannfæra megi fjölda fólks um að ákveðnar 

hugsjónir séu sniðugar, gáfulegar og hinar einu réttu. Línan milli verkfæris og vopns er 

afar mjó og ef verið er að beita tungumáli sem vopni á meðvitaðan hátt þarf að vernda 

eiginleika fólks til gagnrýnnar hugsunar. Í Norður-Kóreu eru valdhafar á góðri leið með 

að stíga yfir þessa línu með málhreinsun og einangrun en nánar verður vikið að því í 4. 

kafla.  

 Árin liðu og þó komið sé langt fram yfir árið 1984 þykir bók Orwells enn vera 

merkileg framtíðarsýn og virðast fleiri hafa þær áhyggjur að valdamenn séu í sífellu að 

leita að leiðum til að sannfæra þegna sína um ákveðnar skoðanir. Þetta hefur leitt til 

þess að fræðimenn, blaðamenn og jafnvel almennir borgarar um allan heim hafa bent á 

mögulega beitingu Newspeak í pólitískri orðræðu. Stjórnmálamenn eru í síauknum mæli 

sakaðir um að sækja í einkenni Newspeak og brengla þannig tungumálið í sína þágu. 
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Slíkt þykir varhugavert enda var Newspeak ætlað að takmarka sjálfstæða, gagnrýna og 

frjóa hugsun svo þeir sem aðhylltust ekki stefnu valdsins væru ekki færir um að tjá 

andúð sína. Menn eru enn að velta fyrir sér þessari hugmynd Orwells, löngu eftir hans 

tíð. Er hægt að nota tungumálið okkar sem vopn gegn okkur? Geta ákveðnir 

einstaklingar breytt því hvaða merkingu málhafar leggja í orð og hugtök?  Orwell taldi 

þetta vera hægt. Hann taldi að með meðvitaðri beitingu Newspeak yrði brenglun 

tungumálsins, í þágu stjórnvalda, framtíðin.  

 Í ritgerðinni verður kannað hvort ásakanir um beitingu Newspeak í íslensku séu 

á rökum reistar. Það verður gert með því að kryfja þetta tilbúna mál Orwells, taka saman 

helstu einkenni þess og bera saman við dæmi úr pólitískri orðræðu á Íslandi. Einnig 

verður farið yfir áhrif Newspeak á önnur nútímasamfélög.  

 Í 2. kafla verður farið yfir söguþráð og bakgrunn skáldsögunnar 1984. Í 

framhaldi af því verður fjallað nánar um hvað Newspeak er í  3. kafla.  Í undirköflum 

þess kafla verður farið yfir helstu einkenni tungumálsins, markmið þess og málfræðinni 

gerð ítarleg skil en Orwell lagði mikla vinnu í sköpun málsins og skrifaði greinargerð 

um fræðilegu hlið þess sem fylgdi skáldsögunni í viðauka. 

 Í kafla fjögur verður fjallað um Newspeak í nútímanum. Í kafla 4.1. verða nefnd 

dæmi um Newspeak í alræðisríkjum á borð við Rússland og Norður-Kóreu en í kafla 

4.2. verður umfjöllunarefnið þrengt og fjallað verður um meint Newpseak hjá 

stjórnmálamönnum. Til grundvallar í þeim kafla er grein blaðamannsins Rebeccu 

Theodore frá árinu 2011 sem talar um beitingu tungumálsins í þágu valdsins á síðustu 

áratugum. Í kafla 4.3. verður sjónum beint að Newspeak í íslensku en fjölmargir hafa 

tjáð sig um meintan orðhengilshátt íslenskra stjórnmálamanna og bendlað við notkun 

Newspeak. Tekin verða dæmi um slíkt í 5. kafla en þau eru flest fengin úr fréttum og 

viðtölum frá árunum 2008-2015. Í 6. kafla er farið í saumana á þessum dæmum og 

leitast við því hvort færa megi rök fyrir því að um Newspeak sé að ræða. Að lokum 

verður meginmálið dregið saman og niðurstöður ræddar í lokaorðum í 7. kafla.  
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2.  1984 eftir George Orwell 
 

Skáldsaga George Orwell, 1984, var gefin út árið 1949 og segir frá distópíuríkinu 

Oceania. Distópía er andstæða útópíu sem er ímyndað fyrirmyndarríki (Dóra 

Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2011). Í Oceania er hinn ósýnilegi Stóri 

bróðir (e. Big brother) við völd og fylgismenn hans (stjórnmálamenn Oceania) tilheyra 

hinum svonefnda Flokki. Valdafíkn einkenndi meðlimi Flokksins en þeir fordæmdu 

einstaklingshyggju og sjálfstæða hugsun. Þeir sóttust í völd valdanna vegna og það var 

alls ekki efst á baugi að nýta þau völd borgarbúum til góðs (Orwell, 1951, bls. 272).  

 Aðalpersóna sögunnar er Winston Smith en hann er utanflokksmeðlimur (e. 

Outer Party member), það er að segja hann tilheyrir ekki innsta hring Flokksins. 

Winston vinnur í Sannleiksráðuneytinu, einu fjögurra ráðuneyta Oceania. Þar fæst hann 

við að leiðrétta fréttir og fleiri texta svo það virðist sem þeir hafi aldrei stangast á við 

hugmyndir Flokksins (Orwell, 1951). Hann er þögull uppreisnarmaður og gerist sekur 

um svokallaða hugrenningaglæpi snemma í sögunni þegar hann byrjar að halda dagbók. 

Glæpur hans felst í að festa á blað vangaveltur um það hver Stóri bróðir er og hvað hann 

stendur fyrir. Winston er síðar handtekinn vegna uppreisnar sinnar og er heilaþveginn af 

Flokksmönnum þar til hugsunarháttur hans hefur verið leiðréttur í anda þeirra (Orwell, 

1951).  

 Orwell notaði þó fleira en lýsingar á distópísku alræðissamfélagi og 

uppreisnargjarnri aðalpersónu til þess að vara menn við hættum framtíðarinnar. Orwell 

taldi nefnilega alræðisstefnu á borð við þá sem viðgekkst í Oceania geta miðað að því 

að stjórna heilu tungumáli (Courtine og Willet, 1986). Hann lætur því yfirvöld 

samfélagsins búa til tungumálið Newspeak sem átti með tíð og tíma að koma í stað 

hinnar hefðbundnu ensku (e. Oldspeak). Newspeak var í grófum dráttum byggt á 

Oldspeak en fram fór mikill niðurskurður í orðaforða milli málanna. Winston var ekki 

hrifinn af þessum niðurskurði en var neyddur til þess að nota Newspeak í vinnu sinni 

svo ekki væri hægt að túlka skrif hans nema á einn hátt; eftir höfði Flokksins og Stóra 

bróður (Orwell, 1951). Nánar verður fjallað um Newspeak í 3. kafla.  

 1984 átti fyrst og fremst að vera nokkurs konar víti til varnaðar um hvað 

framtíðin gæti borið í skauti sér ef menn væru ekki á verði (Drabble, 2000) en bókin, 

sem er skrifuð rétt eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar, hefur mikla skírskotun í þá tíma 

sem einkenndust af einræði og hræðsluáróðri. Orwell sýnir fram á í bókinni hversu 
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ómögulegt það getur reynst að vera frjálst þenkjandi maður í alræðissamfélagi og kemur 

það einna skýrast fram í þeim takmörkunum tjáningar og hugsunar sem Newspeak setur 

borgarbúum (Orwell, 1951).  

 

 

3.  Newspeak 
 

3.1. Hvað er Newpseak? 
 

Í bók Orwells, 1984, gegnir tungumálið Newspeak veigamiklu hlutverki Markmiðið er 

að fyrr en varir verði allir íbúar farnir að nota Newspeak í stað Oldspeak en tilgangurinn 

með Newspeak var fyrst og fremst að „þrengja svið mannlegrar hugsunar“ (Orwell, 

1951, bls. 58).  

 Tveimur árum áður en Orwell skrifaði 1984 birtist grein eftir hann sem bar 

titilinn Politics and the English Language. Í þeirri grein veltir Orwell fyrir sér 

tungumálinu (aðallega ensku) og þróun þess en þær skoðanir sem hann viðrar þar 

endurspeglast í Newspeak á margan hátt. Meðal annars ræðir Orwell um mikilvægi 

tungumála sem verkfæri til tjáningar og að ekki megi nota þau lymskulega eða til að 

koma í veg fyrir hugsanir (Orwell, 1946) en Newspeak var einmitt búið til svo koma 

mætti í veg fyrir frjóa hugsun. Miðað við þetta er ekki ósennilegt að með hlutverki 

Newspeak í 1984 hafi Orwell viljað sýna fram á hver þróun tungumála gæti orðið ef 

ekki væri hafður vari á.   

 Önnur vísbending úr greininni um skírskotun í Newspeak er kenning hans um 

orðaforða þýsku, frönsku og rússnesku. Þó hann hafi tekið það skýrt fram að hann hafi 

ekki rannsakað þessa kenningu sína taldi hann það nokkuð víst að væri orðaforði 

þessara tungumála skoðaður á stríðsárunum, og nokkrum árum eftir þau, kæmi í ljós 

mikil rýrnun (Orwell, 1946).  

 Eins og fram hefur komið var tilgangurinn með Newspeak takmörkun 

sjálfstæðrar hugsunar. Orðaforðinn var því búinn til með það að leiðarljósi að 

Flokksmenn gætu tjáð allar sínar hugmyndir með orðum sem væru ekki opin til túlkunar 

almennings (Orwell, 1948). Orðaforðinn var þó ekki búinn til frá grunni heldur var hin 

hefðbundna enska lögð til grundvallar. Þeir sem unnu að gerð Newspeak fjarlægðu orð 

úr ensku sem höfðu ýmist óhefðbundna eða tvöfalda merkingu (Orwell, 1948). Til 

skýringar þessu má taka dæmi sem nefnt er í greininni The Principles of Newspeak eftir 
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Orwell (1948) en það er nokkurs konar greinargerð um málfræði og tilgang Newspeak. 

Þar er talað um orðið ‚frelsi/frjáls‘ (e. free) en það orð var valið úr hefðbundnu enskunni 

inn í orðaforða Newspeak þó það hefði ekki sömu merkingu í hinu nýja tungumáli. Í 

Newspeak hafði það eingöngu þá merkingu að vera laus við eitthvað, sjá dæmi 1:  

 

(1)  Hundurinn er laus við lýs (e. the dog is free from lice)  

        (Orwell, 1948)  

 

Það var sem sagt ekki hægt að nota orðið í pólitískum tilgangi lengur eins og að vera 

pólitískt óháður (e. politically free). Sennilega hefur Orwell valið þetta dæmi úr 

Newspeak vegna dæmis sem hann nefnir í Politics and the English Language en þar 

segir hann orðin ‚lýðræði‘ og ‚frelsi‘ hafa margar mismunandi merkingar í ensku og 

sökum þess væru þau oft meðvitað notuð á óheiðarlegan hátt (Orwell, 1948). Eins og 

dæmi 1 úr Newspeak sýnir hefur öllum vafa um merkingu þessa orðs verið eytt og þar af 

leiðandi var ekki hægt að saka menn um að nota orðið í óheiðarlegum tilgangi. 

Flokksmenn voru þannig alltaf í rétti og almenning skorti öll tæki og tól svo túlka mætti 

orð flokksmanna á marga mögulega vegu. Pólitískt frelsi var ekki til innan veggja 

Oceania og því var ekki þörf á þeirri merkingu orðsins í Newspeak (Orwell, 1948).  

 

3.2.  Málfræði Newspeak 

 
Orðaforðanum í Newpseak var skipt niður í þrjá flokka; A, B og C og giltu sömu 

málfræðireglurnar um þá alla (Orwell, 1948). Málfræði tungumálsins hafði tvö 

meginsérkenni og verður fyrst fjallað um það sérkenni sem sneri að orðflokkunum 

sjálfum.  

 Öll orð innan tungumálsins gátu tilheyrt flokki nafnorða, sagnorða, lýsingarorða 

og atviksorða (Orwell, 1948). Þetta auðveldaði tungumálasmiðunum að skera niður 

orðaforðann úr hefðbundnu enskunni. Eitt orð, ýmist nafnorð eða sagnorð, var valið til 

varðveislu og síðan var viðskeytum bætt við þessi orð sem táknuðu þá mismunandi 

orðflokka (Orwell, 1948). Dæmið sem Orwell tekur í greininni sinni, The Principles of 

Newspeak (1948), er af orðinu ‚hugsa‘ (e. think) en það var þá notað bæði sem no. 

hugsun og so. að hugsa. Orðið tók svo viðskeytið –ful ef það var notað sem lýsingarorð 

en viðskeytið –wise ef nota átti það sem atviksorð.  
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 Forskeyti gegndu einnig veigamiklu hlutverki í Newspeak en með því að nota 

forskeyti á borð við un-, plus- og doubleplus- var hægt að breyta merkingu orðs. Þessi 

áhersluforskeyti gerðu það að verkum að hægt var að minnka orðaforðann enn frekar 

því ekki var þörf á andstæðum ef hægt var að ná fram neikvæðri merkingu orðs með un-  

forskeyti eins og sjá má í dæmi 2:  

 

(2)  ‚Góður‘ (e. good) var til innan Newspeak en ekki orðið  

  ‚vondur‘ (e. bad). Í stað orðsins ,vondur‘ var notað  

  ‚ekki-góður‘ (e. ungood). 

               (Orwell, 1948)  

 

Þessi almennu orð tungumálsins tilheyrðu öll flokki A (Orwell, 1948). Orð innan 

tungumáls vekja ákveðnar hugmyndir um merkingu hjá málhöfum. Orð eins og ,slæmt‘ 

og ,vont‘ eru neikvæð og vekja því yfirleitt upp neikvæða merkingu í huga fólks. Með 

því að eyða út slíkum orðum og nota í staðinn orð sem fólk hefur jákvæða tengingu við 

er hægt að móta það hvernig merkingu fólk leggur í það sem sagt er. Í raun er verið að 

segja það sama þegar orðin e. bad ,vondur‘ og e. ungood ,ekki-góður‘ eru notuð. 

Munurinn er sá að síðari orðmyndin er sett saman úr neikvæðu forskeyti og jákvæðu 

lýsingarorði og þá er útkoman orð sem öðlast ósjálfrátt jákvæðari merkingu en orðið 

,vondur‘.  

 

 3.3.  Regluleiki málfræðinnar 
 

Hitt sérkenni Newspeak var regluleiki málfræðinnar. Hin hefðbundna enska var 

einfölduð til muna og það var gert með því að alhæfa reglur og eyða út allri óreglu. Til 

að mynda var þátíðarendingin –ed alhæfð og fleirtala var mynduð ýmist með 

viðskeytinu –s eða –es. Þá var stigbreyting lýsingarorða einfölduð og endaði miðstig 

alltaf á –er og efsta stig á –est (e. good – good-er – good-est). Þessi málfræðilegu 

sérkenni tungumálsins áttu við um alla þrjá flokkana, sama hvers eðlis orðin voru 

(Orwell, 1948).  

 C-flokkurinn innan Newspeak hafði ansi sérhæfðan orðaforða en hann innihélt 

einungis vísindaleg og tæknileg orð. Þar af leiðandi voru þau ekki notuð í daglegu tali 

og hvað þá pólitískum tilgangi. Þessi orð voru sem sagt ekki notuð af öðrum en þeim 
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sem unnu við vísinda- eða tæknistörf en þeir gátu fundið öll þau orð sem þeir þurftu að 

nota innan þessa eina flokks (Orwell, 1948).  

 Hinn svokallaði B-flokkur innihélt samsett orð sem voru sérstaklega smíðuð í 

pólitískum tilgangi. Þessi orð voru ekki á valdi neins nema þeirra sem höfðu náð 

fullkomnu valdi á Newspeak. Orðin voru því helst notuð af flokksmönnum sem nýttu 

þau til þess að koma frá sér heilli hugmyndafræði með eins fáum orðum og hægt var. 

Þar sem orðin höfðu öll mjög sértæka merkingu voru þau mun nákvæmari en hin 

hefðbundnu orð úr A flokknum (Orwell, 1948).   

  Setningafræðileg uppröðun orðanna var frjálsleg og það var hægt breyta þeim 

eftir hentugleika til að auðvelda framburð. Orð voru stytt, til dæmis með því að sleppa 

orðflokkaviðskeytunum, svo spara mætti tíma og bæta hrynjandi málsins (Orwell,  

1948).  B-flokkurinn var þannig eini flokkurinn þar sem undantekningar voru gerðar frá 

málfræðireglum því orðin þar voru sérsniðin til þess að spara tíma ræðumannsins. Þau 

voru klippt og skorin og hljómfögur enda þurftu Flokksmenn að geta talað hratt og af 

miklu öryggi. Þvaðurskennd, vélræn orðræða var markmiðið með meðvitaðri beitingu 

Newspeak og orðin innan B-flokksins áttu að vera hin fullkomnu skotfæri (Orwell, 

1948). Flokksmenn fengu í ofan á lag stífa þjálfun til þess að beita þessu skotvopni sínu 

en stæðu þeir frammi fyrir því að taka pólitískar og siðferðislegar ákvarðanir áttu þeir að 

geta skotið hinum réttu skoðunum út í fjöldann (Orwell, 1948). 

 Orwell bendir einnig á í greininni að á fyrri hluta tuttugustu aldar hafi eitt 

aðaleinkenni pólitískrar orðræðu verið að beita orð styttingum. Hann nefnir ýmis orð úr 

síðari heimsstyrjöldinni sem dæmi  eins og Gestapo og Nazi en segir jafnframt að í þeim 

tilvikum hafi styttingum verið beitt ósjálfrátt. Hann taldi að þetta myndi þróast áfram og 

á endanum leiða af sér það sem hann fjallaði um í 1984 en í bókinni var farið að beita 

þessum styttingum á meðvitaðan hátt í ákveðnum pólitískum tilgangi (Orwell, 1948).  

 

3.4.  Markmið Newspeak 
 

Eins og fram hefur komið var orðaforðinn meginmunurinn á Oldspeak og Newspeak. 

Orðum var eytt út úr tungumálinu eða eitt orð valið til að standa eftir sem nokkurs konar 

þekjuorð (e. blanket word) fyrir þau sem voru látin hverfa. Orwell tekur dæmi um slíkt 

orð sem var smíðað í stað allra þeirra orða sem fólu, á einhvern hátt, í sér merkingu 

frelsis eða jöfnuðar. Þetta var orðið e. crimethink (Orwell, 1948) sem hægt væri að þýða 
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sem ,glæpahugsun‘. Þetta mætti túlka á þann hátt að smiðir Newspeak hafi talið það 

glæpsamlegt að hugsa og tala um frelsi og jöfnuð í samfélaginu og í Oceania var sérstök 

hugsunarlögregla sem refsaði mönnum slíka hugrenningaglæpi (Orwell, 1951). Sömu 

sögu var að segja af orðum sem fólu í sér hugmyndir um (pólitískt) hlutleysi og 

rökhyggju. Í Newspeak var orðið e. oldthink (gömul hugsun) tekið upp yfir slíkar 

hugmyndir (Orwell, 1948) enda var það ekki í takt við nýja stefnu Flokksins að 

almenningur hefði aðrar hugmyndir eða skoðanir en Flokkurinn boðaði. 

 Dæmin sem Orwell tekur í greininni sinni, og þau sem gerð hefur verið grein 

fyrir hér, sýna að Newspeak var tungumál smíðað af stjórnmálamönnum Oceania 

einungis til þess að tjá þeirra hugmyndafræði og skoðanir. Markmiðið með tungumálinu 

var að þeir sem væru á annarri skoðun og mótfallnir Flokknum hefðu ekki orð til þess 

að tjá mótþróa sinn með. Ekkert orð innan B-flokksins var hugmyndafræðilega 

hlutlaust. Þau voru öll sett saman af mikilli vandvirkni, mörg hver voru skrauthvörf og 

önnur voru ansi tvíræð (Orwell, 1948). Orwell taldi meira að segja pólitíska orðræðu 

samtíma síns einkennast af skrauthvörfum því tilgangur hennar væri fyrst og fremst að 

verja hið óverjanlega (Orwell, 1946). Því er ekki að furða að hann hafi talið það munu 

þróast áfram og eru slík skrauthvörf því eitt megineinkenni Newspeak. Ráðuneytin 

fjögur í 1984; Ástarráðuneytið (e. Ministry of Love), Friðarráðuneytið (e. Ministry of 

Peace), Gnóttarráðuneytið (e. Ministry of Plenty) og Sannleiksráðuneytið (e. Ministry of 

Truth) eru fullkomin dæmi um skrauthvörf innan Newspeak (Orwell, 1951). 

Friðarráðuneytið fæst við stríð, Sannleiksráðuneytið við lygi, Ástarráðuneytið við 

pyntingar og Gnóttarráðuneytið við hungur (Orwell, 1951, bls. 228) en eins og sjá má 

eru nöfn ráðuneytanna og það sem þau fást við í algerri mótsögn. 

 Tvíræðu orðin voru þess eðlis að ættu þau við um Flokkinn höfðu þau jákvæða 

merkingu en ættu þau við um óvini Flokksins var merking þeirra neikvæð (Orwell, 

1948). Með því er átt við að orðin hafi í raun haft tvær andstæðar merkingar:  

 

  Sé það notað um andstæðing merkir það að svart sé hvítt þvert 

  ofan á einfalda staðreynd. Flokksmenn trúa því og vita að svart 

  er hvítt og gleyma því að hafa verið á gagnstæðri skoðun. 

          (Orwell, 1951, bls. 224) 
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Það sem er kallað tvíhyggja innan Newspeak er því í raun að „neita tilveru hlutdrægs 

veruleika og um leið viðurkenna þann veruleika sem maður neitar“ (Orwell, 1951, bls. 

226). Slagorð samfélagsins eru ein skýrasta myndin af þeirri tvíhyggju sem einkenndi 

hugsunarhátt Flokksins: Stríð er friður, frelsi er ánauð, fáfræði er styrkur (Drabble, 

2000, Orwell, 1951). 

 

 

4.   Newspeak í nútímanum 
 

Stjórnálamenn hafa lengi verið sakaðir um að tala óþarflega flókið mál. Þeir tala 

hrognamál sem leiðir til misskilnings og ruglings meðal almennings (House of 

Commons, 2009, bls. 7). Flókin og ruglandi orðræða er notuð til þess að setja einfalda 

hugmynd í flókinn búning og þetta er jafnvel gert ef stjórnmálamaðurinn sjálfur skilur 

ekki þá hugmyndafræði sem hann boðar (House of Commons, 2009, bls. 8). Þessar 

aðferðir minna á Flokksmenn Oceania sem töluðu Newspeak. Margir fræðimenn hafa 

bent á þann möguleika að Newspeak sé til í nútímasamfélagi en slíkar vangaveltur og 

ásakanir koma alls staðar að úr heiminum. Því er vert að velta vöngum yfir því hvort 

renna megi styrkum stoðum undir tilurð Newspeak í nútímanum.  

 

4.1. Newspeak í alræðisríkjum 

 
Rússneski fræðimaðurinn Slava Gerovitch skrifaði bók um þróun Newspeak í rússnesku 

en í bók sinni From Newspeak to Cyberspeak: A history of Soviet Cybernetics fer hann 

yfir hvernig tungumálinu var beitt í þágu stjórnmála og hvernig Newspeak varð nokkurs 

konar samningamál Sovéskra vísindamanna, heimspekinga og stjórnmálamanna 

(Gerovitch, 2002, bls. 26-28). Gerovitch vildi í raun meina að Newspeak væri afurð 

hugmyndafræðilegs tungumáls sem vísindamenn nýttu sér í samskiptum sínum við 

ríkið. Vegna aukinna framfara í tækni og vísindum hefur rússneska ásamt öðrum 

tungumálum þurft að auka við orðaforða sinn á 20. öldinni. Gerovitch (2002, bls. 29) 

vitnar þá í andófsmanninn Andrei Sinyavsky sem hélt því fram að Newspeak gerði þessi 

nýju orð og hugtök að pólitískum táknum.   

 Það er þó ekki einungis í Rússlandi sem Newspeak er hugsanlega raunverulegur 

hluti af orðræðu opinberra starfsmanna. Norður-Kórea er sennilega eitt besta dæmið í 
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nútímasamhengi um vald tungumálsins og þau áhrif sem Orwell sá fyrir sér að 

Newspeak gæti haft. Eftir að síðari heimsstyrjöldinni lauk boðaði Kim Il Sung, 

þáverandi leiðtogi Norður-Kóreu, nokkurs konar málhreinsun í landinu. Hann vildi 

útrýma aðkomandi áhrifum og halda kóreskunni eins hreinni og hægt væri. Hann lét 

gefa út orðabók með viðeigandi orðum fyrir málhafa og hvernig best væri á kosið að 

nota þau (Kim, 1978). Þetta hefur ekki einungis valdið takmörkunum í málnotkun 

málhafa heldur hefur þessi stefna Kim Il Sung orðið til þess að norður-kóreska hefur 

ekki þróast síðan seinni heimsstyrjöldinni lauk. Í frétt í Voice of America frá árinu 2009 

er rætt við Ko Gyoung Bin, ríkisstarfsmann í Suður-Kóreu sem sérhæfir sig í að hjálpa 

flóttamönnum frá Norður-Kóreu að aðlagast nýju lífi. Hann segir tungumálaörðugleika 

vera helsta vanda flóttamannanna (Sixty Years After Division, Korean Language Has 

Gone in Separate Directions, 2009). Tungumálinu, eins og mörgu öðru í Norður-Kóreu 

hefur verið breytt svo það aðlagist stefnu leiðtoga landsins. Í fréttinni gefur Ko dæmi af 

orði í kóresku sem hefur fengið annað hlutverk í norður-kóresku. Orðið sun-mul þýðir í 

Suður-Kóreu ,gjöf til vinar‘ en í Norður-Kóreu máttu engir aðrir en Kim Il Sung og 

sonur hans Kim Jong-il nota orðið. Eftir andlát þeirra er núverandi leiðtogi Norður 

Kóreu, Kim Jong-un, því eini maðurinn í landinu sem getur gefið annarri manneskju 

vinalega gjöf (Sixty Years After Division, Korean Language Has Gone in Separate 

Directions, 2009).  

 

4.2.  Newspeak stjórnmálamanna 
 

Blaðamaður að nafni Rebecca Theodore skrifaði grein árið 2011 sem bar titilinn 

American political discourse – another form of Newspeak? Í þessari grein eru nokkrir 

áhugaverðir punktar um mögulegt Newspeak hjá stjórnmálamönnum nútímans en einnig 

um vélræna hegðun þeirra sem minnir óneitanlega á Flokksmenn Oceania. Theodore 

segir það almenna vitneskju í dag að pólitísk skrif séu slæm og líflaus. Hún ásakar 

stjórnmálamenn um að beita meðvituðum skrauthvörfum sér til hagnýtingar svo 

sannfæra megi almenning um að þeirra hlið á umdeildum málum sé hin rétta hlið. 

Orwell talaði um slík skrauthvörf sem hluta af B-flokknum innan Newspeak (Orwell, 

1948) og nú talar Theodore (2011) um það sem augljósan hlut að skrauthvörfin sem 

stjórnmálamenn beita séu blekkjandi og þar af leiðandi Newspeak nútímans.  
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 Stjórnmálamenn eru gjarnan gagnrýndir fyrir óljóst orðalag í svörum sínum við 

fjölmiðla og í opinberum erindum. Theodore (2011), sem einbeitir sér að bandarískum 

stjórnmálum, segir það algengt að með áróðri sé öllu fögru lofað og hinn almenni, 

örvæntingafulli borgari hafi ekki vit á því að velta fyrir sér raunveruleikanum að baki 

þessara loforða. Að sjálfsögðu á þetta ekki einungis við um Bandaríkin, heldur heiminn 

allan (Theodore, 2011) eins og sjá mátti dæmi um í kafla 4.1. 

 Orwell spáði fyrir um það að Newspeak yrði algilt tungumál í heiminum og þó 

sú spá hafi ekki enn gengið alveg eftir virðist það vera nokkuð algengt í pólitískri 

orðræðu. Sagan rennir styrkum stoðum undir vangaveltur Orwells enda virðist hann 

hafa sótt innblástur að Newspeak í þau gríðarlegu áhrif sem tungumálið hafði á þeim 

ófriðartímum sem geisuðu rétt áður en hann skrifaði 1984 (Orwell, 1948). Hitler og 

nasistarnir eru því gott dæmi þegar fjallað er um Newspeak í sögulegu samhengi. Þeir 

notuðu tungumálið markvisst til þess að ná markmiðum sínum og til að ná almenningi á 

sitt band. Bandaríkjamenn og Sovétríkin gerðust einnig sek um spillingu málsins í 

Kaldastríðinu en þeir beittu tungumálinu á mjög meðvitaðan hátt í pólitískum tilgangi 

(Theodore, 2011). Auk þessara dæma nefnir Theodore að það hafi verið slík spillt 

orðræða sem knúði til haturs og hræðslu Serba á þjóðunum í kring og leiddi til styrjaldar 

innan Júgóslavíu á bilinu 1991-1999. Þessi dæmi sýna að augljóslega geti markviss 

spilling tungumálsins haft gríðarleg áhrif og það á heilu þjóðirnar.  

 

4.3.  Newspeak á Íslandi 
 

Það ætti að vera nokkuð ljóst af því sem á undan er komið að það er ekki nýtt af nálinni 

að stjórnmálamenn nýti sér tungumálið til að ná sínu fram. Upp á síðkastið hefur það 

sprottið oftar fram í umræðunni hér á landi að verið sé að „eyðileggja orð og hugtök í 

anda Newspeak George Orwell [...]“ (Sigurður Pálsson, 2014). Þessi orð lét Sigurður 

Pálsson falla í ræðu á Austurvelli í mars 2014. Á þessum tíma stóðu yfir mótmæli því 

margir töldu að ríkisstjórnin myndi ganga á bak orða sinna og ekki efna til 

þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildaviðræður við Evrópusambandið. Í þessu 

sambandi sagði Sigurður enn fremur að það væri alvarlegt mál að tungumálið væri í 

sífellu afvegaleitt og „ráðist inn í samband orðs og merkingar á skítugum skónum“ 

(Sigurður Pálsson, 2014). Þessi orð Sigurðar minna á áhyggjurnar sem Orwell tjáði með 

1984 og útlistun sinni á Newspeak, því vissulega eru útúrsnúningar og afvegaleiðing 
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innan tungumálsins ekki annað en spilling þess og slíkt spillir samskiptum. Í þessu felst 

mikil hætta því þetta hrindir útbreiðslu Newspeak af stað (Sigurður Pálsson, 2014). 

Theodore (2011) og Sigurður  taka í sama streng í hugleiðingum sínum um hættuna sem 

liggur að baki afvegaleiðingarinnar því þau benda bæði á slíka brenglun tungumálsins 

sem helsta vopn einræðis- og alræðisríkja þar sem „samband milli orðs og merkingar er 

vísvitandi rofið og eyðilagt“ (Sigurður Pálsson, 2014).  

 Ísland er vitanlega ekki einræðisríki en Sigurður Pálsson er ekki sá eini sem 

hefur haft vaxandi áhyggjur af útbreiðslu Newspeak innan íslenskra stjórnmála. Jónas 

Kristjánsson blaðamaður er einn þeirra sem skrifað hefur hvað mest um Newspeak 

innan pólitískrar orðræðu á Íslandi og gengur jafnvel svo langt að segja „menn sitja 

[sveitta] við að finna ný orð í Newspeak til að dylja merkingu orðanna“ (Jónas 

Kristjánsson, 24. 02. 2014).  

 

  

5.  Dæmi um Newspeak í íslensku 
 

Jónas Kristjánsson blaðamaður segir, í pistli þann 27. apríl 2008, Jóhannes Nordal 

fyrrum seðlabankastjóra vera upphafsmann Newspeak á Íslandi þegar hann fór að nota 

orðið gengisbreyting í stað orðsins gengislækkun (Jónas Kristjánsson, 27.04.2008). Þetta 

er ekki eina dæmið af því að önnur orð sem þykja meira lýsandi eru notuð í stað þeirra 

gömlu. Í opnunarræðu sinni á flokksþingi Framsóknarflokksins í apríl 2015 sagði 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sérstakan stöðugleikaskatt munu gera „stjórnvöldum 

kleift að losa um höft án þess að efnahagslegum stöðugleika verði ógnað“ (Jóhanna 

Vigdís Hjaltadóttir og Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, 2015). Samkvæmt Vigdísi 

Hauksdóttir, formanni fjárlaganefndar, er stöðugleikaskattur ný og meira lýsandi 

nafngift á því sem áður hefur verið kallað útgönguskattur (Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir 

og Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, 2015). Orðið ,útgönguskattur‘ er mjög lýsandi fyrir það 

sem átti að gera; skattleggja pening sem fer út úr landi. Erlendir kröfuhafar í gömlu 

bankabúunum vilja fá aðgang að fjármunum sínum í erlendri mynt (Steingrímur J. 

Sigfússon, 2013). Til þess þurfa þeir undanþágu frá fjármagnshöftunum og ein leið til 

að leysa þann vanda væri að beita útgönguskatti. Slíkur skattur er vel þekktur þegar um 

afnám hafta er að ræða en þá þurfa erlendu kröfuhafarnir að sætta sig við verulegan 
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afslátt (Steingrímur J. Sigfússon, 2013). Slíkur útgönguskattur hljómar ekki endilega 

mjög vel og því virðast Framsóknarmenn hafa tekið upp á því að fegra mál sitt og nota 

frekar orðið ,stöðugleikaskattur‘.  

 Jónas Kristjánsson hefur skrifað marga pistla á heimasíðu sína um 

orðhengilshátt sem þennan og þá helst íslenskra stjórnmálamanna. Fleiri vel valin dæmi 

verða tekin fyrir í komandi kafla og vöngum velt yfir því hvort ásakanir um Newspeak í 

íslensku eigi við rök að styðjast.  

 Eitt nýjasta og umfangsmesta dæmið tengist þeirri spurningu hvort fara eigi fram 

þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildaviðræður Íslands við Evrópusambandið. 

Ríkisstjórn Framsóknar- og Sjálfstæðismanna setti fram það kosningaloforð að þjóðin 

fengi að ákveða framhaldið og það beinlínis stendur, svart á hvítu, í stefnuskrá 

Sjálfstæðisflokksins fyrir kosningarnar 2013: 

 

Sjálfstæðisflokkurinn telur hagsmunum Íslands betur borgið utan 

Evrópusambandsins en innan – þjóðin tekur ákvörðun um aðildaviðræður við 

ESB í þjóðaratkvæðagreiðslu á kjörtímabilinu  

   (Sjálfstæðisflokkurinn, 2013) 

 

Þegar ríkisstjórnin reyndi að ganga á bak þessara orða sinna endaði það í fjölmennum 

mótmælum á Austurvelli þar sem áðurnefnd ræða Sigurðar Pálssonar var flutt. Þar 

sýndu mótmælendur í verki að vilji þeirra væri að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu.  

 Í framhaldi af þessu er vert að nefna pólitískan ómöguleika Bjarna 

Benediktssonar sem dæmi um mögulegt Newspeak í íslensku en samkvæmt Jónasi er 

,ómöguleiki‘ Newspeak yfir það sem er óþægilegt (Jónas Kristjánsson, 24.02.2014). 

Bjarni Benediktsson lét þessu fleygu orð falla í viðtali í Kastljósinu 24. febrúar 2014 þar 

sem meginefni viðtalsins var ofangreint kosningaloforð Sjálfstæðisflokksins og hvort 

Bjarni teldi sig hafa svikið það þegar í ljós kom að ekkert yrði af 

þjóðaratkvæðagreiðslunni (Kastljós, 2014). Bjarni sagði pólitískan ómöguleika fyrir 

hendi því enginn ráðherra innan ríkisstjórnarinnar væri stuðningsmaður þess að Ísland 

gengi í Evrópusambandið og þar af leiðandi gætu þeir ekki staðið í samningaviðræðum 

þess eðlis (Kastljós, 2014). Bjarni tók það fram að hann leiði flokk þar sem flestir 

flokks- og stuðningsmenn séu á móti inngöngu í sambandið og samkvæmt þáverandi 

skoðanakönnunum var meirihluti þjóðarinnar einnig á móti því (Kastljós, 2014). Miðað 
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við þann litla áhuga sem núverandi ríkisstjórn hefur á inngöngu í ESB væri ekki að 

furða að þeir sniðgengu atkvæðagreiðsluna með öllu en þá hefur orðinu 

,þjóðaratkvæðagreiðsla‘ verið beitt samhengislaust frá byrjun og almenningur ekki verið 

alfarið með á nótunum.  

 Innganga og aðildaviðræður bera ekki í sér sömu merkinguna en Bjarni og 

samstarfsmenn hans virðast þó hengja sig á að lykilatriði loforðsins hafi verið 

þjóðaratkvæðagreiðsla tengd Evrópusambandinu en ekki um hvað sú atkvæðagreiðsla 

ætti að snúast. Þetta minnir á hegðun Flokksmanna Oceania að því leytinu til að eftir 

kosningar var loforðið umorðað eftir hentugleika stjórnarinnar. Það snerist um 

aðildaviðræðurnar sjálfar fyrir kosningar en eftir kosningar snýst það um ákvörðun þess 

efnis að ganga inn í sambandið. Þrátt fyrir þetta hefur það komið fram með mótmælum 

og háværri umræðu í fjölmiðlum að vilji hluta þjóðarinnar sé, og var árið 2014, að 

ganga til kosninga um aðildaviðræðurnar. Bjarni sagði í viðtalinu að ekki væri hægt að 

vinna með niðurstöður slíkrar atkvæðagreiðslu því ríkisstjórnin „gæti aldrei sett í 

hlutlausa gírinn“ og samið um það sem hún hefði ekki áhuga á (Kastljós, 2014).  

 Til þess að falla að hugmyndum og vilja almennings hefur ýmsum hugtökum um 

viðræður um Evrópusambandsaðild verið breytt samkvæmt Jónasi Kristjánssyni (24. 02. 

2014). Dæmið sem Jónas tekur í pistli sínum Newspeak stjórnmálamanna er að 

utanríkisráðherra sagðist ekki vera að „slíta“ viðræðum við Evrópusambandið heldur 

„draga þær til baka“ (Jónas Kristjánsson, 24.02.2014). Þarna er skýr áherslumunur á 

milli orðavalsins sem breytir miklu fyrir merkingu þess en nánar verður skýrt frá því í  

kafla sex. Jónas hefur sett saman langa orðalista um það sem hann telur vera Newspeak 

stjórnmálamanna, og þá aðallega núverandi ríkisstjórnar Framsóknar- og 

Sjálfstæðisflokksins, eins og hann sagði í pistli sínum 6. febrúar 2014: 

  

Newspeak hefur fengið sérstaka orðabók með tilkomu þessarar ríkisstjórnar, 

sem sérhæfir sig í þessu undarlega tungumáli eftir George Orwell [...]  

(Jónas Kristjánsson, 06.02.2014) 

 

Kjörið dæmi um hugsanlegt Newspeak væri allt tal um skuldaleiðréttingu heimilanna 

sem hefur verið mikið í umræðunni síðastliðin ár. Skrumskæling tungumálsins hefur 

sjaldan komið eins skýrt fram og í notkun þessara orða; skuldaleiðrétting og heimili, 

auk orðsins forsendubrestur (Jakob Bjarnar Grétarsson, 2014). Í  nóvember 2014 birtist 
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ítarleg grein á vísir.is sem bar titilinn Leiðréttingin er lygi.  Þar ræddi blaðamaður við 

nokkra menn sem hafa haft hátt um afleiðingar þess að beita tungumálinu á blekkjandi 

hátt. Þau þrjú orð sem nefnd eru hér hafa á vissan hátt glatað þeirri merkingu sem 

almennir málhafar myndu leggja í orðin því stjórnmálamenn hafa leyft sér að láta allt 

aðra merkingu liggja að baki þeirra (Jakob Bjarnar Grétarsson, 2014). Guðmundur 

Gunnarsson hafði orð á því í pistli á herdubreid.is að í orðabók Sigmundar Davíðs 

Gunnlaugssonar forsætisráðherra næði merking orðsins ,heimili‘ einungis yfir þá sem 

skulda húsnæðislán og það mætti túlka sem svo að þeir sem eiga húsnæði sín skuldlaus, 

eigi ekki heimili (Guðmundur Gunnarsson, 2014). Páll Skúlason, heimspekingur, sagði 

svo í samtali við Vísi að orðið ,leiðrétting‘ feli augljóslega í sér að einhver mistök hafi 

verið gerð sem þarf að laga og skýrt þurfi að vera hvað það er (Jakob Bjarnar 

Grétarsson, 2014).  

 Annað dæmi í pistlum Jónasar er munurinn á piparúða og varnarúða. Í 1984 var 

Friðarráðuneytið það sem myndi kallast Varnarmálaráðuneyti í dag. Þessi ráðuneyti sjá 

um stríð og ófriðamál og er nafngiftin sjálf skrauthvörf og gott dæmi um Newspeak. 

Orðið ,varnarúði‘ er samkvæmt Jónasi dregið af þessari nafngift ráðuneytanna og er 

einungis notað ef úðanum er beitt af lögreglunni í nafni valdsins en er kallaður sínu rétta 

nafni ,piparúði‘ þegar honum er beitt gegn lögreglunni. Jónas tekur dæmi úr frétt frá 

2008 þar sem segir á heimasíðu DV að lögreglan hafi þurft að „beita bæði kylfum og 

varnarúða“ vegna mikilla slagsmála (Einar Þór Sigurðsson, 2008). Jónas kallar þetta 

„sérstæða tegund af Newspeak, sem sýnir flókna aðferð við að spinna fréttir fyrir hina 

hlýðnu miðla [...]“ (Jónas Kristjánsson, 16.06.2008).  

 Ef leitað er að orðinu ‚varnarúði‘ í leitarvél Google er það vandfundið fyrir árið 

2008 en beiting piparúða og táragass varð ansi algeng hjá lögreglunni í 

Búsáhaldabyltingunni sem stóð frá 2008 til 2009. Hér er leitast eftir því að fegra 

merkingu orðsins en orðið ,varnarúði‘ er notað til þess að beina athygli almennings að 

því að lögreglan notar úðann í varnarskyni þegar ráðist er á hana. Fulltrúar 

Samfylkingarinnar og Vinstri grænna í Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur óskuðu þó eftir 

innihaldslýsingu á úðanum vegna áhyggna af skaðsemi hans (Vilja upplýsingar um 

innihald lögreglugass, 2009). Mbl.is greindi frá þessu í frétt þann 6. janúar 2009 og talar 

blaðamaður samt sem áður um ‚varnarúða‘ lögreglunnar, þrátt fyrir að efni fréttarinnar 

sé hugsanlegur skaðleiki úðans. Fyrirspurn fulltrúanna sneri einnig að því hvort 
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nauðsynlegt væri að koma upplýsingum til almennings um hvernig ætti að bregðast við 

ef þeir kæmust í snertingu við úðann (Vilja upplýsingar um innihald lögreglugass, 

2009). Þessar áhyggjur fulltrúa í Heilbrigðisráði sýna að vissulega er engin fegurð að 

baki þess að nota þennan svokallaða ,varnarúða‘ og hér er nokkurs konar skrauthvörfum 

beitt í anda Newspeak svo hugmyndir almennings séu lögreglunni í hag.  

 Jónas segir fyrsta dæmið um skipulagt Newspeak hjá íslenskum ráðherra vera 

þegar Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra fullyrti að 20% hækkun komugjalda á 

heilsugæslustöðvar væri í raun og veru, þegar á heildina væri litið, í hag almennings 

(Hækkanir í samræmi við fyrirheit stjórnar, 2014). Jónas vill meina að hér sé Kristján að 

gefa í skyn að hækkunin sé í raun ekki hækkun og þar með að segja „blákalt að svart sé 

hvítt“ (Jónas Kristjánsson, 09.01.2014). Það er ljóst að þessi hækkun stangast á við það 

sem sagt hafði verið áður því til stóð að hækkanir yrðu ekki umfram 2,5% 

verðbólgumarkmið Seðlabankans (Hækkanir í samræmi við fyrirheit stjórnar, 2014). 

Jónas segir þessa aðför vera hina gömlu tuggu að „ég [sé] svo góðviljaður, að ég [megi] 

lemja þig, það [taki] meira á mig en þig að ég skuli þurfa að lemja þig“ (Jónas 

Kristjánsson, 09.01.2014).  

 Heilbrigðiskerfið og Landspítalinn hefur verið mikið í umræðunni vegna, til 

dæmis, fjárskorts, of lágra launa starfsfólks og slæmrar aðstöðu. Kristján Þór hefur farið 

þá leið að tala um hagræðingu innan kerfisins og að vanda þurfi umræðuna um ástand 

Landspítalans (Jónas Kristjánsson, 30.09.2013). Jónas telur slíka orðanotkun vera hreint 

og beint Newspeak yfir niðurskurð og bendir á að ástand spítalans sé í ólagi en ekki 

umræðan um það (Jónas Kristjánsson, 30.09.2013). 

 

 

6. Er þetta Newspeak?  
 

Með Newspeak að vopni átti að fá hinn almenna borgara Oceania til að trúa því að 

skoðanir og hugsjónir Flokksmanna væru alltaf réttar. Enn fremur átti að vera hægt að 

nota Newspeak til að réttlæta hvers kyns óréttlæti sem almenningur mætti eins og gamla 

tuggan hans Jónasar, um góðviljaða manninn sem má lemja aðra, útskýrir vel. Eins og 

sjá má á undanförnum köflum hafa margir tjáð sig um hættuna sem fylgir því þegar 

valdamenn átta sig á þeim áhrifum sem tungumálið getur haft og hvernig það getur 
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orkað sem vopn í höndum þeirra. Valdhafar eiga það til að spilla tungumálinu með þeim 

aðferðum sem einkenndu Newspeak; skrauthvörfum, merkingarbrenglun orða og 

hugtaka, tvíræðni og áherslubreytingum. Í þessum kafla verða dæmin úr kafla fimm 

greind nánar í samhengi við þessi helstu einkenni Newspeak og athugað hvort um 

Newspeak sé að ræða.  

 Það er vel við hæfi að byrja á því dæmi sem Jónas Kristjánsson (27.04.2008) 

telur vera fyrsta dæmið um Newspeak í íslensku; þegar Jóhannes Nordal fyrrverandi 

seðlabankastjóri fór að tala um ,gengisbreytingu‘ í stað ,gengislækkunar‘. Orðið 

,breyting‘ þýðir samkvæmt íslenskri orðabók „(um)skipti“ (Mörður Árnason, 2007). 

Það gefur augaleið að í þessu samhengi segir orðið ,breyting‘ ekki alla söguna því það 

segir ekki til um hvort um ræðir hækkun eða lækkun. Mikil gengislækkun orsakar 

verðbólgu og því hefur hugtakið ,gengisbreyting‘ jákvæðari áhrif þar sem það er opið til 

túlkunar. Jóhannes var seðlabankastjóri frá 1961 – 1993 (Samtíðarmenn, 2003) en frá 

árunum 1970 – 1990 var verðbólgan á bilinu 60 - 80% (Verðbólgan, 2001) sem sagt 

mjög há. Það er því margt sem bendir til þess að Jónas hafi rétt fyrir sér og að hér hafi 

Jóhannes beitt fegrandi hugtakabreytingu í anda Newspeak og hagnýtt sér tvíræðni 

orðsins ,breyting‘.  

 Hvað varðar notkun orðsins ,stöðugleikaskattur‘ í stað ,útgönguskatts‘ er einnig 

um nokkurs konar fegrun að ræða. Ef talað er um ,stöðugleikaskatt‘ er ríkisstjórnin að 

skýla sér á vissan hátt. Markmiðið er að koma á skattinum svo afnema megi höft án þess 

að ógna stöðugleika efnahags landsins (Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir og Ásrún Brynja 

Ingvarsdóttir, 2015). Orðið ,útgönguskattur‘ er þokkalega gegnsætt orð. 

Útgönguskatturinn felur í sér skattlagningu á það sem fer út úr landi. Stöðugleikaskattur 

er ekki eins lýsandi enda felur orðið ekki í sér hvað á að skattleggja heldur einungis 

hvert markmið skattlagningarinnar er. Þetta gefur stjórnvöldum meira svigrúm til 

skattlagningar. Það er því hægt að tengja þess háttar orðræðu við Newspeak; merkingu 

hugtaks er breytt og það fær nýja, þægilegri og meira lýsandi nafngift – að mati 

valdhafa. Stjórnvöldum eru ekki settar eins skýrar línur með þessu hugtaki en þau halda 

því þó fram að hér sé enn um ,útgönguskatt‘ að ræða. Þetta nýja hugtak er einungis 

„meira lýsandi fyrir það sem koma skal“ (Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir og Ásrún Brynja 

Ingvarsdóttir, 2015).  
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 Hinn ,pólitíski ómöguleiki‘ sem samkvæmt Jónasi (24.02.2014) er Newspeak 

yfir það sem er óþægilegt og staða aðildaviðræðna Íslands við Evrópusambandið eru 

næstu dæmi sem tekin verða fyrir. Ráðherrar núverandi ríkisstjórnar hafa í miklum mæli 

verið sakaðir um beitingu Newspeak og þá sérstaklega varðandi Evrópusambandsmálið. 

 Samkvæmt Bjarna Benediktssyni felur hugtakið ,ómöguleiki‘ það í sér að 

ómögulegt sé fyrir ríkisstjórn að vinna gegn vilja sínum og sannfæringu til þess að fá 

samning frá Evrópusambandinu á borð almennings. Þrátt fyrir mikla pressu frá hluta 

þjóðarinnar þess efnis að staðið verði við kosningaloforð um þjóðaratkvæðagreiðslu 

varðandi áframhaldandi aðildaviðræður hefur ríkisstjórnin dregið umsókn Íslands að 

sambandinu til baka. Hér hefur átt sér stað nokkurs konar merkingabrenglun á orðinu 

,ómöguleiki‘ en víst er að væri vilji fyrir hendi væri mögulegt að standa í 

samningaviðræðum við Evrópusambandið. Með því að tala um samningaferlið sem 

ómögulegt er hægt að fá þjóðina til þess að trúa því sem ríkisstjórnin heldur fram; að 

það sé ómögulegt að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta er gert með því að koma 

hugtakinu til fjölmiðla sem koma því áleiðis til almennings. Sumir láta matast, aðrir 

ekki en því oftar og lengur sem hugtakið heyrist þeim mun fleiri gleypa við því. Þetta 

gæti fallið undir hugtakanotkun í anda Newspeak þar sem hugtaki, sem hentar skoðun 

stjórnarinnar, er plantað í almenna umræðu í ákveðnum tilgangi.  

 Með þessu eina orði, ómöguleiki, er einnig hægt að útskýra hvers vegna 

ríkisstjórnarflokkarnir umorðuðu kosningaloforð sitt um þjóðaratkvæðagreiðslu. Það 

þýðir ekki að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort halda eigi áfram að semja fyrst 

það er ákveðinn ómöguleiki fyrir hendi varðandi samningaviðræðurnar. Þó er kjörið 

fyrir ríkisstjórnina að taka það skýrt fram að þau séu hlynnt því að leyfa þjóðinni að 

ráða ef til þess kemur, í framtíðinni, að Íslendingar standi frammi fyrir þeirri ákvörðun 

hvort ganga eigi inn í Evrópusambandið. Þessa aðferð hugtakabrenglunar og umorðun 

loforða má vissulega fella undir hugmyndir Orwells um beitingu Newspeak í þágu 

stjórnvalda. Slíkt meðvitað orðaval hefur einnig átt sér stað þegar talað er um að draga 

til baka viðræðurnar í stað þess að tala um að slíta þeim. Það að „draga til baka“ hljómar 

ekki eins endanlegt og að „slíta“ enda er alltaf hægt að kasta aftur út í ef veiðarfærið 

hefur einungis verið dregið til baka. Það er erfiaðara með slitið færi. Hér má sjá þau 

einkenni sem Newspeak felur í sér; að beita mismunandi áherslum, skrauthvörfum og 

hugtakabreytingum svo blekkja megi almenning.  
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 Skuldaleiðrétting, heimili og forsendubrestur eru orðadæmi sem hafa einnig 

verið sögð bera einkenni Newspeak. Í samtali við Vísi sagði Gauti Kristmannsson, 

dósent í þýðingafræði við Háskóla Íslands, að þessi þrjú orð gætu vel fallið undir 

tungumál Orwells en til dæmis mætti túlka orðið ,heimili‘ sem „hluta fyrir heild“ í þessu 

samhengi eða „sem myndhverfingu fyrir lántakendur“ (Jakob Bjarnar Grétarsson, 

2014). Merkingarþrenging hefur því orðið á orðinu ,heimili‘ en þegar það er notað í 

samhengi við skuldaleiðréttinguna virðast skuldlaus heimili ekki teljast til heimila. 

Heimili er því sérvalið orð yfir það fólk sem situr í skuldafeni vegna húsnæðislána sinna 

og uppfylla þannig ákveðnar kröfur til þess að sækja um leiðréttingu.  

 Orðin ,leiðrétting‘ og ,forsendubrestur‘ bera þess merki að vera skrauthvörf þar 

sem „menn gefa sér ákveðna hluti og orða svo samkvæmt því“ (Jakob Bjarnar 

Grétarsson, 2014). Leiðrétting felur í sér, eins og áður hefur komið fram, að um einhver 

mistök sé að ræða og að þau þurfi að laga. Það hefur þó ekki enn skýrst hver þau mistök 

eru í sambandi við skuldaleiðréttinguna miklu sem var meira að segja fyrst um sinn 

kölluð skuldaniðurfelling. Kjósendur gátu staðið í þeirri trú að verið væri að lofa þeim 

niðurfellingu óviðráðanlegra skulda sinna en í ljós kom að einungis er um leiðréttingu 

að ræða ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt.  

 Varðandi hugtakið ,forsendubrestur‘ er erfitt að átta sig á hvað liggur að baki 

enda hefur hvergi komið fram hvaða forsendur hverra brustu. Hugtakinu er fleytt áfram 

á þeirri merkingu sem valdhafar telja ákjósanlegasta en fáir virðast átta sig á. Hér er því 

ýmsum aðferðum beitt til þess að nota tungumál þjóðarinnar sem vopn gegn vitsmunum 

hennar. Orðið ,forsendubrestur‘ er ekki að finna í íslenskri orðabók en sé það þýtt yfir á 

ensku er talað um lögfræðihugtakið e. force majeure og vísar það í einhvers konar 

óviðráðanlegar ástæður (Matthías Magnússon, 1996). Þetta er því enn eitt dæmið um að 

hugtak sé vandlega valið í ákveðnum tilgangi. Þetta er gert til þess að gefa almenningi 

ástæður fyrir einhverjum flóknum málefnum. Hugtaki er komið út í almenna umræðu 

með sífelldri endurtekningu í fjölmiðlum úr öllum áttum og þannig fer það að þekkjast á 

þeim forsendum sem stjórnmálamennirnir vilja. Þessi aðferð sýnir hvers megnug hugtök 

eru (Jakob Bjarnar Grétarsson, 2014). Samkvæmt Gauta Kristmannssyni standa 

fjölmiðlar sig ekki nógu vel í að taka svona hugtökum með fyrirvara og gefa 

merkingabreytingum þeirra þannig byr undir báða vængi (Jakob Bjarnar Grétarsson, 

2014).  
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 Orðið ,varnarúði‘ er enn eitt dæmið sem tekið hefur verið því til stuðnings að 

Newspeak sé til innan íslensku. Í kaflanum hér á undan var útskýrt hvernig orðið væri 

notað þegar lögreglan neyðist til að beita táragasi eða piparúða gegn almennum 

borgurum. Í stað þess að beina sjónum að hvers konar úða er í raun verið að nota er lögð 

áhersla á tilganginn. Honum er beitt í varnarskyni af lögreglu og þess vegna heitir það 

,varnarúði‘ í þeim aðstæðum. Þegar almennir borgara eru gripnir með slíka úða í fórum 

sér er þó talað um piparúða (Jónas Kristjánsson, 16.06.2008). Hér má sjá einkenni 

skrauthvarfa í anda 1984 þar sem Ástarráðuneyti og Friðarráðuneyti sáu um pyntingar 

og stríð.  

 Síðasta dæmið sem tekið var fyrir í 5. kafla var orðaval Kristjáns Þórs 

Júlíussonar um hækkun komugjalda á heilsugæslustöðvar. Kristján gaf í skyn að 

hækkanir kæmu ekki niður á almenningi og væru þar af leiðandi ekki eiginlegar 

hækkanir (Jónas Kristjánsson, 09.01.2014). Þetta ber vissulega þess merkis að vera 

tvíhyggja í anda Newspeak þar sem ráðherrann er farinn að trúa því að svart sé hvítt; að 

hækkanir séu ekki hækkanir. Kristján sagði einnig niðurskurð heilsuþjónustunnar vera 

hagræðingu hennar (Jónas Kristjánsson, 09.01.2014) en þar eru nýttar mismunandi 

merkingar og áherslur orða í þágu stjórnvalda. Jónas (09.01.2014) sagði Kristján „lifa í 

sýndarveruleika hugtakabrenglunar“ og einkenni orðræðu Kristjáns í þessum efnum 

virðast styðja þessa tillögu Jónasar.  

 Þegar þessi dæmi hafa verið skoðuð nánar með einkenni Orwells á Newspeak til 

hliðsjónar virðist vera sem svo að ákveðin birtingarmynd Newspeak sé til staðar í 

íslensku. Þegar um neikvætt eða slæmt athæfi er að ræða gefa valdhafar því jákvæðari 

blæ með ákveðnu orðavali, skrauthvörfum, merkingabreytingum og hugtakabjögun. 

Þessi tilhneiging til að stinga sér inn í samband orðs og merkingar og kalla svart hvítt, 

og hvítt svart, er vissulega til staðar miðað við þau dæmi sem gerð hefur verið grein 

fyrir hér.    

 

 

7.  Lokaorð 
 

Stjórnmálamenn hafa verið staðnir að því í auknum mæli að beita ruglandi orðræðu og 

leggja aðra merkingu í hugtök og orð en hinn almenni málhafi gerir. Þessi hegðun hefur 

vakið upp spurningar margra um hvort stjórnmálamenn séu meðvitaðir um þessa 
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brenglun á tungumálinu sem á sér stað. Pólitísk orðræða í dag er orðin þannig að 

fræðimenn, blaðamenn og fleiri hafa sótt í hugmyndafræði Orwells og bendlað 

stjórnmálamenn við beitingu Newspeak. Dæmin sem tekin voru í ritgerðinni sýna 

vissulega fram á að Newspeak sé raunverulegur hluti pólitískrar orðræðu hér á landi. Þó 

eru afleiðingar þessarar bjögunar á tungumálinu alls ekki eins alvarlegar hér og í 

Norður-Kóreu eða á tímum Hitlers enda virðist tilkoma (meðvitaðrar) beitingar 

Newspeak nýleg á Íslandi. Íslenskir stjórnmálamenn nýta sér einna helst þá aðferð að 

beita hugtök skrauthvörfum og breyta merkingu þeirra þannig að þau feli í sér markmið 

og tilgang frekar en að leyfa þeim að hafa gegnsæja merkingu. Þetta má sjá á notkun 

orða á borð við varnarúði í stað piparúða, stöðugleikaskattur í stað útgönguskatts og 

jafnvel í orðinu skuldaleiðrétting.  Þeir virðast einnig sækja í áherslubreytingar eins og 

meðal annars má sjá á orðavalinu varðandi Evrópusambandsviðræðurnar sem voru 

„dregnar til baka“ og merkingarbrenglun eins og kom fram í hugtakinu ,pólitískur 

ómöguleiki‘.   

 Newspeak Orwells hafði þann tilgang að takmarka svið hugsunar þeirra sem 

bjuggu í Oceania. Orwell sakaði valdhafa samtíma síns um meðvitaða blekkingu með 

beitingu hugtaka og orða og eftir hans tíð hafa aðrir tekið við keflinu. Stjórnmálamenn 

eru ásakaðir um að beita skrauthvörfum, merkingabreytingum og mismunandi áherslum 

í anda Newspeak í tali sínu og vilja gagnrýnar raddir meina að það sé gert á meðvitaðan 

hátt svo verja megi það sem er óverjanlegt. Orwell hafði séð hvernig alræðisríki gætu 

nýtt sér mátt tungumálsins þannig að það hefði alvarlega afleiðingar og hann óttaðist að 

slíkt myndi eiga sér stað í framtíðinni. Markviss og meðvituð spilling tungumáls hefur 

gríðarleg áhrif og slíkt ber að varast.  

 Að þessu sögðu er beiting Newspeak  vissulega ekki svo langt á veg komin hér á 

landi að takmörkun hugsunar hins almenna borgara sé algild. Sumir gleypa óspurðir við 

nýjum hugtökum án þess að leggja mat á merkingu þeirra en hið jákvæða er fjöldi þeirra 

sem benda á hvernig verið er að brengla sambandið milli orðs og merkingar.  

 Hægt er að halda því fram að nú séu tímar þar sem Newspeak og beiting þess er 

raunveruleg ógn. Þannig er ástatt í Norður-Kóreu en þar hafa valdhafar þrengt 

hugsunarhátt þegna sinna með beitingu tungumálsins og með því að stöðva þróun þess. 

Aðstæður í Norður Kóreu eru ansi ýktar á heimsvísu en ekki verður litið framhjá því 

hve stóran þátt beiting tungumálsins hefur haft í þróuninni þar. Kim Il Sung tókst það 
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sama og Stóra bróður tókst innan Oceania; að beita tungumálinu til þess að stjórna 

hugsunum þegna sinna, samræma þær sínum eigin og réttlæta alls kyns ranglæti. Orwell 

sá þetta gerast hjá Hitler og hann óttaðist að á einhverjum tímapunkti, einhvers staðar 

myndi valdafíkn einhvers verða til þess að tungumál þjóðar yrði notað gegn henni.  

 Fyrst staðið er frammi fyrir þeirri ógn sem vísvitandi brenglun málsins er verður 

að eiga sér stað frjó umræða og umfram allt gagnrýnin. Fjölmiðlar þurfa að gegna 

veigamiklu hlutverki þar enda er mjög mikilvægt að þeir api ekki upp hugtök frá 

stjórnmálamönnum og mati almenning með þeim án þess að kanna innihaldið og hvað 

liggur að baki. Tungumál er sameign þjóðar og allir ættu að geta gengið að því vísu að 

skilja það án mikillar fyrirhafnar. Það er því ekki góðs viti þegar valdhafar eru í 

síauknum mæli ásakaðir um brenglun tungumálsins í sína þágu enda eru þeir með því að 

taka fyrsta skrefið að spádómi Orwells; fyrsta skrefið í átt að Newspeak. 
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