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Útdráttur 

Á undanförnum tveim áratugum hafa Íslendingar stundað fiskveiðar fyrir utan ströndum Vestur-

Afríku. Þar hafa bæði íslenskar útgerðir sem og íslenskir sjómenn unnið. Íslenskar útgerðir hafa 

safnað gríðarlegum auði frá því að kvótakerfi var sett á árið 1984 og með frjálsari sölu á 

aflaheimildum eftir nýja löggjöf árið 1990 jókst auður útgerðanna til muna. Í kjölfarið fóru íslensk 

útgerðarfyrirtæki að kaupa upp erlend fyrirtæki sem störfuðu innan sama geira. Í breyttu pólitísku og 

efnahagslegu landslagi nýfrjálshyggjunnar var einkavæðing ríkjandi stefna frá tíunda áratugnum og 

fram að efnahagshruni árið 2008. Þessi þensla útgerðarfyrirtækjanna átti eftir að rata til Vestur-Afríku 

og birtast okkur í þeim umdeildu veiðum sem þar hafa verið stundaðar síðustu tvo áratugi. Á sama 

tíma hefur aukin hnattvæðing haft áhrif á það ferli sem útrásin var. 

 Ritgerð þessi leitast við að skoða þessar veiðar með sjónarhorni mannfræðilegra kenninga um 

karlmennsku, hnattvæðingu og eftirlenduhyggju. Kenningar um ríkjandi karlmennsku hafa verið 

vinsælar allt síðan Connell (2000) setti þær fram á tíunda áratug síðustu aldar og er þessi ritgerð að 

mörgu leyti framlag til þeirra hugmynda. Sjávarútvegur er atvinnugrein sem lengi hefur verið talin 

karllægur vettvangur, en það sama má segja um fjármálageirann og útrásina, en fiskveiðar Íslendinga 

á erlendum vettvangi sameina að mörgu leyti þessa þætti. Markmið ritgerðarinnar er því að fá innsýn í 

veiðarnar í hnattrænu ljósi og skoða á hverju íslenskir sjómenn á erlendum vettvangi byggja upp 

karlmennsku sína. 

 Rannsóknin byggir á aðferðafræði mannfræðinnar, etnógrafíunni. Etnógrafía felur í sér 

eigindlegar rannsóknaraðferðir en vettvangskannanir og viðtöl eru jafnan undirstaða gagnasöfnunar 

og var sú leið farin í þessari rannsókn. Farið var á vettvang, þar sem dvalist var í átta vikur, tekin voru 

sjö hálf-stöðluð viðtöl við íslenska sjómenn sem unnið hafa í Vestur-Afríku, auk þess voru tvö önnur 

viðtöl tekin á Íslandi. Vettvangsathugun getur að mörgu leyti dýpkað sýn rannsakanda þar sem hann 

fær andrúmsloft vettvangsins frá fyrstu hendi þar sem rannsakandinn kemst í snertingu við tákn og 

annað sem erfitt er að fanga með öðrum rannsóknaraðferðum. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að íslenskir sjómenn halda á fjarlægan vettvang 

með ákveðnar hugmyndir um karlmennsku sína sem hafa mótast í gegnum þá félagsmótun sem þeir 

hafa fengið heima á Íslandi. Félagsmótunin á sér meðal annars rætur í rótgrónum hugmyndum 

Íslendinga um hvað er að vera sannur Íslendingur, sem sækir meðal annars áhrif í sögulega arfleið 

Íslands. Félagsmótun þessi rímar ekki við þann nýja veruleika sem sjómennirnir starfa við í Vestur-

Afríku, enda er félagsmótun með sérstöku sniði á hverjum stað fyrir sig. Sem viðbragð við því taka 

þeir upp á því að framandgera heimamenn til að upphefja karlmennsku sína. 

  



  

 5 

Abstract 

During the last two decades heavily industrialized fisheries have been taking place along the coast of 

West Africa which Icelanders have taken great part in. Since the quota system was established back in 

1984 the quota holders and the fish operators have collected great wealth, and that wealth expanded 

tremendously with quotas being more easily transferable with new legislation in 1990. Shortly after 

that, Icelandic fishing operators began to buy foreign companies within the same sector in the new 

neoliberal socio-economic world. Neoliberalism had been on the rise at the same time the quota 

system was established and had stimulated privatization. This expansion of Icelandic fishing operators 

eventually led to the fisheries taking place in West Africa. At the same time, globalization was 

shaping the economic landscape to a point of no return and was going to have a great influence on the 

Icelandic expansion. 

 The thesis is based on anthropological theories of hegemonic masculinity, globalization and 

post-colonialism. Theories of hegemonic masculinity have been a prevailing force within gender 

studies since Connell (2000) formulated them more than twenty years ago. This thesis is to some 

extend a contribution to these ideas. Fisheries, as a sector, have been known for their masculine 

identities, and the same thing can be said about the financial sector. The Icelandic fisheries that have 

taken place in the waters alongside the coast of West Africa do in many ways inherit both of these 

masculine identities. The thesis main objective is to inspect and shed light on the masculine identities 

of the Icelandic fishermen in West Africa, how they inherit and portray them. 

 The methods of this research are based on the ethnographic methodology of anthropology. 

Ethnography consists of qualitative methods, where observation and interviews are the main source of 

gathering data. Those methods formed the basis of this research. Fieldwork was conducted for an 

eight week period during March and April 2015. Nine in-depth interviews were taken with Icelandic 

fishermen. Seven of them were taken in West Africa and two in Iceland. When framing the list of 

questions, semi-structured interviews were the best approach for this task. Observational work on the 

field further helped to get a first hand experience and a deeper understanding of the field’s 

atmosphere. 

 The Icelandic fishermen find themselves in a new and unknown environment. With them they 

bring their own ideas of masculinity which they have formed throughout their socialization within 

Icelandic fisheries. These ideas have partly been formed by deeply rooted ideas of what it means to be 

a “true Icelander”. These ideas have in turn been shaped by Icelandic history. This socialization does 

not fit with their new reality in West-Africa. Hence, the Icelandic fishermen turn to othering the local 

fishermen as a way to enhance their own masculinity. 
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Formáli 

Verkefni þetta er hluti af 120 eininga meistaranámi í hnattrænum tengslum og er metið til 60 eininga. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Dr. Kristín Loftsdóttir. 

 Ég vil þakka öllum þeim viðmælendum sem gáfu sér tíma til að hitta mig og lögðu 

rannsókninni lið. Bestu þakkir vil ég færa leiðbeinanda mínum, Kristínu Loftsdóttir, en án hennar 

hefði ég ekki lagt upp í þá vegferð sem þessi rannsókn hefur verið. Þá vil ég einnig þakka Helgu 

Björnsdóttir fyrir góð ráð á meðan við unnum saman á vorönninni 2016, öllu því góða fólki sem ég 

hitti á vettvangi á meðan rannsókninni stóð og ekki síst túlkunum sem aðstoðuðu mig á vettvangi, en 

án þeirra hefði ég ekki getað safnað mikilvægum upplýsingum. 

 Að lokum langar mig að þakka þeim sem lásu yfir ritgerðina og síðast en ekki síst henni 

Friðsemd sem hvatti mig til dáða á meðan ritgerðarskrif stóðu yfir. 
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Inngangur 

Á undanförnum tveim áratugum hafa Íslendingar stundað fiskveiðar fyrir utan ströndum Vestur-

Afríku. Þar hafa bæði íslenskar útgerðir sem og íslenskir sjómenn unnið. Íslenskar útgerðir hafa 

safnað gríðarlegum auði frá því að kvótakerfi var sett á árið 1984 og með frjálsari sölu á 

aflaheimildum eftir nýja löggjöf árið 1990 jókst auður útgerðanna til muna. Í kjölfarið fóru íslensk 

útgerðarfyrirtæki að kaupa upp erlend fyrirtæki sem störfuðu innan sama geira. Í breyttu pólitísku og 

efnahagslegu landslagi nýfrjálshyggjunnar var einkavæðing ríkjandi stefna frá tíunda áratugnum og 

fram að efnahagshruni árið 2008. Þessi þensla útgerðarfyrirtækjanna átti eftir að rata til Vestur-Afríku 

og birtast okkur í þeim umdeildu veiðum sem þar hafa verið stundaðar síðustu tvo áratugi. Á sama 

tíma hefur aukin hnattvæðing haft áhrif á það ferli sem útrásin var. 

 Rannsóknir benda til þess að hnattvæðing hafi áhrif á hugmyndir karlmanna um karlmennsku 

sína þar sem ólíkar hugmyndir um hvernig skuli ávinna sér karlmennsku í hnattrænu umhverfi takast á 

(Beasley, 2005; Connell og Wood, 2005; Kimmel, 2003). Mikilvægt er að líta á íslenskar fiskveiðar 

fyrir utan ströndum Vestur-Afríku sem hluta af þeirri efnahagsþenslu sem átti sér stað á árunum fyrir 

hrun (Gísli Pálsson og Durrenberger, 2015; Níels Einarsson, 2015). Markmið þessarar ritgerðar er að 

setja fiskveiðarnar í samhengi við kenningar mannfræðinga um karlmennsku og hnattvæðingu með 

það fyrir augum að skoða hvernig íslenskir sjómenn á þessum slóðum byggja karlmennsku sína. 

Skoðað verður hvernig félagslegur bakgrunnur þeirra á Íslandi samsvarar sér með hugmyndum þeirra 

heimamanna sem þeir vinna með. Til þess að fá dýpri skilning og víðara samhengi á upplifun 

íslenskra sjómanna verður einnig stuðst við kenningar um eftirlenduhyggju (e. post-colonialism). 

Mismunandi söguleg arfleið þessara ólíku staða gæti haft mikið að segja um hvernig íslensku 

sjómennirnir sjá og skynja þann vettvang sem þeir stunda fiskveiðar á. Rannsóknarspurning 

þessarar ritgerðar snýr að því að skoða hver upplifun Íslendinga sé á vettvangi, þ.e. hvernig þeir 

upplifa sig í þeim nýja veruleika þar sem veiðarnar eru stundaðar. Á hverju byggja íslenskir sjómenn 

sem stunda fiskveiðar fyrir utan ströndum Vestur-Afríku karlmennsku sína? Til að svara þessari 

spurningu er nauðsynlegt að skoða hvernig þeir upplifa tilveru sína á nýjum slóðum þar sem karlæg 

gildi sjómennskunnar eru svo ríkjandi. 

 Eins og áður hefur komið fram tengjast fiskveiðar Íslendinga við strendur Vestur-Afríku 

útrásinni og það sem tengist hvað helst útrás, viðskiptum, fjármálum og sjómennsku ekki hvað síst, er 

það karllæga umhverfi sem þar þrífst. Kristín Loftsdóttir (2015) bendir á hvernig sterkar karlmennsku 

ímyndir hafi verið skapaðar í kringum útrásina. Mikið var gert úr því að nýríkir fjárfestar hafi 

endurspeglað gamla víkingaímynd þar sem þeir voru gjarnan kallaðir útrásarvíkingar. Ímynd 

útrásarinnar var einkar ásásargjörn og má segja að efnahagsútrásin hafi verið mjög karlmennsku 

drifin, líkt og hin upprunalega víkingaímynd er. Margar af þeim ímyndum sem skapaðar voru í 

kringum útrásarvíkingana má heimfæra yfir á sjómennsku. Alla jafnan eru þetta karlmenn sem halda 

af landi brott, oft í aðstæður sem bjóða upp á óvissu og áhættu (Dowling, 2011). 
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 Ritgerðin byggir á kenningum fræðimannsins Raewyn Connell (2005) um ríkjandi (e. 

hegemonic) karlmennsku, þar sem hún segir að ákveðið form af ríkjandi karlmennsku sé ávallt að 

finna innan sérhvers rýmis. Leitast verður við að skoða hvort íslensku sjómennirnir setji sig á stall 

fyrir ofan heimamenn og njóti því þeirra forréttinda sem ríkjandi karlmennska gefur þeim sem hana 

bera. Connell heldur því fram að innan hvers rýmis séu margar mismunandi karlmennskur að finna en 

í flestum tilvikum er aðeins ein sem er ríkjandi. Þessi tiltekna karlmennska sem metin er ríkjandi á 

hverjum stað fyrir sig er staða sem erfitt er að ávinna sér og sem krefst oft líkamlegs eða andlegs 

erfiðis. Í skrifum sínum hefur Connell fjallað töluvert um þessar ríkjandi karlmennskur og reynt að 

setja þær í samhengi við ákveðna hópa í samfélaginu, þá einna helst íþróttamenn og farsæla 

viðskiptajöfra. Leitast verður við að skoða hvort heimfæra megi hennar kenningar á vettvang 

veiðanna í Vestur-Afríku. 

 Til að fá dýpri skilning á samskipti íslensku sjómannanna við heimamenn og hvernig 

hugmyndir þeirra um karlmennsku er háttað mun ég einnig styðjast við kenningar um hnattvæðingu 

og eftirlenduhyggju. Kenningar mannfræðingsins Arjun Appadurai (2008) hafa mótað sýn 

mannfræðinga á hnattræn ferli, einkum og sér í lagi vegna þess að hann leitast við að taka á öllum 

snertiflötum hnattvæðingar í kenningum sínum. Samkvæmt Appadurai er um fimm víddir að ræða 

þegar kemur að hnattvæðingu; þjóðvíddir, fjölmiðlavíddir, tæknivíddir, fjármálavíddir og 

hugmyndavíddir. Víddir þessar hafa hver sína eiginleika en eru háðar hvorri annarri upp að vissu 

marki. Vegna þess hve heildræn kenning Appadurai er, fellur hún sérstaklega vel að þessari rannsókn. 

Appadurai reynir að setja hnattvæðingu i samhengi við flest alla mannlega þætti og þá ferla sem þeir 

snerta, svo sem efnahagslega, menningarlega eða samfélagslega. Það er sérlega áhugavert að skoða 

þessar fiskveiðar í ljósi þeirra hnattrænu umsvifa sem átt hafa sér stað undanfarna tvo áratugi eða svo, 

sem vissulega hafa auðveldað slíka veiði. 

 Kenningar um hnattvæðingu fjalla að stórum hluta um hvernig veruleiki fólks skarast sífellt 

meira eftir því sem samskipti milli ólíkra hópa verða örari. Því verður litið til kenninga sem falla að 

eftirlenduhyggju, en þær taka á því hvernig samskiptum milli ólíkra hópa er háttað, sérstaklega hvað 

varðar valdaójafnvægi og útskúfun ákveðinna hópa. Stuðst verður við kenningar Edward Said um 

Orientalisma (Said, 1978), kenningar Michel Foucault um vald og heldur nýstárlegar kenningar um 

hvítleika (e. whiteness) og undantekningarhyggju (e. exceptionalims). Kenningarnar varpa frekara 

ljósi á hugmyndir íslensku sjómannanna um þá heimamenn sem þeir vinna með og stöðu sína meðal 

þeirra. Undantekningarhyggja er sú hugmyndafræði að einstaklingar eða hópar á ákveðnu svæði séu 

undanskilinn heildrænni samfélagslegri ábyrgð. Hugmyndir um hvítleika snúast um að ákveðnir 

einstaklingar geti leyft sér að gleyma hörundslit sínum og valdastöðu, þar sem menningarleg gildi eru 

rótgróin í þjóðernislega og etníska orðræðu, sem er hvítum einstaklingum sérlega hliðholl (Loftsdóttir 

og Jensen, 2012 og Rastas, 2012). 
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 Frumgögnum var safnað í gegnum viðtöl og vettvangsathugun sem eru hluti af hefðbundinni 

aðferðafræði mannfræðinnar sem í daglegu tali er kölluð etnógrafía. Merking hugtaksins er í raun 

tvíþætt, annarsvegar er hugtakið notað yfir verklagið sjálft og gerð rannsóknarinnar og hinsvegar það 

rit sem rannsóknin leiðir af sér (Angrosino, 2007; Barnard og Spencer, 1998). Rannsóknaraðferðin var 

mótuð á árdögum mannfræðinnar en hefur staðist tímans tönn fyrir utan minniháttar breytingar, 

aðallega hvað varðar sjónarhorn og það rými sem rannsóknin fer fram í. Við gerð þessarar rannsóknar 

var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir etnógrafíunnar. Viðtöl og vettvangsathuganir hafa lengi 

verið hluti af grunnrannsóknaraðferðum mannfræðinnar og þessi rannsókn er engin undantekning. 

 Farið var í vettvangsferð til að fá betra innsæi á vettvang þann sem rannsakaður er. Dvaldist 

rannsakandi í tvo mánuði á þeim slóðum sem Íslendingarnir eru við veiðar og við löndunarstaði 

heimamanna. Viðvera á vettvangi getur að mörgu leyti dýpkað sýn rannsakanda þar sem hann fær 

betri tilfinningu fyrir vettvanginum og andrúmslofti hans, rannsakandinn kemst í snertingu við tákn og 

annað sem erfitt er að fanga með öðrum rannsóknaraðferðum. Tekin voru níu hálfstöðluð viðtöl, sjö 

viðtöl voru tekin á vettvangi og tvö á Íslandi. Hálfstöðluð viðtöl, þar sem viðtalsrammi er opnari, hafa 

verið að ryðja sér til rúms á undanförnum árum. Þau þykja henta vel þar sem þau leyfa viðtalinu að 

flæða betur en stöðluð viðtöl, í ljósi þess var ákveðið að styðjast við hálfstöðluð viðtöl (Davies, 1999). 

 Ritgerðin er þannig uppbyggð að á eftir inngangi kemur fræðileg umfjöllun, þar verða þeim 

grunnkenningum sem stuðst er við í rannsókninni gerð skil. Kenningarlegur grundvöllur 

rannsóknarinnar byggist á mannfræðilegum kenningum um karlmennsku, hnattvæðingu og 

eftirlenduhyggju eins og komið hefur fram og í kjölfarið af því er farið yfir aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Eftir það er farið yfir vettvang rannsóknarinnar, bæði á Íslandi og í Vestur-Afríku. 

Að því loknu er farið yfir bæði íslenskar og aðrar utanaðkomandi fiskveiðar sem hafa átt sér stað fyrir 

utan ströndum Vestur-Afríku. Í lokin eru ályktanir dregnar út frá frumgögnum rannsóknarinnar og 

þær settar í samhengi við þær kenningar sem stuðst er við. 
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Kenningar og fræðilegur bakgrunnur 

Kenningar innan félagsvísindanna leitast við að skilja félagslegan veruleika fólks og setja hann í 

stærra félagslegt samhengi. Innan félagsvísindanna og sérstaklega mannfræðinnar hafa verið margar 

minni kenningar við lýði hverju sinni þar sem höfundar smíða jafnan kenningu sem fangar þeirra 

áhugasvið (Ritzer, 2007 og Ortner, 1984). Slíkar kenningar hafa hjálpað rannsakendum að ramma inn 

rannsóknir sínar og gefa þeim bæði sjónarhorn og útgangspunkt. Í eftirfarandi kafla verður farið yfir 

þær kenningar sem leggja grunninn að þessari rannsókn. Fyrst verður fjallað um karlmennsku, svo 

hnattvæðingu og loks um eftirlenduhyggju. Kenningar þessar verða notaðar til að greina efnið og 

frumgögn, með því að fletta þeim saman munu þær varpa ljósi á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Karlmennska 

Hugtakið karlmennska (e. masculinity) á uppruna sinn að rekja til latneska orðsins masculinus, en 

bera fór á notkun hugtaksins í daglegu tali á nítjándu öld og síðan þá hefur það dreift nokkuð úr sér. 

Áberandi munur gat verið á skilgreiningum á karlmennsku út frá því hvaða stétt fólk tilheyrði og gat 

það því verið breytilegt innan lítils samfélags (Whitehead, 2002). Út frá sagnfræðilegum nálgunum er 

nauðsynlegt að fara langt aftur í söguna og skoða tengsl á milli efnahagslegrar og félagslegrar 

uppbyggingar til að fá skýrari mynd af því hvernig karlmennska er byggð upp. Hugmyndir fólks um 

karlmennsku eru mun flóknari en svo að vera persónuleg upplifun eða afsprengi persónulegra 

hugmynda. Sá skilningur sem fólk leggur í hugtakið er margbreytilegur eftir svæðum og fylgir gjarnan 

staðbundnum hugmyndum fólks víða um hnöttinn. Þar er honum svo viðhaldið í gegnum hin ýmsu 

félagslegu samskipti manna (Connell, 2005). 

 Til þess að skoða og skilja merkingu karlmennsku er nauðsynlegt að þekkja hugtakið 

kyngervi og merkingu þess. Munurinn á líffræðilegu kyni og kyngervi er sá að kyngervi er skilgreint 

sem félagslega áunnið fyrirbæri, á meðan kyn er eins og áður sagði, líffræðilegt og mótað af 

náttúrunnar hendi (Moore, 1994). Með því að skoða kyngervi sem hluta af félagmótun erum við að 

storka fyrirframgefnum hugmyndum um hvað það er að vera karlmaður og kvenmaður. Með þessu 

fæst betri sýn á samskipti kynjanna, félaglega sem menningarlega, samskipti sem líffræðin ein og sér 

getur ekki útskýrt. Þrátt fyrir að hugmyndir um kynhneigð skarist vissulega við þessi hugtök er 

mikilvægt að reyna að halda þeim aðskildum, vegna þess að kynhneigð getur skarast þvert á öll 

kyngervi (Stolcke, 1993). Strákum er oftar en ekki lýst sem heilbrigðum, virkum og sterkum 

einstaklingum, á meðan stúlkur virðast oftast nær fá andstæða lýsingu, fíngerðar og mjúkar. Vel má 

færa rök á móti slíkum staðhæfingum, til dæmis eru karlmenn veikara kynið á mörgum sviðum, þá 

hafa karlmenn hærri dánartíðni en konur á öllum aldursskeiðum, fyrir utan meðgöngutíma kvenna. 

Ólíkt því sem oft er haldið, er það menning sem skilgreinir að stórum hluta hugmyndir okkar um hvað 

karlmennska og kvenleiki eru (Mascia-Lees og Black, 2000). 
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 Staðalímyndir af hverskyns toga um kyngervi í vestrænni heimsmynd eiga að stórum hluta 

uppruna sinn að rekja til hugsunar í tvíhyggjum (tvenndarhyggju) eins og gáfaður/heimskur, 

sterkur/aumur og þar fram eftir götunum. Tvíhyggja er rótgróin í huga okkar og tungumál og hefur 

mikil áhrif á hvernig við hugsum. Aðrar breytur hafa einnig gríðarleg áhrif á líf okkar, eins og 

þjóðerni, kynþáttur og stétt, en kyngervi og kyn hafa sennilega hvað mestu áhrif vegna þess að þær 

finnast í öllum samfélögum og eru því hluti af menningu hvers og eins. Kyngervi og kyn stjórna því 

að stórum hluta hvernig aðrir sjá okkur og hvernig við sjáum heiminn (Whitehead, 2002). Til að reyna 

að skilja betur þessar hugmyndir hafa kenningar um kyngervi skoðað vensl og samskipti milli kvenna 

og karla. Með slíkum rannsóknum er hægt að fá dýpri skilning á bæði sögulegan og núverandi 

valdastrúktúr á milli karla og kvenna. Þannig er ekki bara grafið undan feðraveldinu og því ögrað, 

heldur er möguleikinn fyrir hendi að rannsaka upphaf félagslegs ójafnaðar á milli kynjanna (Stolcke, 

1993). 

 Þær hugmyndir sem fólk hefur um kyngervi eru því endurspeglun hverrar menningar fyrir sig 

á líkamleika og víst svo er, þá ættu hugmyndir okkar um kyngervi að vera breytanlegar rétt eins og 

menningin sjálf. Mascia-Lees og Black (2000) benda á að mannfræðingar hafi meðal annars skilgreint 

menningu sem svo að hún sé mótuð af þeim einstaklingum sem mynda það samfélag sem menningin 

fyrirfinnst í. Menningin hefur svo gagnkvæm áhrif á einstaklinga þar sem saga og umhverfisaðstæður 

þeirra koma inn í myndina. Kyngervi er því mótað af menningu, menning er svo mótuð af 

einstaklingum og öfugt. Með atbeini hvers einstaklings er svigrúm til breytinga og þar með er kominn 

grundvöllur til að breyta hugmyndum okkar um kyngervi. Slík framkvæmd krefst þó mikillar vinnu, 

félagslegur ójöfnuður er ennþá gríðarlegur í flestum samfélögum og honum þarf að vinna bug á til að 

hægt sé að fara í svo róttækar breytingar (Stolcke 1993). 

 Það eru ekki bara hugmyndir fólks um kyngervi sem eru rótgrónar í menningu fólks, heldur 

einnig hvað felst í hugtakinu kynhlutverk. Þrátt fyrir það hefur orðið „hlutverk“ (e. role) ekki verið 

notað svo lengi til að útskýra hegðun fólks, eða frá því á fjórða áratug síðustu aldar. Hugtakið þykir 

vel sniðið til að lýsa hlutverki og staðsetningu einstaklinga í félaglegu kerfi þar sem norm hafa mikið 

að segja um hvernig við högum okkur. Samkvæmt Connell (2005) tóku fræðimenn hugtakið upp að 

fullu í kringum sjötta áratug síðustu aldar og heimfærðu það yfir á hlutverk kynjanna, þar með hafi 

það öðlast ákveðna viðurkenningu innan félagsvísindanna. Hugtakið kynhlutverk lýsir því hvernig 

einstaklingur á að haga sér eftir því af hvaða kyni hann er, samkvæmt ríkjandi gildum hvers samfélags 

(Oxford Living Dictionaries, e.d.) Samkvæmt Connell (2005) hafa kynhlutverk verið skilgreind sem 

gagnvirk hlutverk, það er að segja að hlutverkin vinni á móti hvort öðru sem leiði af sér mismunandi 

skynjun og skilning á milli kynjanna á hinu félagslega. Túlkun á kyninu sem slíku verður mikil á 

meðan aðrir þættir sem finna má innan sama kyns, eins og kynþáttur, kynhneigð eða stétt vilji 

gleymast eða vega minna. Connell er gagnrýnin á þessar kenningar og segir að þær hafi að stórum 
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hluta hunsað þætti eins og  samkynhneigð, þjóðerni og kynþátt þegar kemur að því að skoða 

kynhlutverk, eða svokallaða skörun. 

 Skörun er hugtak sem hefur verið vinsælt í fræðilegri umfjöllun þegar fjallað er um ólíkar 

breytur og hvernig þær geta haft áhrif á sjálfsumleika (e. identity) einstaklinga. Breytur þessar geta til 

dæmis verið kynþáttur, stétt, þjóðerni eða kynhneigð (Guðbjört Guðjónsdóttir og Kristín Loftdóttir, 

2009). Hugtakið var fyrst notað árið 1989 af Kimberlé Crenshaw til að lýsa mismunun af hverskyns 

toga á bandarískum konum af afrískum uppruna. Hugtakið undirstrikar ekki bara mikilvægi þess að 

taka aðra þætti en kyn inn í upplifun einstaklinga, heldur leitast það við að skoða hvernig þessir þættir 

spila saman í mismunandi aðstæðum og tímum. Upplifun einstaklinga af sama þjóðerni, kynþætti eða 

trú getur aldrei verið sú sama, nauðsynlegt sé að taka með í myndina allan þann fjölbreytileika sem 

fyrirfinnst á hverjum stað fyrir sig. Samfélög eru ekki föst í tíma og rúmi, heldur eru þau fyrirbæri 

sem eru í stöðugu ferli, samband samfélags og flæði þess má kalla samveruleika (e. intersubjectivity). 

Samveruleikinn og orðræða hafa mikil áhrif á líkamleika í gegnum hugmyndir og skoðanir 

samfélagsins á þáttum eins og kynhneigð, kynþætti og þjóðerni, sem allir hafa áhrif á sjálfsumleika 

fólks. Í samfélagi þar sem samskipti fólks fara fram að stórum hluta einstaklinga á milli, skiptir 

líkamleiki miklu máli. Við viljum vera séð í réttu ljósi, það hefur áhrif á reynslu okkar og hvernig við 

túlkum aðstæður. Reynsla er að mestum hluta háð samveruleikanum og líkamleika frekar en að vera 

einstaklingsbundin. Hún er því félagsleg og flæðandi (Moore, 1994). 

Ríkjandi karlmennska 

Á Vesturlöndum tekur kyngervi oftast nær á sig tvær birtingarmyndir, það er karllæga og kvenlæga. 

Hafa verður í huga að birtingarmyndir kyngervis eru menningarbundnar og því ekki alltaf þær sömu 

(Strang, 2009). Í þeim samfélögum þar sem kyngervi er annað hvort karllægt eða kvenlægt standa þau 

oftast fyrir sitthvort kynið og mynda jafnvægi á móti hvort öðru. Í öðrum samfélögum eru hugmyndir 

um kyngervi mun sveigjanlegri og hafa meira flæði. Í staðinn fyrir að vera fyrirfram áætlaðar 

birtingarmyndir tveggja kynja, raðast eiginleikar hins karlæga og kvenlæga upp í ákveðin þrep þar 

sem eiginleikar þeirra hverju sinni ráða hvað sé gott og hvað ekki. Kvenleiki gæti því staðið jafnt 

karlmennsku við ákveðnar aðstæður (Moore, 1994). Fyrst um sinn stjórnaðist sjónarhorn fræðanna af 

því að skoða konur þegar kom að kyngervi, en mikilvægt er þó að nálgast hugmyndir okkar um 

kyngervi einnig út frá sjónarhorni karla. Karlmennska og kvenleiki verða aðeins skilin í tengslum við 

hvort annað og með því að gefa okkur tvö aðskilin kynhlutverk, við erum því í raun að segja að til séu 

tvö aðskilin hlutverk karla og kvenna (Gledhill, 2000). Gutmann (1997) bendir á að í allt of langan 

tíma hafi mannfræðirannsóknir tekið mið af eðli karlmennskunnar sem norm í samfélögum, líkt og 

litið væri svo á að eðli karlmanna endurspegli eðli samfélagsins og það sem það gerir. Konurnar hafi 

hinsvegar verið teknar út fyrir og skrifað sérstaklega um þær og hvað þær höfðust við, ef það var þá 

skrifað um þær á annað borð. Þetta ýtir undir þá tilhneigð að þegar skoða á kyngervi þá fari menn 

ósjálfrátt að hugsa um konur.  
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 Dagleg orðræða getur réttlætt ofbeldisfulla og kúgandi hegðun ákveðinna karlmanna sem 

eðlilega hegðun karlmanna af náttúrunnar hendi (Whitehead, 2002). Sleap (1998) vill meina að slík 

orðræða sé til þess gerð að ýta undir og viðhalda ákveðnum hugmyndum um karlmennsku og 

kvenleika. Með slíkum réttlætingum sé verið að gefa út þau skilaboð að slík hegðun sé 

óumflýjanlegur raunveruleiki samfélagsins, vegna þess að hún sé föst í eðli karlmanna. Þó svo að 

femínísk orðræða og nálgun fari víða, er eitt af grundvallar markmiðum femínismans að grafa undan 

og gagnrýna karlaveldið (feðraveldið) og þá hugmyndafræði sem það byggir á. Einnig hafa aðrar 

greinar félagsvísindanna, eins og mannfræði og félagsfræði leitast við að rannsaka karlmennsku til 

hlítar, svo hægt verði að skilja hana. Aðeins þannig verður hægt að komast að því hvað stendur í vegi 

fyrir því að kynin geti lifað á jafnréttisgrundvelli (Whitehead, 2002). Mannfræðin þykir vel í stakk 

búin til að rannsaka karlmennsku, ekki síst vegna þess hversu víðfeðm hún er. Niðurstöður þessara 

rannsókna sýna að erfitt sé að ávinna sér manndóm, slíkt er einungis gert með miklu striti og barningi 

í sérstaklega karllægu umhverfi. Auk þess sem helgisiðir og manndómsvígslur spila stórt hlutverk þar 

sem manndómi er náð með því að hækka sig upp á hærra þrep í félagslegu valdakerfi (Archetti, 1999 

og Connell, 2005). 

 Connell (2000:) er einn þekktasti fræðimaður sem rannsakað hefur áhrif karlmennsku og 

hvernig hún birtist í hinum ýmsu samfélögum. Raunar er það svo að hugmyndir hennar um ríkjandi 

(e. hegemonic) karlmennsku hafi verið rauður þráður í karlafræðum undanfarin tuttugu ár eða svo. 

Megin áhersla Connell er sú að á hverjum tíma fyrir sig fyrirfinnast nokkrar útgáfur eða ímyndir af 

karlmennsku. Karlmennskur þessar raðast ekki upp að jöfnu, heldur í ákveðnu valdakerfi eða 

stigveldi. Sumar eru hærra settar en aðrar og eru því ríkjandi karlmennskur í samfélaginu á meðan 

aðrar eru kúgaðar. Segja má að kenningar um ríkjandi karlmennsku hafi að stórum hluta tekið við af 

kenningum um kynhlutverk (Connell og Messerschmidt, 2005). 

 Hugtakið sem Connell notar fyrir ríkjandi karlmennsku (e. hegemonic masculinity), er fengið 

að láni frá Ítalanum Antonio Gramsci. Gramsci notaði hugtakið „hegemony“ þegar hann setti fram 

kenningu um að efri stéttir hvers samfélags fyrir sig, oftast borgarstéttir, hefðu vald til að stýra 

hugsunarhætti alls samfélagsins með því að setja reglur og gildi sem allt samfélagið þyrfti að lúta 

(Gramsci, 1998). Connell (2005) heimfærir hugtakið yfir á karlmenn og segir að allir karlmenn þurfi 

að fara eftir lögmálum þeirra sem hafa ríkjandi karlmennsku, eða leitist að minnsta kosti við að fara 

eftir þeim. Ríkjandi karlmennsku er oftar en ekki viðhaldið í gegnum stofnanir og miðlað efni, þar 

sem fjölmiðlar spila stórt hlutverk. Í gegnum auglýsingar hafa stofnanir gott aðgengi að almenningi og 

geta ýtt undir hugmyndafræði hins ríkjandi forms og þannig haslað sér völl og viðhaldið sér (Fuller, 

2006). Hugtakið notaði Connell fyrst árið 1979 til að útskýra feðraveldið. Þegar hún notaði hugtakið í 

fyrstu var áherslan meira á kyngervi í tengslum við karlmenn og feðraveldið, en átti svo eftir að þróast 

yfir í að vera notað mestmegnis yfir karlmenn (Hearn, 2004). 
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 Eins og kom fram hér að ofan heldur Connell því fram að um margar karlmennskur sé að 

ræða í hverju samfélagi fyrir sig og því sé ekki hægt að tala um karlmennsku sem eitt ákveðið 

fyrirbæri. Það er ekki til sniðmát af karlmennsku sem nær yfir alla karlmenn. Menning, sem 

skilgreinir kyngervi og þar með karlmennsku, er mismunandi eftir tíma og stað. Í þeim 

fjölmenningarsamfélögum sem finna má í dag geta því orðið tilvik þar sem mismunandi hugmyndir 

um karlmennsku rekast á og flóknara getur verið fyrir karlmenn að vita hvernig skuli ávinna sér 

manndóm (Connell, 2000). Ríkið getur haft mikið að segja um hvað sé ríkjandi karlmennska. Ríkjandi 

karlmennska getur reynst ríkinu ákveðið verkfæri við að tengja saman hugmyndir um karlmennsku og 

kynþætti eða þjóðerni. Slíkt getur réttlætt valdi ríkisins yfir einstaka hópum eða einstaklingum og 

þannig dregið úr pólitískum vilja þeirra (Dolan, 2002). Þeir sem ráða eru oftast nær fámennur hópur 

útvaldra, en það sama á við um þá sem hafa ríkjandi karlmennsku. Ríkjandi karlmennsku er erfitt að 

ávinna sér, í raun er það svo að fæstir karlmenn munu ná að öðlast stöðu ríkjandi karlmennsku. Þeir 

sem hafa náð að ávinna sér slíkan titil eru oftast fyrirmyndir annarra karlmanna. Þeir hafa oft þurft að 

ganga í gegnum langt ferli líkamlegs eða andlegs ofbeldis eða álags. Slíkum hugmyndum er viðhaldið 

á ýmsa vegu, það getur verið í gegnum dulið ferli eins og orðræðu eða sjónrænt eins og með ofbeldi, 

íþróttum eða fréttum (Connell, 2000). 

 Ríkjandi karlmennska verður því til í gegnum ákveðið ferli, ferli athafna sem réttlæta ekki 

bara ríkjandi stöðu yfir öðrum körlum heldur einnig yfir konum. Eftir að búið er að aðgreina ríkjandi 

karlmennsku frá öðrum karlmennskum, gera hana aðgengilega örfáum útvöldum og staðla (e. 

normative), er hún orðin öðrum karlmönnum eftirsóknarverð. Þannig má segja að fyrir mörgum 

karlmönnum er eðlilegt að haga sér á vissan hátt við ákveðnar aðstæður. Það felur í sér að til sé leið 

fyrir alla karlmenn til að verða að „alvöru“ karlmanni og þeir hvattir til þess að feta hana. 

Hugmyndafræðilega lögmætir þetta ferli það að konur séu körlum óæðri eða lægra settar á 

hnattrænum skala, vegna þess að þær hafa oftast ekki líkamlega burði til að ávinna sér ríkjandi 

karlmennsku (Connell og Messerschmidt, 2005). 

 Það leikur enginn vafi á því að kenningar Connell um ríkjandi karlmennsku hafa markað 

ákveðin þáttaskil í karlafræðum. Connell hefur verið leiðandi afl í fræðunum til lengri tíma og margir 

fræðimenn hafa tekið hugmyndir hennar upp, þar á meðal er Prem Vijayan (2002) sem segir að 

hugmyndin um ríkjandi karlmennsku sé undirstaða þess að viðhalda karlaveldinu. Eitt eiga þó 

karlaveldin öll sameiginlegt og það er að karlmenn í þeim samfélögum eru ráðandi kyn. Svo má finna 

stigveldi innan þess hóps sem karlmenn heyra til. Yngri menn, menn á eldri árum og fatlaðir menn eru 

oftast nær í veikari stöðu en aðrir. Stétt, kynþáttur og kynhneigð hafa einnig mikið að segja í þessu 

samhengi. Mikilvægt er að skoða slíka þætti þegar kemur að því að öðlast skilning á tengingu milli 

karla og kvenna og hvernig lífi þeirra er háttað (Cleaver, 2002). 

 Í samfélagi okkar eru gildi og kynhlutverk sem viðhalda jafnvægi samfélagsins, misskiptingu 

auðs á milli kynjanna er stýrt í gegnum þessi gildi. Slíkt stuðlar að ójöfnuði, viðheldur karlaveldinu og 



  

 17 

hefur mikil áhrif á líf fólks. Orðræða samfélagsins er sennilega það sem mestu máli skiptir, það er að 

mótun og uppbygging tungumálsins er viðhaldið í gegnum orðræðuna sem réttlæting viðverandi 

ástands. Þegar talað er um kynin sem sitthvora eininguna er orðræðu um tvíhyggju viðhaldið og við 

skilgreinum veruleikann eins og okkur er ætlað að gera, frekar en út frá gagnrýnu sjónarhorni, og 

högum okkur eftir því (Whitehead 2000). Mikilvægt er að rannsaka hegðun sem rekja má til 

hugmynda um karlmennsku, fanga margbreytileikann sem getur verið að baki karlmennsku ímynda og 

nota hann til að sýna fram á að karlmennsku hegðun sem eitt alheimsfyrirbæri er ekki til. Vel má vera 

að hugmyndin um ríkjandi karlmennsku sé algild og hnattræn, það er að segja að á hverjum stað sé 

ríkjandi karlmennsku að finna. Erfiðara er hinsvegar að halda því fram að það sé einungis ein rétt leið 

til þess að ávinna sér hana eða hvað það sé að vera alvöru karlmaður (Archetti 1999). 

Gagnrýni á ríkjandi karlmennsku 

Allmargir fræðimenn hafa bent á að tími sé kominn til að endurskoða merkingu hugtaksins ríkjandi 

karlmennska. Flestir þeirra sem gagnrýna hugtakið benda þó á að það hafi stýrt fræðimönnum í rétta 

átt þegar kemur að því að rannsaka karlmennsku og hafna því þess vegna ekki algerlega. Flestir eru 

sammála um að Connell hafi lagt gríðarlega mikið af mörkum við að skilja karlmennsku, hvað hún er 

og hvernig hún virkar (Beasley, 2008; Hearn, 2004; Speer, 2001; Wetherell og Edley, 1999). Líkt og 

Speer (2001) bendir á, þá er nánast óhjákvæmilegt að kenning sem hefur verið notuð jafn mikið og 

vítt og kenning Connell verði ekki fyrir gagnrýni. 

 Beasley (2008) heldur því fram að hugtakið sé of óljóst til að hægt sé að henda reiður á því, 

að það sé ekki nógu skýrt, og þá sérstaklega ef notagildi þess á að vera hnattrænt. Mikilvægt sé að 

reyna að þrengja merkingu þess til að styrkja stoðir þess. Beasley bendir enn fremur á að ríkjandi 

karlmennska geti verið tvöföld, það er að innan samfélaga geti verið tvær ríkjandi karlmennskur sem 

takast á. Gott gæti verið að taka upp forskeyti eins og „yfir-“ (e. supra-hegemony) og „undir-“ (e. sub-

hegemony) ríkjandi karlmennska. Hearn (2004) er einnig gagnrýnin á hegemóníuna út frá 

kenningarlegu sjónarhorni og segir hana ekki ná að útskýra nógu vel vald ríkjandi karlmennsku yfir til 

dæmis konum og börnum. Það sé að mestu leyti vegna þess að erfitt sé að heimfæra hugmyndir 

Gramsci, sem að stærstum hluta eru hagfræðilegar, yfir á fólk, og hvað þá svo stóran hóp fólks með 

öllum þeim menningarlegu og pólitísku breytum sem því fylgir. 

 Wetherell og Edley hafa skrifað mikið um karlmennsku og eru gagnrýnir á hvernig 

hugmyndir um ríkjandi karlmennsku hafa verið settar fram (Speer, 2001; Wetherell og Edley, 1999). 

Samkvæmt þeim getur kenning sem nær utan um veruleika, sem er nánast öllum karlmönnum 

fjarlægur, ekki verið áreiðanleg þegar kemur að því að rannsaka hinn venjulega karlmann. Þeim finnst 

vanta meira inn í kenningar Connell um hvað eigi sér stað innra með karlmönnum, hvernig þeir sjái 

sjálfa sig og hvað það sé svo að vera með ríkjandi karlmennsku. Með því að draga sjónarhorn ríkjandi 

karlmennsku nær einstaklingnum sé hægt að sjá marga vankanta á kenningu Connell. Hver eru normin 

í hverju samfélagi? Hafa allir karlmenn sömu hugmyndir um hvað ríkjandi karlmennska er? Hvaða 
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munur er á ríkjandi karlmennsku í alþjóðlegum skilningi og svo í hverdagsleikanum? Þetta eru 

nokkrar af þeim spurningum sem Wetherell og Edley finnst kenningar Connell ekki svara. Þau benda 

á þann möguleika að ástæða þess að flestir karlar flokkist sem venjulegir sé að þeir hreinlega sækist 

ekki eftir því að vera eins og þær fyrirmyndir sem þeim er sagt að líkjast. Þannig megi í raun færa rök 

fyrir því að venjulegir karlmenn og sú karlmennska sem þeir bera sé ríkjandi, en ekki sú karlmennska 

sem erfitt er að ásælast (Wetherell og Edley, 1999). 

 Í nokkuð yfirgripsmikilli grein sem Connell og Messerschmidt (2005) skrifuðu rekja þau þá 

gagnrýni sem kenningin um ríkjandi karlmennsku hefur orðið fyrir. Connell bendir á að kenningin 

hafi farið um víðan völl, bæði landfræðilega og svo innan fræðanna og því sé ekki úr vegi að hún hafi 

tekið á sig gagnrýni héðan og þaðan. Þau taka fyrir fimm atriði sem þeim finnst hvað mest hafa borið 

á í gagnrýnni nálgun á ríkjandi karlmennsku og skoða þau til hlítar. Eins og komið hefur fram hér að 

ofan og er sennilega helsta gagnrýnin, er að hugtakið sé ekki nógu skýrt, ekki nógu afmarkað eða 

hnitmiðað. Connell og Messerschmidt undirstrika að það sé nákvæmlega forsendan fyrir velgengni 

kenningarinnar, að hún gangi út frá margbreytileika og hafni eðlishyggju.  

 Einnig taka Connell og Messerschmidt fyrir gagnrýni eins og þá að kenningin sé tvíræð, að 

skörun sé of mikil á ríkjandi karlmennsku, að karlmenn séu hlutgerðir, að samskipti séu einfölduð sem 

og að sýn og upplifun karlmanna á ríkjandi karlmennsku sé einfölduð. Eftir að hafa farið vandlega yfir 

þessa fimm þætti telja þau þó að kenningin standi að mestu leyti af sér gagnrýnina. Mikilvægast sé að 

hugmyndin um margar karlmennskur þar sem ein er ríkjandi heldur velli. Þau færa rök fyrir því að 

allar rannsóknir á þessu sviði styðji þessa hugmynd og það einnig í alþjóðlegu samhengi. Þau 

viðurkenna að hugmyndir þeirra um mismunandi tegundir karlmennsku og valdaójöfnuð á milli 

kynjanna hafi verið full einföld í upphafi og hafi ekki staðist tímans tönn. Þá sé einnig mikilvægt að 

endurskoða aðra þætti kenningarinnar, eins og stigveldi kyngerva, landfræðilegar breytur á 

karlmennsku, hreyfiöfl karlmennskunnar og félagslegan líkamleika (Connell og Messerschmidt, 

2005). 
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Hnattvæðing 

Hnattvæðing hefur fengið sífellt meira vægi í heimi fræðanna á undanförnum áratugum . Fræðimenn 

eru í auknum mæli að átta sig á þeim hraða sem hnattvæðingin hefur náð á heimsvísu, en með auknum 

tækniframförum hafa skilaboð, hugmyndir, skoðanir og annað haft meiri áhrif á fólk en áður hefur 

þekkst í okkar sögu. Bylting í tækniframförum hefur einnig leitt til þess að samskipti verða sífellt 

auðveldari og hraðari þar sem hnattvæðing tengist hlutum sem eru venjubundnir í okkar hverdagslega 

umhverfi, menningu og efnahagi (Eriksen, 2010; Inda og Rosaldo, 2008; Kristín Loftsdóttir, 2003). 

Fræðimenn eru flestir sammála um að hnattvæðingin hafi haft mikil áhrif á karlmennsku og þá helst 

ríkjandi karlmennsku (Beasley, 2005; Connell og Wood, 2005; Kimmel, 2003). Áður en það verður 

útskýrt frekar, er þó vert að fara betur út í almennar skilgreiningar á hnattvæðingu og hvaða áhrif hún 

hefur á líf fólks í heiminum.  

 Félagsfræðingurinn Roland Robertson (1985) var með fyrstu fræðimönnum til að nota 

hugtakið hnattvæðing á miðjum níunda áratug síðustu aldar. Þar reyndi hann að útskýra að heimurinn 

færi sífellt minnkandi og væri í raun orðinn einn stór samtengdur staður. Hugtakið varð vinsælt 

umfjöllunarefni hjá þeim sem aðhylltust póst-marxisma og póst-formgerðarhyggju þegar 

póstmódernisminn var ennþá að ryðja sér til rúms. Það má segja að hugtakið hafi náð sérlega vel um 

þann flókna veruleika sem við lifum við í dag, sem er flæðandi og á stöðugri hreyfingu (Eriksen, 

2010). Kristín Loftsdóttir (2003) bendir á að hnattvæðing sé hugtak sem notast sé við í mörgum 

fræðasviðum. Einnig skarist hnattvæðing við önnur hugtök sem voru notuð áður yfir svipuð ferli, svo 

sem hugtakið „menning“. 

 Eftir að umfjöllun um hnattvæðingu varð algengari innan fræðanna var leitast við að 

skilgreina hugtakið en hnattvæðing er ekki svo einfaldlega skilgreind, enda fyrirbæri sem erfitt er að 

ná utan um. Machida (2012: 438) segir „að hægt sé að hugsa um hnattvæðingu sem fyrirbæri sem 

víkkar, styrkir, eflir og flýtir fyrir þeim áhrifum sem stuðla að hnattrænni samtengingu manna“. Þessi 

skilgreining er í samræmi við skilgreiningar sem aðrir fræðimenn hafa sett fram, sem reyna að 

undirstrika vaxandi samtengingu á milli geranda (Machida, 2012). Dillon (2014: 456) bendir á 

skilgreiningu á hnattvæðingu sem í lauslegri þýðingu höfundar er svo hljóðandi; „hnattvæðing er það 

ferli að samþætta ríki og einstaklinga í víðtækt alþjóðlegt samfélag, hvort sem er stjórnmálalega, 

fjármálalega eða menningarlega.“ Það er strembið að reyna að útskýra það fyrirbæri sem hnattvæðing 

er í einni setningu. Þessar tvær skilgreiningar hér að ofan eru nokkur yfirgripsmiklar, en ættu þó að 

útskýra að mestu leyti um hvað hnattvæðing snýst. 

 Appadurai (2008) er einn af helstu kenningasmiðum innan mannfræðinnar á hnattrænum 

ferlum. Til að útskýra kenningar sínar hefur hann skipt áhrifum hnattvæðingar í mannfræðilegu 

samhengi niður í fimm víddir. Þessar víddir taka á hverjum þætti fyrir sig, og útskýra einnig hvernig 

þær skarast á. Þessar víddir kallar hann þjóðvíddir, fjölmiðlavíddir, tæknivíddir, fjármálavíddir og 

hugmyndavíddir (e. ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes and ideoscapes). Með 
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því að nota hugtakið víddir, öðlumst við víðari sýn á það flæði sem verið er að skoða út frá hnattrænu 

sjónarhorni. Appadurai (2008) telur einnig mikilvægt að skoða hnattvæðingu í sögulegu samhengi til 

þess að fá dýpri skilning á hugtakið. Áður fyrr voru landfræðilegar og tæknilegar hömlur sem komu í 

veg fyrir samskipti hópa. Með tækniframförum í skipasmíði í Evrópu, sem leiddu af sér frekari 

hafsiglingar og þar með aukna verslun urðu nokkur Evrópuríki leiðandi öfl. Fyrst Spánn og Portúgal, 

svo seinna Bretland, Frakkland og Holland. Þegar þessi lönd voru orðin leiðandi í verslun gátu þau 

haft áhrif um heiminn, sem og heima fyrir, einkum og sér í lagi í gegnum prentkapítalisma.  

 Líta má á hnattvæðingu sem tvískipt fyrirbæri; hún minnkar heiminn en stækkar hann á sama 

tíma. Við tökum eftir því að sameiginlegar stofnanir mismunandi samfélaga eru oft ekki svo 

frábrugðnar og með aukinni hnattvæðingu hafa til dæmis vinnumarkaðir, ríkisstofnanir og 

neyslumenning farið þvert á landamæri og myndað alþjóðlega heild. Hnattvæðing er því bæði 

miðsóknarafl (e. centripetal) og miðflóttaafl (e. centrifugal). Með því er átt við að afl hnattvæðingar 

leitast við að binda heiminn í ákveðna miðju sem nær flestir geta samsamað sér við. Alltaf munu þó 

vera öfl sem sækja frá þessari miðju vegna þeirra árekstra sem geta átt sér stað í svo flóknum og 

hröðum heimi (Eriksen, 2010: 200). 

 Hnattvæðing getur haft þau áhrif að ólíkar skoðanir og hugmyndir stangast á við þau gildi 

sem fyrir eru á hverjum stað og valda spennu. Mismunandi hópar fólks tengjast í gegnum flæði 

hugmynda, gilda, fjármagns og öðru sem gerir veröldina smærri og vegalengdir styttri (Inda og 

Rosaldo, 2008). Samkvæmt Eriksen (2010) er það hluti af okkar samtíma samfélagi að fólk virðist 

vera að líkjast hvort öðru meira og meira, en á sama tíma að fjarlægjast hvort annað. Þetta hafa öfl 

nútímavæðingar og hnattvæðingar skapað. Það má því segja að hnattvæðing leiði til aukinnar 

einfeldni á milli ólíkra hópa, en því líkara sem fólk verður, því ólíkara reynir það að vera. Viðbragð 

við slíku er að hópar reyna að skera sig úr til að skapa sérstöðu. 

 Hnattvæðing getur aukið miðstýringu á valdi og haft hvetjandi áhrif fyrir minni leikmenn á 

alþjóðlegum skala. Hnattvæðingin gerir pólitíska samstöðu auðveldari, einkum fyrir alþjóðleg 

hagsmunamál þar sem hnattvæðing leiðir til aukinnar samstöðu á milli hópa. Hnattvæðing getur 

einnig leitt af sér öfgahópa af ýmsu tagi, sem margir hverjir hafa þau einkenni að styðjast við 

hugmyndir þröngsýnna staðhátta. Þetta á það til að gerast þegar hópum finnst þeirra siðum, menningu 

eða pólitísku sjálfstæði ógnað (Eriksen, 2010: 200). Hnattræn staðvæðing (e. glocalisation) heitir það 

hugtak sem notað er þegar ákveðnir hópar bregðast við áhrifum hnattvæðingar eins og segir hér að 

ofan, þ.e. þegar staðbundin samfélög, fyrirtæki, félagasamtök eða aðrir reyna að nýta hnattræna ferla 

og þá tækni sem þeim fylgja til að koma hagmunum sínum á framfæri, byggða á staðbundinni 

þekkingu eða tækni (Eriksen, 2010 og Barnard, 2000). Með hnattrænni staðvæðingu er átt við að ekki 

sé lengur hægt að líta svo á að það staðbundna sé ekki í takt við hnattrænan veruleika, hvort sem er 

menningarlega, efnahagslega eða stjórnmálalega. Stöðug togstreita á sér stað og áhrifa gætir á báða 

boga (Dillon, 2014). Staðvæðingu má útskýra sem ákveðið viðbragð við þeim ytri þrýstingi sem 
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hnattvæðing getur skapað, sérstaklega á minni samfélög. Þá er algengt að staðbundin þekking, siðir, 

verkvit, menning og annað sé í hávegum haft og að brýnt sé á því að viðhalda því gamla. Með 

hnattrænni staðvæðingu er hins vegar átt við þegar ný staðbundin þekking sprettur upp sem nýtist 

staðbundnu samfélagi til hags í hnattrænu umhverfi. Þetta getur verið tækni, ferðamennska, vörur, 

þjónusta og þar fram eftir götunum (Barnard, 2000). 

 Hnattvæðing felur í sér að viss fyrirbæri og stofnanir sem áður fyrr störfuðu eða höfðu áhrif 

innan ákveðins svæðis eða rýmis, geta nú starfað á hnattrænum skala, og mörg þeirra gera það að 

stórum hluta í dag. Með tilkomu hnattvæðingarinnar og þeim tækniframförum sem við höfum séð upp 

á síðkastið, hafa staðbundin lögmál ekki eins mikil áhrif á orðræðu, hernaðarmátt, fjárfestingar og 

slíkt líkt og þau gerðu áður. Félagslegur heimur okkar er samtengdari en við kannski sjáum við fyrstu 

sýn, og þar hefur áratuga tæknidrifin hnattvæðing haft mikil áhrif. Nauðsynlegt er að hafa í huga að 

hnattvæðing er fyrirbæri sem búið var til af okkur mannfólkinu og því ætti ekki að vera ómögulegt að 

endurbæta, lagfæra eða hreinlega afturkalla hana. Samfélagslegar framfarir þurfa ekki að vera 

óhagganleg línuleg þróun. Hnattvæðing er mjög breitt fyrirbæri og hefur áhrif á mjög marga. 

Hnattræn ferli eru oftar en ekki full af mótsögnum og árekstrum sem virðast ekkert vera að fara 

minnkandi. Aðstæður fólks eru mismunandi, sumir hreinlega vinna við og hafa hagsmuni af því að 

hnattvæða aðra, aðrir lenda í hringiðju hnattvæðingar, á meðan enn aðrir verða voðalega lítið varir við 

hana. Hnattvæðingin felur í sér að hlutir sem gerast á ákveðnum stað geta haft áhrif á líf fólks 

annarsstaðar á hnettinum. Þetta á ekki síst við um hnattræna viðskiptakeðju íslenskra útgerða 

(Eriksen, 2010). 

Hnattvæðing og karlmennska 

Líkt og kom fram hér að ofan hefur hnattvæðing haft áhrif á karlmennsku í hinum ýmsu samfélögum. 

Kimmel (2003) lýsir því hvernig hnattvæðingin hefur breytt þjóðlegu og staðbundnu umhverfi 

karlmennskunnar og þar með haft gríðarleg áhrif á líf fjölmargra karla. Hún hefur rifið upp með rótum 

og endurskilgreint hefðbundnar hugmyndir um karlmennsku. Veigamiklir þættir í lífi fólks riðlast, til 

að mynda hvað er staðbundið, hagrænt, pólitískt og menningarlegt. Hugmyndir um karlaveldið 

breytast einnig, bæði í almennu rými og innan veggja heimilisins. Hnattvæðing ýtir undir aukna 

markaðsvæðingu og iðnað sem krefst vinnuafls. Fjölmargir karlmenn hætta hefðbundnum bústörfum 

og sjálfsþurftarbúskapi til að gerast launamenn. Þar með leggja þeir oft karlmennsku sína að veði sem 

sjálfstæðir menn með eigið land, til að flytjast burt og gerast verkamenn. Ef vel gengur geta þeir séð 

fjölskyldu sinni farborða og þannig þróað karlmennsku sína, en slíkt leiðir engu að síður af sér stóra 

hópa verkamanna, oft með lág kjör. Kimmel heldur því fram að viðhorf gagnvart kyngervi sé iðulega 

karlmönnum í hag með kynbundnum launamun, aðgengi að auðlindum, eignarhaldi, rétti yfir líkama 

og menningarlegum- og líkamlegum forréttindum. Þannig sé hnattvæðing einnig karlmönnum í hag 

því að hún festi enn frekar í sessi eldri og staðbundnar hugmyndir um kyngervi, og það á hnattrænum 
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skala (Kimmel, 2003). Líkt og komið hefur fram er hinsvegar mikilvægt að hafa í huga að það sem 

þykir vera ríkjandi karlmennska á einum stað þarf alls ekki að vera það á öðrum stað (Connell, 2012). 

 Staðalímyndin um ríkjandi karlmennsku er af karlmanni sem er gagnkynhneigður, sterkur, 

farsæll og heilbrigður. Farsæli viðskiptamaðurinn hefur oft verið samsvarandi tákn slíkra 

staðalímynda (Connell 2005; Connell og Wood, 2005). Connell og Wood (2005) benda á að 

hnattvæðing hafi mikið að segja þegar kemur að eflingu slíkra hugmynda. Nýfrjálshyggjan sem hefur 

að stórum hluta alið á hnattvæðingunni hafi þannig að mörgu styrkt ímynd viðskiptamanna sem 

ríkjandi karlmennsku. Þau sjá hnattvæðingu í mjög efnahagslegu ljósi þar sem hnattvæðing byggir að 

stórum hluta á kapítalisma, nema bara hraðari og á mun stærri skala. Þau benda svo enn fremur á 

tengsl kapítalisma og karlaveldisins. Hnattvæðingin hafi í raun styrkt undir stoðir hugmynda um 

borgaralega karlmennsku, með öllu því valdi og getu til að stjórna fjárhag fólks sem henni fylgir. Flest 

af stærri fyrirtækjum og alþjóðastofnunum heims starfa nú hnattrænt og þegar flestir í 

stjórnunarstöðum þessara stofnana og fyrirtækja eru karlmenn er ýtt undir karlaveldið og nýjar 

forsendur fyrir ríkjandi karlmennsku. Með áframhaldandi hnattvæðingu skapast enn frekari 

grundvöllur fyrir hugmyndir um ríkjandi karlmennsku. 

 Svo virðist vera sem ríkjandi karlmennska hafi á undanförnum árum orðið sífellt staðlaðri og 

steypt í mót. Slíkt er að stórum hluta gert í gegnum fjölmiðla (Connell, 2012). Samkvæmt Connell 

getur ofbeldisfull hegðun ekki verið ríkjandi form af karlmennsku, vegna þess að ríkjandi 

karlmennska þarf samþykki fjöldans. Slíka hegðun sé hægt að leyfa upp að vissu marki í ákveðnum 

veruleika, eins og í íþróttum og að vissu leyti úti á sjó. Til að stuðla að meira jafnræði kynjanna vill 

Connell meina að með hnattvæðingu sé hægt að nýta fjölmiðla og önnur öfl til að draga fram 

karlmennskur sem eru minna ofbeldisfullar. Mikilvægt sé að leggja ekki bara áherslu á einstaklinga og 

þeirra atbeina, heldur einnig alþjóðafyrirtæki, ríki, samfélagsmiðla og önnur hnattræn fyrirbæri þegar 

skoða á valdaójafnvægi á milli kynjanna. Vissulega kann það að virðast flókin aðgerð en nauðsynleg 

engu að síður. Þannig öðlist karlafræðin sýn sem er í takt við hið alþjóðlega en ekki bara þröngt 

sjónarhorn einstaklinga. 

 Beasley (2008) er hins vegar gagnrýnin á hugmyndir Connell um hnattvæddar karlmennskur. 

Hún heldur því fram að erfitt sé að færa rök fyrir því að farsæli viðskiptamaðurinn sé allsstaðar í 

heiminum holdgerfingur hugmynda um ríkjandi karlmennsku og að slík hugsun sé hreinlega 

þjóðhverf. Að sama skapi sé erfitt að halda því fram að karlmenn séu ávallt í ríkjandi stöðu í 

samfélaginu, mannfræðin hafi sýnt okkur að svo þarf ekki að vera. Rannsóknir mannfræðinga á 

kyngervi og karlmennsku hafa sýnt okkur að mikill fjölbreytileiki er á hugmyndum fólks á kyngervi 

og þar með karlmennsku. Í sumum samfélögum geta einstaklingar tekið á sig tvö kyngervi og 

annarsstaðar allt upp í fimm (Strang, 2009). Svo eru til ættbálkar þar sem allir einstaklingar 

samfélagsins taka á sig karllægt kyngervi, þó ekki sem einstaklingar heldur sem ættbálkurinn í heild. 

Einnig eru til ættbálkar þar sem engin merki um vestrænar hugmyndir um karlmennsku fyrirfinnast. 
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Mannfræðingar hafa að auki rannsakað ættbálka þar sem mæðraveldi ríkir, þar sjá konur til dæmis um 

mest alla veiði og vöruskipti (Connell, 2005; Durrenberger og Erem, 2010; Lewellen, 2003). Að 

lokum bendir Beasley á að Connell og aðrir fræðimenn sem skoða karlmennsku út frá hnattrænu 

sjónarhorni beini of mikilli athygli að efnahagslegum umsvifum hnattvæðingar. Hún segir þó að ekki 

sé hægt að útiloka að viðskiptamaðurinn sé fyrirmynd ríkjandi karlmennsku, en nauðsynlegt sé að 

alhæfa ekki um slíkt og mikilvægt sé að styrkja merkingu og innihald hugtaksins „ríkjandi 

karlmennska“ (Beasley, 2008).  

 Fræðimenn eru ekki allir á eitt sammála og greinir á um hvort hnattvæðing sé yfirhöfuð góð 

eða slæm og hvaða áhrif hún hefur á ólíka staði. Unnur Dís Skaptadóttir (1997) bendir á að þeir 

fræðimenn sem hafa jákvæða sýn á hnattvæðingu  haldi því fram að með hnattvæðingu sé meiri 

möguleiki á að sameining náist á milli hópa og að hægt sé að leysa vandamál sameiginlega á 

friðsaman hátt. Þeir neikvæðu telji hinsvegar að hnattvæðingin muni minnka fjölbreytileikann sem 

finnst á milli ólíkra hópa eða jafnvel eyða honum. Þannig muni hún gera heiminn einsleitan með því 

að draga úr þeim einkennum sem gera ákveðna hópa sérstaka. Á meðan færa aðrir rök fyrir því að 

ákveðnir hópar eða landssvæði hafi verið skilin útundan (Ferguson, 2006; Cooper, 2001). 

 Kyn er nokkuð sem margir vilja meina að hafi ekki verið tekið nógu vel fyrir þegar 

fræðimenn hafa fjallað um hnattvæðingu (Unnur Dís Skaptadóttir og Wojtynska, 2008; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004; Pratt og Yeoh, 2003). Mills (2003) bendir á að um erfitt viðfangsefni sé að ræða, 

það sé flókið að rannsaka kyngervi og þá sérstaklega í hagrænu ljósi í tengslum við vinnuafl á 

hnattrænum skala. Alþjóðlega samhengið sé vítt og vettvangurinn verði að vera afmarkaður til þess að 

rannsóknin sé marktæk. Hinsvegar segir hún að það sé vel hægt að skoða hið óformlega hagfræðisvið 

sem tengt er hnattvæðingu. Líkt og innflutt vinnuafl sem vinnur við heimilishald í ríkari löndum en 

þau lönd sem þau koma frá. Þær Pratt og Yeoh (2003) halda því fram að fræðileg umræða hafi oft 

einkennst af karllægri orðræðu, karlmenn eru jafnan sagðir ævintýragjarnir og ferðist um heiminn í 

vinnutengdum erindagjörðum. Á meðan er fjallað um konur eins og þær séu fastar í flóknum 

samskiptavef karlmanna og geti sig hvergi hreyft. Þá nefna þær dæmi frá Singapúr og segja frá því að 

þegar menn frá Singapúr fara að vinna fyrir alþjóðleg fyrirtæki fyrir utan heimaland sitt þá styrkist 

hugmyndin um að karlmaðurinn eigi að sjá fyrir heimilinu og konur fara síður út á vinnumarkaðinn. 

Peet og Hartwick (2009) vilja meina að staða kvenfólks í þróunarlöndum hafi tekið stakkaskiptum 

með tilkomu hnattvæðingar og auknum hagrænum umsvifum í alþjóðalegu samhengi. Með aukinni 

hnattvæðingu á sviði efnahagsmála hafi milljónir kvenna verið gerðar að alþjóðlegu vinnuafli og þar 

með verið innlimaðar í umhverfi hnattræns efnahagsafla. Það sé í raun svo, að í dag er meirihluti 

þessa alþjóðlega vinnuafls kvenkyns, og standa þær andspænis öflum efnahagslegum og iðnvæddum 

kapítalisma sem alla jafna hefur verið stjórnað af karlmönnum. 

 Með þróun hreyfanlegs vinnuafls sökum hnattvæðingar hefur félagleg og efnahagleg staða 

kynjanna breyst töluvert, sérstaklega staða kvenna. Sífellt fleiri konur fara út á vinnumarkaðinn en 
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það þarf ekki endilega að þýða betri kjör. Á undanförnum árum hafa heimili sem rekin eru af konum 

fjölgað umtalsvert, hvort sem konur reki þau að fullu eða að hluta. Þessar konur hafa margar þurft að 

bæta á sig launaðri vinnu, oft í hnattrænu vinnuumhverfi, ofan á daglegt heimilisstarf, sem í mörgum 

tilvikum þýðir tvöfalt vinnuálag. Gera má ráð fyrir að meira en fjörutíu prósent af hnattrænu vinnuafli 

séu konur eða um 1.1 milljarður. Þessi tala hefur hækkað um einar 200 milljónir undanfarinn áratug 

og mun halda áfram að hækka. Hlutur kvenna hefur ekki verið jafn á við karla og hafa þær meðal 

annars þurft að sætta sig lægri laun. Það að þær séu ódýrara vinnuafl gerir framleiðsluna hagkvæmari. 

Þrátt fyrir að hagur kvenna sé rýr, þá hafa þær jafnan meira að segja um ákvarðanir sem við koma 

heimilinu og nærsamfélaginu (Peet og Hartwick, 2009). Konur taka til að mynda ríkan þátt í 

handverks (e. artisanal) sjávarútvegi, aðallega þegar kemur að verkun og sölu fisks í Vestur-Afríku.. 
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Eftirlenduhyggja 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir kenningum eftirlenduhyggju, en þær setja viðfangsefnið í víðara 

kenningarlegt samhengi valdatengsla ólíkra heimshluta, sérstaklega með hliðsjón af Norðurlöndum. 

Til þess að fá þessa sýn verður fjallað um orientalisma, kenningar Faucault um vald og loks um 

undantekningarhyggju (e. exceptionalism) sem tekur fyrir sjónarhorn Norðurlandabúa á fyrri 

nýlendur. Út frá þeirri kenningarlegu yfirferð sem farið hefur verið yfir hér að ofan, einkum og sér í 

lagi í tengslum við hnattvæðingu, er nauðsynlegt á líta til gagnrýnis sjónarhorns eftirlendufræðanna, 

enda hafa fiskveiðar Íslendinga átt sér stað í fyrrum nýlendum. Eftirlenduhyggja á upphaf sitt að rekja 

til Frakklands og er í dag víðast hvar viðurkennd af fræðasamfélaginu. Megináhersla stefnunnar er að 

gagnrýna þá orðræðu sem myndast hefur um fyrrum nýlendur vesturveldanna með svokallaðri 

„öðrun“. Slík gagnrýni hefur aðallega komið frá fræðimönnum sem ættaðir eru frá fyrrum nýlendum 

(Peet og Hartwick, 2009). Fræðimenn frá þriðja heims löndum vöktu athygli á því að sú mynd sem 

vestrænir fræðimenn birtu af fólki frá fyrrum nýlendum endurspeglaði ekki raunverulegt fólk á sama 

stalli og þeir. Þeir vildu meina að sjálfsmynd vestursins, sem vestrænir fræðimenn töldu raunsæa, væri 

stillt upp sem mótafl við óæðri sjálfsmynd þriðja heimsins. Erfitt væri að greina eiginleika þeirra sem 

ekki tilheyra vestrinu og þar af leiðandi erfitt að samsama sig með þeim. Saga nýlendustefnunnar og 

efnahagsleg áhrif hennar ýtti svo enn frekar undir mótun slíkrar hugsunar (Peet og Hartwick, 2009). 

 Kristín Loftsdóttir og Jansen (2012) lýsa því hvernig stilla megi norrænni 

undantekningarhyggju upp á tvenna vegu. Annarsvegar megi líta á hana sem leið til að skoða 

nýlenduarfleið Norðurlandanna og hvernig þau hafa verið undanskilin gagnrýnni umræðu á hana. 

Hinsvegar megi nota undantekningarhyggjuna til að setja Norðurlöndin í stærra hnattrænt samhengi út 

frá því hvernig ólík staða mismunandi heimshluta birtist okkur í þeirri heimsmynd sem blasir við í 

dag. Eins og rætt hefur verið um hér að ofan hefur hnattvæðing haft þær afleiðingar að samskipti 

ólíkra hópa eru sífellt að færast í aukana. Til að fá betri sýn á hugmyndir íslenskra sjómanna um þann 

vettvang sem þeir starfa á er nauðsynlegt að rýna í kenningar eftirlenduhyggjunnar. Kenningum 

eftirlenduhyggju hefur vaxið ásmegin í heimi fræðanna. Samkvæmt Abrahamsen (2003) náði 

eftirlenduhyggja ekki vinsældum í Afríkufræðum fyrst um sinn og nefnir hún tvær ástæður fyrir því. Í 

fyrsta lagi segir hún kenninguna vera of fræðilega, að hún sé bæði of texta- og orðræðuvædd. Í öðru 

lagi bendir hún á að eftirlenduhyggja sé vestrænt sköpunarverk og þess vegna hafi hún ekki talið 

henta til Afríkufræða og verið ýtt út á jaðarinn. Með nýrri áherslu á samband valds, orðræðu og 

pólitískra stofnanna hefur þó verið blásið nýju lífi í eftirlenduhyggju. Hún þykir gefa góða mynd af 

ójöfnuði í heiminum, bæði í nútíma og í fortíð. 

Við og hinir 

Almennt er litið á skrif Edward Said um orientalisma sem eitt að grunnstoðum eftirlenduhyggjunnar 

(Peet og Hartwick, 2009). Hann skoðaði hvernig háttalag orðræðunnar og öllu sem henni fylgir varð 
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til og hvernig stofnanir, orðalag, skólaganga, myndmál, skrifræði og afleiðing nýlendutímans mótaði 

hugsun Evrópumanna sem síðar gaf af sér orientalisma. Said studdist við hugmyndir Foucault um 

orðræðu til að skoða pólitíska og menningarlega vídd á valdasviði milli austurs og vesturs. Í upphafi 

bókar sinnar, Orientalism, bendir Said (1978) á að samband Austurlanda, bæði nær og fjær, og 

Vesturlanda hafi lengst af verið gott. Jafnræði ríkti á milli þeirra og þau hafi myndað mótafl sín á 

milli. Á seinni tímum hafi þó myndast gjá þeirra á milli, þar sem Vesturlönd leitist við að sjá sig sem 

andstæðu austursins og túlki það sem „hina“. Alan Barnard (2000) bendir á hvernig kenningarlegar 

andstæður eins og orientalismi og occidentalismi, sem standa fyrir Vesturlönd og Austurlönd, séu í 

raun samtvinnaðar í þeim hnattræna heimi sem við lifum í í dag. Hnattvæðingin nær utan um svo 

margt og erfitt sé að einskorða sig við ákveðna afmörkun. Í raun er það hnattvæðingin sem slík sem 

hefur átt hvað mestum uppgangi að fagna í heimi fræðanna að undanförnu (Barnard, 2000). 

 Samkvæmt Dhareshwar (2006) er stór hluti af þeirri mismunun sem Austurlönd hafa þurft að 

þola í fræðunum að miklu leyti tilkomin vegna þeirra kenninga sem vestrænir fræðimenn styðjast við. 

Vestrænir fræðimenn hafi upprunalega sniðið kenningar sínar til þess að öðlast betri skilning á eigin 

veruleika, en síðan hafi þeir reynt að nota sömu kenningar til að túlka aðstæður fólks í öðrum 

heimshlutum. Lítill kenningalegur munur er því á vestrænum rannsóknum hvort sem þær snúa að 

Vesturlöndum eða öðrum stöðum, þrátt fyrir margar ólíkar breytur líkt og menningu og tungumál. Ná 

þær því illa utan um veruleika fólks utan hins vestræna heims. Dhareshwar leggur til að fræðimenn frá 

Austurlöndum þrói nýjar kenningar til að túlka austrið. Slíkar kenningar þurfi ekki bara að fanga 

upplifun og reynslu austursins, heldur einnig þau áhrif sem vestrið hefur haft á austrið í gegnum tíðina 

(Dhareshwar, 2006). Óþarfi er hinsvegar að einskorða hugmyndir Said við eina fasta kenningu, 

sérstaklega þar sem hugmyndir Said eru af mjög heimspekilegum toga. 

 Lila Abu-Lughod (2006) bendir á að orientalismi sé afar heimspekileg hugmyndafræði sem 

tekur mið af þekkingarfræðilegum og verufræðilegum skilningi heimspekinnar, þannig megi greina á 

milli vestursins og austursins. Sýnilegir þættir eins og landamæri, fólk og þeir hversdaglegu hlutir sem 

það notar skapi góðan grundvöll til að leggja þessi mörk. Með tímanum verði þessar hugmyndir fólki 

eðlilegar og það byrjar að líta á það sem staðreynd að raunverulegur líffræðilegur munur sé á milli 

þessara hópa. Samkvæmt Said verður að breyta þessum hugsunarhætti þar sem samband þessara staða 

er mun flóknara en raun ber vitni (Abu-Lughod, 2006). Said vildi meina að þessi skipting á milli 

heimshluta einkenndi oft samskipti á milli Evrópumanna og annarra þjóða. Vegna þessa hefði vestrið 

mótast í samskiptum við „aðra“ og þannig hafi skilgreiningar mótast á austrinu. Út frá þessum 

staðhæfingum hélt Said því fram að hugmyndir okkar um austrið hafi verið mótaðar af okkur sjálfum, 

þær séu núna hluti af orðræðunni og því erfitt að breyta þeim. Huglæg og landfræðileg staðsetning á 

austur og vestur mun því hafa verið sköpuð af manninum (Peet og Hartwick, 2009). 

 Þegar skoðað er samband milli valds og orðræðu er nauðsynlegt að fjalla um kenningar 

Foucault, en hann skoðaði hvernig vald væri falið í orðræðu og hvernig tungumálið getur haft áhrif á 
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hugsunarhátt fólks. Samkvæmt honum er oft erfitt að greina slíkt vald, enda er það lúmskt og umlykur 

alla orðræðu, meðal annars fræðilega (Lewellen, 2003 og Mascia-Lees og Black, 2000). Foucault 

skoðaði samband á milli valds, sannleika og þekkingar og var gagnrýninn í nálgun sinni. Honum 

fannst raunsæi vera að gegnumsýra nútímahegðun manna. Þar væru fræðin fremst í flokki sem 

rannsökuðu allt og flokkuðu, fólk tæki því svo sem heilögum sannleika. Gagnrýni hans er tvíþætt; 

honum fannst Evrópumenn taka sínum hugmyndum sem algildum. Í öðru lagi vildi hann meina að 

hugmyndir um betri heim, eins og mannréttindi, frelsi og sjálfstæði, væru leiðir vestursins til að staðla 

restina af heiminum. Foucault trúði því að nútímaleg raunhyggja væri þvingandi frekar en frelsandi, 

hún stjórnaði því hvernig fólk hugsaði frekar en að leyfa því að hafa opinn huga sem gæfi 

einstaklingnum frelsi (Peet og Hartwick, 2009). Orðræðan myndar því hugarheim sem fólk tekur sem 

heilagan sannleika, einstaklingar byggja síðan oft sjálfsmynd sína á þeim gildum sem orðræðan 

stjórnar. 

 Foucault taldi að hægt væri að greina orðræðuna, bæði með því að kafa djúpt í kjarna hennar 

eins og fornleifauppgröft og með því að rýna í sögulega tilkomu hennar. Þannig væri hægt að kanna 

helstu þætti orðræðunnar og sjá tengingu þeirra sem eina heild, skoða og greina hvernig orðræðan 

væri mótuð af félagslegum aðilum sem hafa ekki beina orðræðu, einkum og sér í lagi af valdamiklum 

stofnunum. Í grunninn á Foucault við að orðræðunni sé tekið sem heilögum sannleik vegna þess að 

hún er talin bera með sér þekkingu til að greina sannleikann frá því sem við höldum að sé 

raunveruleiki. Því hefur hún valdið (Peet og Hartwick, 2009). 

 Foucault trúði því ekki að hægt væri að nota pósitívískar nálganir til að rannsaka heiminn. 

Valdaójafnvægi sem hægt sé að rekja langt aftur í tímann myndi alltaf hafa áhrif á hvernig fræðimenn 

rannsökuðu heiminn. Þar sem þekking skapast við vísindalegar rannsóknaraðferðir myndi sú þekking 

sem slíkar rannsóknir leiða af sér einnig bera merki valdaójafnvægisins. Því sé ekki hægt að fá 

fullgildan sannleika með hlutleysi, slíkt er vald orðræðunnar (Abrahamsen, 2003). Peet og Hartwick 

(2009) benda þó á að það komi aldrei fyllilega fram um hvaða vald Foucault er að fjalla um. Hann 

flakkar ýmist á milli þess valds sem Nietzsche skrifaði um, valds sem er samofið öllum mannlegum 

samskiptum, og mun afmarkaðra valds, eins og valds stofnanna eða einstaklinga. Póst-strúktúralískar 

kenningar hafa verið gagnrýnar á nútímaþekkingu, en hún er sögð vera kúgandi, einokandi og 

sjálfhverf sem lætur eins og hún sé æðri annarri þekkingu og þess vegna valdamest. Barnard (2000) 

bendir hinsvegar á að skrif Foucault um vald hafi haft mikil áhrif á kenningar nýlenduhyggju og 

eftirlenduhyggju um hvernig vestrið hefur haft ríkjandi áhrif á aðra heimshluta. 

Undantekningarhyggja 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir hvernig megi skoða sögulega arfleið Norðurlanda með sjónarhorni 

undantekningarhyggjunnar. Herzfeld (2001) segir að fjölmiðlar hafi átt ríkan þátt í að skapa einsleita 

staðalímynd af öðru fólki en vestrænu. Í gegnum birtingamynd þessa má lesa í undirliggjandi 
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hugmyndir á mismunandi hlutverkum vestursins og austursins. Þá er „hinum“ sem tilheyra austrinu 

gjarnar stillt upp með framandi táknum sem gefa fyrirheit um eitthvað fornt og afturhaldslegt. Þá 

bendir Herzfeld einnig á að eftir því sem fór að gæta á meiri vitundarvakningu á Vesturlöndum hafi 

verið farið að beina sjónum enn frekar að atbeini einstaklinga. Það hafi haft það í för með sér að á 

seinni árum hafi fræðimenn í meira mæli farið að skoða „öðrun“ á hverskyns jaðarhópum í vestrænum 

samfélögum. Þannig fékk hugtakið „hinir“ mun víðtækari skilgreiningu. 

 Undantekningarhyggja er sú hugmyndafræði að einstaklingar eða hópar á ákveðnu svæði séu 

undanskilnir heildrænni samfélagslegri ábyrgð (Loftsdóttir og Jensen 2012). Líkt og bent var á hér að 

ofan, hafa verið skapaðar ákveðnar staðalímyndir um „hina“ í gegnum svokallaða öðrun (Herzfeld, 

2001). Hér að neðan verður farið yfir hvernig þetta ferli hefur verið á Norðurlöndunum og í hvaða 

ljósi íbúar Norðurlandanna sjá „hina“. Vegna mismunandi bakgrunns Norðurlandanna falla þau illa að 

hugmyndum Evrópumanna um nýlenduvæðingu sem heild (Loftsdóttir, 2012 og Hubinette, 2012). 

Nánast hvert Norðurland á sér sérstaka sögu, þar sem sum voru nýlendur á meðan önnur voru 

nýlenduherrar. Þrátt fyrir þennan ólíka bakgrunn ríkjanna högnuðust þau öll á nýlenduvæðingu 

annarra Evrópuríkja og tóku þátt í að skapa og viðhalda hugmyndum um „hina“. Var það oftar en ekki 

gert í gegnum orðræðu sem vísaði til kynþáttahyggju, en slíkt þjónaði meðal annars þeim tilgangi að 

upphefja vestræna menningu. Í gegnum rasíska orðræðu felst ákveðin endurspeglun, þar sem þeir sem 

styðjast við slíka orðræðu nota hana gjarnan til að styrkja eigin sjálfsmynd á kostnað annarra 

(Loftsdóttir og Jensen, 2012). 

 Tími heimsvaldastefnunnar og nýlendustefnunnar skipta Evrópu miklu máli sögulega séð og 

átti sá tími eftir að móta sjálfsmynd álfunnar allt til dagsins í dag. Raunar má segja að þessar stefnur 

Evrópu hafi haft mótandi áhrif á heiminn í heild. Valdastefna Evrópuveldanna átti eftir að hafa það í 

för með sér að mikil umskipti áttu sér stað, ólíkir hópar fólks mættust. Hugmyndafræðilega séð voru 

þó skarpar línur dregnar á milli ólíkra hópa, það sem sérstök aðgreining var gerð á milli hinna hvítu 

og allra „hina“ (Hvenegard-Lassen og Maurer, 2012). 

 Í þessum kafla hefur verið farið yfir þær kenningar eftirlendufræðanna sem snúa að þessari 

ritgerð. Komið hefur í ljós að birtingarmynd annarra heimshluta en hins vestræna er ekki eins einföld 

og raun ber vitni. Einfaldar hugmyndir Vesturlandabúa um „hina“ byggja á gamalgrónum 

staðalímyndum sem eiga sér oftar en ekki neinar raunverulegar stoðir. Orðræða hins valdamikla og 

ríkjandi hóps, sem í flestum tilvikum eru gömlu nýlenduveldin, hafa að hluta til skapað þessa einföldu 

mynd. Hún er til þess fallin að upphefja eigin sjálfsmynd, sjálfsmynd vestursins, sem á að vera raunsæ 

og hærra sett en gömlu nýlendurnar. Íslendingar eru þar engin undantekning. Ísland var, eins og 

flestum er kunnugt, nýlenda Danmerkur og hefur sú arfleið markað sögu Íslands. Til þess að aðgreina 

sig frá öðrum nýlendum lögðu Íslendingar áherslu á að staðsetja sig í hinni hvítu Evrópu. Hluti af því 

ferli var meðal annars að taka upp rasíska orðræðu frá meginlandi Evrópu (Loftsdóttir, 2012). 

Orðræða getur verið öflugt valdatæki eins og Foucault skrifaði um og er gjarnan notað til að kúga 
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hópa fólks og í leiðinni að upphefja aðra. Í þeim köflum sem seinna koma í ritgerðinni verður farið 

yfir hvernig sjómenn nota meðal annars orðræðu til að upphefja karlmennsku sína. Það er meðal 

annars gert til að útskúfa konum í heimi fiskveiða almennt (Thompson, 2007). Svo verður leitast við 

að varpa ljósi á hvernig orðræða íslenskra sjómanna á vettvangi veiðanna í Vestur-Afríku veldur 

öðrun í garð heimamanna og er til þess fallin að upphefja karlmennsku íslensku sjómannanna. 
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Aðferðafræði 

Þessi rannsókn styðst við eigindlega aðferðafræði, en hún er hvað algengust á sviði mannfræði. Í 

mannfræði hefur etnógrafían verið meginstoð fræðigreinarinnar í um hundrað ár og er jafnan talað um 

etnógrafíuna sem einn af hornsteinum mannfræðinnar (Barnard og Spencer, 1998). Orðið etnógrafía 

(e. ethnography) á uppruna sinn úr grísku og þýðir að lýsa fólki og staðháttum. Í dag er merking 

hugtaksins tvíþætt, nota má hugtakið bæði yfir það ferli sem rannsóknin er, en einnig er hugtakið 

notað yfir þau rit eða kvikmyndir sem rannsóknin leiðir af sér (Angrosino, 2007; Barnard og Spencer, 

1998). Etnógrafískar aðferðir má rekja til mannfræðinga sem tileinkuðu sér slíka aðferðafræði um og 

eftir aldamótin 1900. Í þá daga héldu menn jafnan í langar ferðir til að lifa með ólíkum hópum fólks, 

en nú á dögum stunda mannfræðingar rannsóknir á mun breiðara sviði og rannsaka heimahaga jafnt 

sem fjarlæga staði (Silverman, 2006). Í þessum kafla verður farið verður yfir framkvæmd 

rannsóknarinnar þar sem gert verður grein fyrir þeim rannsóknaraðferðum sem stuðst var við, hvernig 

unnið var úr gögnunum og í lokin er farið yfir siðferðisleg álitamál. 

Vettvangsathugun 

Crang og Cook (2007) benda á að vettvangsathugun sé grundvallar rannsóknaraðferð í etnógrafískum 

rannsóknum. Vettvangsathugun mun alltaf vera stór þáttur í etnógrafískum rannsóknaraðferðum, þar 

sem mælt mál getur ekki alltaf útskýrt að fullu samfélagslega hegðun. Vettvangsathuganir einskorðast 

ekki bara við rannsóknir í mannfræði heldur eru þær stundaðar víðar innan fræðanna. Einnig eiga 

athuganir af hverskyns toga sér stað nánast daglega í okkar venjubundna lífi, þar sem við keppumst 

við að flokka veruleika okkar og staðsetja okkur sjálf innan hans (Silverman, 2006). 

Vettvangsathugun hentaði vel þessari rannsókn þar sem hún veitir rannsakanda upplifun af 

vettvanginum frá fyrstu hendi. 

 Áður fyrr var litið á vettvang sem stað sem mannfræðingurinn fór til, lærði tungumálið og bjó 

meðal innfæddra (Hannerz, 2003). Nú á dögum er vettvangurinn mun fjölbreyttari og fjölþættari. 

Rannsóknir mannfræðinga hafa verið gerðar á nánast öllum mögulegum stöðum; á opinberum stöðum 

eins og velferðastofnunum, á skipum, í jarðaförum, fangelsum og allt þar á milli (Hammersley og 

Atkinson, 2007). Vettvangur þessarar rannsóknar er í Vestur-Afríku þar sem fiskveiðar íslenskra skipa 

hafa verið stundaðar allt frá árinu 1997. Rannsóknin átti sér stað bæði um borð í vestrænum togara 

sem og á ströndinni með heimamönnum. Aldrei áður hafði ég komið á þá staði þar sem rannsóknin fór 

fram og var því flest allt nýtt fyrir mér. Hammersley og Atkinson (2007) fjalla um hvernig það er að 

vera nýr á vettvangi og segja þeir að rannsakendur sem séu nýjir á vettvangi geti liðið eins og þeir séu 

á jaðrinum sem getur leitt af sér óöryggi. Það er ljóst að vettvangsathugun mín hefði verið töluvert 

erfiðari ef ég hefði ekki haft góðan hliðarvörð (O´Reilly, 2012) sem gaf mér dýrmætar upplýsingar 

um vettvanginn, hverja ég ætti að nálgast og hvað ætti að skoða betur. 
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 Ég var svo heppinn að búa að þónokkurri reynslu og upplifun af skipum, helst þá fraktskipum 

en einnig fiskiskipum. Með sjómenn í báðum ættleggjum hef ég bæði komið um borð og siglt á 

nokkrum skipum, aðeins sem farþegi þó. Vissulega kom þessi grunnþekking sér til góðs, til að mynda 

var gott að þekkja sum af þeim grunnhugtökum sem mest eru notuð um borð. Áður en ég kom á 

vettvang var tvísýnt hvort ég myndi mega fara með íslensku sjómönnunum á túr. Það kom svo á 

daginn að ég fékk að fara um borð í nokkur af þeim skipum sem sjómennirnir unnu á, en ég fékk ekki 

að fara með á túr þar sem útgerðirnar voru á móti slíku. 

Viðtöl 

Viðtöl hafa ávallt verið ríkur þáttur í etnógrafískum rannsóknaraðferðum sem og eigindlegum 

rannsóknaraðferðum almennt (Davies, 1999). Samkvæmt Davies (1999) hafa viðtöl, jafnvel þó þau 

séu opin, nánast alltaf einhverja formgerð. Rannsakandinn hefur ávallt einhverja undirliggjandi 

hugmynd um að hverju hann vill komast á meðan hann reynir að ná fram upplýsingum frá 

viðmælenda sínum. Markmiðið með viðtölum mínum var að fá innsýn í hugarheim þeirra sem 

rannsóknarefnið snýr að. Viðtalstækni getur verið flókin og langan tíma getur tekið að komast upp á 

lagið með að taka gott viðtal, það er að segja viðtal sem skilar réttum og skýrum upplýsingum. Miklu 

máli skiptir að haga formgerð viðtalsins eins og best verður á kosið, þar er nauðsynlegt að taka mið af 

viðmælendum og þeim aðstæðum sem þeir eru í. Í samráði við leiðbeinanda minn, Kristínu 

Loftsdóttur, fundum við út hvernig viðtölin ættu að vera útsett og hvaða þemu við værum að leita 

eftir. Næst tók við að þróa spurningar um það efni sem ég vildi vita meira um. Ég ákvað að hafa 

viðtölin hálf stöðluð (e. semi/half structured), aðallega til þess að leyfa meira flæði í samtalinu milli 

mín og viðmælanda. Davies (1999) bendir á að hálf stöðluð viðtöl séu sífellt að verða vinsælli á meðal 

þeirra sem stunda félagsrannsóknir, sérstaklega á meðal mannfræðinga. Kostirnir eru þeir að viðtalið 

þarf ekki að vera svo niðurnjörvað, heldur sé möguleiki á að taka viðtalið á nýjar brautir. Til þess að 

fá skipulag á spurningarnar var stuðst við þá aðferð sem Loftland (1971) fjallar um þar sem hann 

tekur dæmi um viðtalsform eftir Fred Davis. Samkvæmt honum er mikilvægt að púsla spurningunum 

rétt saman til þess að ná fram góðu heildarformi á svörin. Fyrst kemur bakgrunnur, svo almennt um 

viðfangið og loks spurningar sem snerta skoðanir viðmælanda. Spurningarrammi var þróaður í 

samráði við leiðbeinanda en rannsóknin er hluti af stærra verkefni sem Kristín Loftsdóttir stýrir og 

þess vegna þurfti að koma inn á nokkur atriði í viðtölunum sem hún vildi fá upplýsingar um. 

 Samkvæmt Mack, Woodsong, MacQueen, Guest og Namely (2005) eru opin viðtöl góð 

aðferð til þess að öðlast skilning á reynslu fólks, gildum og viðhorfum. Andstætt lokuðum 

spurningum sem oft bjóða aðeins upp á já eða nei svör, hefta opnar viðtalsspurningar ekki svör 

viðmælenda heldur gefa þeim tækifæri á að tjá sig á opnari hátt og útskýra viðhorf sín og reynslu. 

Þegar spurningar eru of lokaðar er hætta á að mikilvægar upplýsingar komist ekki til skila. Ég reyndi 

því að hafa spurningarnar mínar eins opnar og mögulegt var. Vert er þó að benda á að í samtali milli 

viðmælanda og rannsakanda skapast oft umræða út frá spurningu sem getur leitt til lokaðra spurninga. 
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Slíkt er í raun óhjákvæmilegt í hálfstöðluðu viðtali þar sem flæði er meira. Slík tilfelli komu upp í 

þessari rannsókn. 

 Davies (2007) bendir á að margt þurfi að hafa í huga þegar kemur að því að taka viðtal og eru 

fyrstu skrefin þar nauðsynleg. Davies segir að fyrst sé mikilvægt að vita hverju eigi að ná fram með 

viðtalinu og nauðsynlegt sé að vera meðvitaður um sjálfan sig og hvaða áhrif maður sjálfur gæti haft á 

framvindu viðtalsins. Annað sem Davies bendir á er að koma vel fyrir, vera kurteis og snyrtilegur. 

Þetta hafði ég í huga og reyndi að fylgja eftir fremsta megni. Þegar ég hitti viðmælendur mína kom ég 

oftast þeim að óvörum, en ég hafði verið í sambandi við hliðarvörð minn um að láta íslensku 

sjómennina vita af því að þeir gætu átt von á mér. Að lokum fór það þó svo að aðeins einn 

viðmælandi vissi af komu minni. 

 Öll viðtölin voru tekin upp á snjallsíma og tókst það vel til. Upptökutækin eiga það til að 

trufla viðmælendur, þeir geta orðið of sjálfsmeðvitaðir eða feimnir við að láta taka viðtalið upp. 

O´Reilly nefnir nokkur dæmi um slíkt. Að hennar reynslu töluðu margir meira opinskátt þegar slökkt 

var á upptökutækinu. Hinsvegar vildi einn viðmælandi hennar endilega að hún myndi kveikja á því 

vegna þess að hann ætlaði að segja svo margt. Upplýsingar sem koma fram eftir að slökkt er á 

upptöku má nota og oft koma mikilvægar upplýsingar fram í slíkum tilvikum (O´Reilly, 2012). Allir 

viðmælendur mínir voru að öllum líkindum meðvitaðir um upptökuna enda voru þeir spurðir um leyfi 

til að fá að taka upp viðtalið. Hversu mikil áhrif það hafði á viðtölin er ekki gott að segja. Einn 

viðmælandi minn, sem var nokkuð málglaður, spurði mig tvisvar hvort ég væri með nóg minni á 

símanum, sem sýnir að hann hafi verið nokkuð meðvitaður um upptökuna. Til að reyna að gera 

aðstæður sem eðlilegastar þá staðsetti ég símann í brjóstvasanum, frekar en að láta hann liggja á milli 

okkar sem einskonar landamæri milli rannsakanda og viðmælanda. Án þess að þurfa endilega að vera 

beinn hluti að viðtalinu þá átti ég oft góðar samræður við viðmælendur eftir að formlegu viðtali lauk. 

 Mikilvægt er að viðmælanda líði vel á meðan viðtal fer fram. Það hefur mikil áhrif á hversu 

mikið hann er tilbúinn að opna sig fyrir þeim sem tekur viðtalið. Mikilvægt er að reyna að byggja upp 

traust við viðmælendur, það ýtir undir heiðarleg svör. Án þessa trausts þarf ekki að vera um lygar að 

ræða, heldur getur það gerst að sannleikann vanti í svörin, eða að farið er í kringum hann (Esterberg, 

2002). Aðstæður voru ekki bestar á vettvangi til að mynda kunningjaskap eða traust, aðallega vegna 

tímaleysis og heftandi aðgengis að vettvangi. Ég reyndi þó að hitta viðmælendur mína tvisvar. Það 

gekk þó ekki alltaf eftir, og allir þeir heimamenn sem ég talaði við hitti ég bara einu sinni. Öll viðtölin 

við Íslendingana voru tekin upp í skipsbrú, að þeirra ósk. Það er þeirra rými og ég var gesturinn. Þetta 

hefur vonandi leitt til þess að þeim hafi liðið vel á meðan viðtölunum stóð yfir. Crang og Cook (2007) 

benda á að mikilvægt sé að ákveða staðsetningu fljótlega eftir að staðfest hefur verið að viðtalið muni 

eiga sér stað. Þeir tala um að heimili viðmælanda geti verið ákjósanlegur staður þar sem munir og 

annað á heimilinu geti dregið fram minningar. Það má segja sem svo að skipið sé heimili 

sjómannanna á meðan dvöl þeirra í Vestur-Sahara stendur yfir. Í takt við kenningu Crang og Cook 
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bentu þeir nokkrum sinnum út um gluggann eða á eitthvað upp í brú til að skýra mál sitt á meðan 

viðtölin fóru fram. Það mætti því segja að viðtölin hafi farið fram við kjöraðstæður. 

Á vettvangi 

Áður en lengra verður haldið varðandi aðferðafræði rannsóknar verður farið yfir vettvangsferðina til 

Vestur-Afríku með sjónarhorni rannsakanda. Mannfræði er fag þar sem rannsakandinn er hluti af 

þeim vettvangi sem hann rannsakar. Markmið vettvangsferðarinnar fólst í að taka viðtöl við sjómenn, 

bæði heimamenn og Íslendinga sem sækja á fiskimið Máritaníu og Vestur-Sahara, en ein göfugustu 

fiskimið heims má finna fyrir utan strendur þessara landa (National Oceanic and Atmospheric 

Administration, e.d.; Pazzanita, 2008). Einnig gaf nærvera mín á vettvangi betri innsýn í þann 

veruleika sem sjómennirnir vinna á og umhverfið í heild (Bernard, 2011) og var því vettvangsferðin 

nauðsynlegur hluti af rannsókninni. Dvalist var á vettvangi í tvo mánuði í upphafi árs 2014 þar sem 

flogið var til Dakar, höfuðborgar Senegal. Frá Senegal ferðaðist ég til norður til Máritaníu og svo til 

Vestur-Sahara (Marokkó) þar sem nokkrir íslenskir sjómenn voru staðsettir. Eftir að hafa tekið viðtöl 

við þá ferðaðist ég aftur suður til Senegal með lengra stoppi í Máritaníu til að taka viðtöl við 

heimamenn. 

Ferðin á vettvang 

Ég lenti í Dakar fimmtudagskvöldið 5. mars. Fyrsta verkefni sem beið mín var að finna og skoða 

helstu löndunarstaði handverks (e. artisanal) fiskimanna í bæði Dakar og bæjum í kring. Það kom á 

daginn að í kringum Dakar eru nokkrir löndunarstaðir. Einnig eru borgirnar Mbour og Saint Louis 

stórar þegar kemur að handverks fiskveiðum í Senegal, auk ótal minni bæja sem liggja við 

sjávarsíðuna. Dakar liggur á stórum tanga sem teygir sig út til vesturs og tekur svo beygju til suðurs. 

Slíkt landslag býður upp á kjörin hafnarstæði enda eru góðar hafnaraðstæður í Dakar lykillinn að því 

að þar blómstraði mikil verslun og var Dakar meðal annars ein af stærstu þrælasöluhöfnum á tímum 

þrælahalds. Dakar var oft síðasta afríska höfnin áður en lagt var af stað með þræla yfir Atlantshafið. 

Mbour liggur suður af Dakar um hálfa leið til Gambíu, en Saint Louis er til norðurs og liggur ekki 

langt suður af landamærum Senegals og Máritaníu. 

 Eftir að búið var að kortleggja mögulega löndunarstaði til að taka viðtöl á tók við að finna 

túlk en túlkinn hafði ég hugsað mér að finna í háskólanum í Dakar. Að lokum fékk ég nema frá 

Sherbrooke Academy, einkaskóla á háskólastigi, til að túlka fyrir mig. Eftir að hafa samið um kaup og 

kjör fórum við á tvo löndunarstaði við Dakar til að taka viðtöl við handverks fiskimenn. Þetta var 

tveggja daga vinna þar sem tekin voru rúmlega tíu viðtöl. Ég komst að því að jafnvel þótt ég myndi 

tala frönsku þá hefði ég ekki getað talað við fiskimennina án túlks. Þeir töluðu margir hverjir ekki 

góða frönsku heldur töluðu þeir wolof, sem er töluð mjög víða í Vestur-Afríku og er eitt af helstu 

tungumálum Senegal. Vegna þess hve mikið af fiskimönnunum sem talað var við í Dakar komu frá 

Mbour, þótti ekki þörf á því að fara þangað. Það er víst mikið um að fiskimenn frá Mbour haldi til 
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veiða við Dakar og öfugt. Til að fá fjölbreyttari viðtöl var því betra að færa mig nær Máritaníu til 

Saint Louis. 

 Ég fór því næst til Saint Louis, þar sem stærsta handverks höfn í Senegal er, sem og stærsti 

löndunarstaðurinn. Hundruðir báta liggja hlið við hlið nánast eins og augað eygir. Saint Louis er 

magnaður staður, borg sem liggur nærri landamærum Máritaníu og þjónaði um tíma bæði sem 

höfuðborg Senegal og Máritaníu á nýlendutímanum (United Nation Educational, Scientific and 

Cultural Organization, e.d.). Borgin liggur að mestum hluta á meginlandinu en hluti hennar, gamli 

bærinn, er á eyju milli meginlandsins og tanga vestur af eyjunni sem nær frá norðri og teygir sig til 

suðurs. Eyjan einkennist af gömlum frönskum nýlendubyggingum og er stundum kölluð „Litla New 

Orleans“. 

 Á öðrum degi mínum í Saint Louis rétt eftir að ég var búinn að finna túlk þá sendi ég tengilið 

mínum að íslensku sjómönnunum í Vestur-Sahara skilaboð til að kanna stöðuna og láta vita af mér. Þá 

fæ ég þær upplýsingar að hann sé að fara heim til Íslands eftir fjóra daga. Kom þetta nokkuð á óvart 

enda var ég búinn að tala við hann skömmu áður en ég fór út þar sem hann sagði að hann myndi vera 

úti á sama tíma og vettvangsferðin átti að standa yfir. Breytti ég því áætluninni og ákvað að byrja á 

viðtölunum við íslensku sjómennina. Það var því ekkert annað í stöðunni en að fresta viðtölunum í 

Saint Louis og halda í ferðalag norður til Vestur-Sahara, rúmlega 1000 kílómetra ferð. 

Máritanía og Vestur-Sahara 

Morguninn eftir pakkaði ég saman og hélt norður til Nouakchott, höfuðborgar Máritaníu, og strax 

daginn eftir lagði ég af stað til Dakhla, bæjar þar sem megin höfn Vestur-Sahara er og þar sem 

Íslendingarnir voru staðsettir. Ég hitti loks tengilið minn í Dakhla og fór svo um borð í skipið hans 

sama dag og hann flaug heim. Er ég hitti tengilið minn var ég ekki tilbúinn með formfastan 

spurningalista, þó svo að ég hafi vissulega vitað nokkurnveginn um hvað ég myndi vilja spyrja hann. 

Ég náði ekki að taka formlegt viðtal við tengiliðinn en náði samt að spyrja hann að ótal hlutum og 

fékk mikið af gagnlegum upplýsingum frá honum. Eftir þetta tók við tími þar sem ég þurfti að hafa 

uppi á og ná sambandi við hina Íslendingana á svæðinu. 

 Ég hefði sennilega ekki getað hitt betur á þá enda náði ég áhafnarskiptum á tveimur skipum 

með Íslendingum í áhöfn sem og einum sem var að koma úr frí. Einn vildi ekki gefa kost á sér og 

annan hitti ég aldrei, en náði ég þó að taka viðtöl við sjö Íslendinga á svæðinu. Það tók smá tíma að 

hitta á viðmælendur enda eru þeir minna í höfn en úti á sjó. Höfnin sem þeir landa á er vel girt af og 

þarf maður að fara í gegnum öryggishlið og sýna vegabréf til að komast inn. Þegar inn er komið er 

svæðið nokkuð stórt og mörg skip sem landa þarna, þó ekkert af sömu stærðargráðu og 

frystitogararnir sem hafa verið að veiða fyrir utan strendur Máritaníu og Vestur-Sahara. Verðir eru á 

hverju horni og bannað er að taka myndir og myndbönd og blaðamenn eru sérstaklega óvelkomnir. 

Allur óviðkomandi aðgangur inn á hafnarsvæðið er bannaður. Hafnarsvæðið er vel girt af með 
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vörðuðu hliði. Í raun hefðu þeir ekki átt að hleypa mér inn en smá lagni í samskiptum getur komið 

manni langt. Ég fór oft inn á hafnarsvæðið vegna þess að ég varð að gera mér ferð þangað í hvert 

skipti sem ég vildi reyna að hitta á íslensku sjómennina. Ég var ekki með síma og þeir ekki nettengdir 

á meðan þeir eru á veiðum. Ég lagði svo af stað til Máritaníu þriðjudaginn 31. mars eftir að hafa verið 

í Dakhla í tíu daga. 

 Fyrsta stopp í Máritaníu var í Nouadhibou, önnur stærsta borg Máritaníu. Höfnin í 

Nouadhibou þjónar sem meginhöfn bæði fyrir handverks veiði sem og stærri togara og er mjög stór. Í 

Nouadhibou er enginn háskóli og var hún í raun eini staðurinn þar sem mér gekk erfiðlega að finna 

góðan túlk. Á hinn bóginn var hún eini staðurinn þar sem ég fékk upplýsingar frá yfirvöldum um 

veiðarnar og tók ég viðtal við starfsmann hjá samtökum sem halda utan um handverks fiskveiðar í 

Máritaníu. Ég fékk að lokum tölvupóstfangið hans og hann ætlaði að senda mér frekari upplýsingar 

um veiðarnar en það kom aldrei. Ég endaði svo á því að eyða einum degi niðri við höfnina. Eftir að 

mér var meinaður aðgangur inn á stórskipahöfnina, fór ég næst á Port Artisanal sem er aðal 

löndunarstaðurinn fyrir handverksbáta í Nouadhibou. Þar hitti ég sjómenn sem flestir voru frá 

Marítaníu en einnig nokkra frá Gambíu, Senegal, Malí sem og Nígeríumann sem var að versla fisk til 

innflutnings til Nígeríu. Þeir voru allir að stunda kolkrabbaveiðar enda var það tímabil í gangi og mið 

verktíð. 

 Eftir Nouadhibou hélt ég svo aftur til Nouakchott, sem er eins og fyrr segir höfuðborg 

Máritaníu. Ég var ekki í miklum vandræðum með að finna túlk í Nouakchott og í raun var það ferli 

ekki svo ósvipað og þegar ég fann túlk í Dakar, enskukennari sem var tilbúinn að túlka fyrir mig fyrir 

nokkuð sanngjarna upphæð. Við fórum því niður að strönd og tókum viðtöl. Þar voru flestir frá 

Senegal og sumir sem sögðust hafa verið sóttir af máritanískum yfirvöldum til Saint Louis til að veiða 

í Máritaníu. Eftir nokkurn tíma á ströndinni að taka viðtöl kom að okkur lögreglumaður sem vildi vita 

hvað við værum að gera, ég útskýrði fyrir honum hvað ég væri að gera og eftir það fór hann aldrei úr 

augnsýn. Það var frekar óþægilegt þegar fylgst var svona með okkur og kannski erfitt að fullyrða en 

viðmælendur mínir urðu auðvitað varir við hann og sem gæti hafa haft áhrif á svör þeirra sem ég tók 

viðtal við eftir að hann birtist. 

 Eftir að hafa farið niður að sjó til að taka viðtöl við fiskimennina fór ég í 

sjávarútvegsráðuneytið til að reyna að fá opinber gögn og upplýsingar um veiðar í landinu. Það gekk 

ekki vel en á endanum fékk ég tölvupóstfang sem ég átti að senda fyrirspurn á og útskýra mál mitt og 

var mér sagt að þeir myndu þá senda mér gögn. Aldrei fékkst svar við þeirri beiðni. Eftir að hafa 

dvalist í Máritaníu í um það bil tvær vikur hélt ég af stað til Senegals. 

 Ég byrjaði á því að fara til Saint Louis og var því kominn á sama stað og ég var þegar ég 

þurfti að pakka saman á augabragði og halda til Dakhla. Ég fann mér nýjan túlk í háskólanum í Saint 

Louis, þar sem ég var ekki alveg nógu ánægður með hinn. Ég notaði einn til tvo daga til að kynna mér 

svæðið og tók svo einn dag í viðtöl. Í Saint Louis var önnur formgerð á viðtölunum, þar sem okkur 
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var mikið vísað á viðmælendur, þá oft eldri menn sem höfðu lifað tímana tvenna og höfðu miklar 

skoðanir á hlutunum. Þetta var líka eini staðurinn þar sem viðmælendur vildu fá þóknun fyrir að tala 

við okkur. Til Saint Louis koma sendiferðabílar allsstaðar að frá Senegal. Svæðið sem ég var að vinna 

á er stórt, en það er í raun eitt stórt fiski- og atvinnukerfi. Ég sá bíla sem voru á númeraplötum frá 

héruðum sem eru hinum megin í landinu, einnig voru bílar þar á númerum frá Máritaníu og Malí. 

Þetta er því staður sem smitar út frá sér og hefur áhrif á líf fólks um stórt svæði. Fyrir utan þessa 

sendibíla sem ég sá töluðu heimamenn um í viðtölunum að fiskurinn sem þeir veiddu dreifist um alla 

Vestur-Afríku og jafnvel upp til Evrópu.  

Úrvinnsla gagna 

Eins og segir í grein Crang og Cook (2007) er oft erfitt að byrja að vinna úr gögnum þegar 

hljóðupptökur, minnisblöð og fleiri gögn hafa staflast upp. Því virðist oft vera óyfirstíganleg vinna að 

ætla að flokka og koma skipulagi á gögnin þannig að hægt sé að fara yfir þau á nokkuð línulegan hátt. 

Þetta er ákveðin grunnvinna sem mikilvægt er að gera vel. Fljótlega eftir að ég var búinn að taka hvert 

viðtal fyrir sig hlustaði ég á þau, það var gert til að fá betri yfirsýn yfir viðtalið í heild, hlusta eftir 

vísum og þemum og hvað betur mætti fara fyrir komandi viðtöl. Oftar en ekki komu í ljós þemu sem 

ég hafði ekki gert ráð fyrir en reyndust áhugaverð fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Í kjölfarið af því 

var hægt að bæta spurningarammann á þann veg að hægt væri að vinna betur með þau óvæntu þemu 

sem upp höfðu komið. 

 Eftir að heim var komið frá vettvangi hlustaði ég margsinnis á viðtölin og hófst handa við að 

skrifa þau upp orðrétt, með öllum hikorðum, endurtekningum og því sem fylgir venjulegu samtali. 

Samhliða uppritunni leitaði ég eftir kóðum og þemum. Þegar viðtölin voru komin í textaform kom að 

því að kóða viðtölin og fór ég þá leið að styðjast við opna kóðun. Einnig studdist ég við aðferðafræði 

orðræðugreiningar við kóðun viðtalanna, en hana má nota til að rýna gagnrýnið í texta (Kristín 

Björnsdóttir, 2003; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Í opinni kóðun eru þemu gjarnan merkt. Það 

má gera á mismunandi vegu; undirstrika, draga hring um ákveðin þemu, nota liti til að flokka og svo 

framvegis (Crang og Cook, 2007). Ég fór þá leið að merkja vísana eftir litum sem táknuðu hvert 

þema. 

 Mikilvægt er að vera með góða vísa því vísar þessir tengja saman þemað eða þemun sem 

ályktanir er dregnar af (Hammersley og Atkinson, 2007). Eftir það tók ég hvert þema fyrir og reyndi 

að fá skýrari mynd af þeim. Oftar en ekki tengdust nokkur þemu saman sem er ekki óalgengt í slíkum 

viðtölum (Crang og Cook, 2007). Priest, Roberts og Woods (2002) fjalla í grein sinni um hvernig 

þemu geta víxlast á. Þau segja að vinna við gagnaöflun sé aldrei stöðug eða í föstum skorðum, 

rannsakandinn þurfi að vera stöðugt sveigjanlegur, með opinn huga og bregðast við hverju því sem 

gæti komið upp á yfirborðið. Oft er eitt eða fleiri aðal þemu og svo geta verið undirþemu. Eftir að 

hafa farið yfir öll viðtölin og raðað vísunum upp í þemu stóðu fimm til sex þemu upp úr. 
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Siðferðisleg álitamál 

Þegar kemur að rannsóknum sem þessum er nauðsynlegt að líta til siðferðislegra álitamála. Rannsókn 

þessi snýr að viðkvæmu máli, en fiskveiðar utanaðkomandi aðila fyrir utan ströndum Vestur-Afríku 

hafa verið umdeildar. Í grunninn endurspegla siðareglur að mestu leyti þau grunngildi sem finna má í 

flestum samfélögum í dag, að passa upp á að þeir sem viðkoma rannsókninni beri ekki skaða af og að 

manngæska sé í fyrirrúmi (Hammersley og Atkinson, 2007; Plummer, 2001). Samkvæmt Plummer 

(2001) eru nokkur atriði sem vega mest þegar kemur að siðferðislegum álitamálum. Spurningar líkt og 

hverjir eigi gögnin og hvernig þau eru og verði nýtt eru vandmeðfarnar. Einnig er mikilvægt að huga 

að nafnleynd viðmælenda og upplýstu samþykki sem og að vera hreinskilinn, að beita ekki 

blekkingum og að leitast við að skaða ekki þátttakendur. Segja má að þetta séu megin þrástef 

siðferðislegra álitamála. 

 Siðferðisleg álitamál eru ekki síst mikilvæg í eigindlegum rannsóknum, vegna þess hversu 

viðkvæm gögnin geta verið. Eigindlegar rannsóknaraðferðir krefjast þess að rannsakandinn fari oft á 

tíðum inn á persónulegt rými þeirra sem rannsakaðir eru, umhverfislega sem og andlega. Við tölum 

við fólk, fylgjumst með þeim, skrifum um þau, skrifum um hvað þau segja, greinum það sem þau 

segja og oftast gerum við þetta allt á gagnrýninn hátt. Margir gætu bent á að slík vinna feli í sér mjög 

ósiðferðisleg vinnubrögð. Vandamálið er hinsvegar að margt af því sem mannfræðingar rannsaka er 

ekki hægt að rannsaka á annan hátt en með eigindlegum aðferðum. Í stað þess að sleppa slíkum 

rannsóknum hafa þeir sem styðjast við eigindlegar aðferðir í rannsóknum sínum þróað siðferðisreglur 

með tilliti til allra þeirra álitamála og deilna sem á undan hafa gengið. Á síðustu árum hefur verið lögð 

mikil áhersla á að rannsakandi sé meðvitaður um þátt sinn á vettvangi, en slíkt þekkist sem sjálfsrýni 

(e. reflexivity), það er að rannsakandi sé meðvitaður um og þekki takmarkanir sínar þegar kemur að 

því að rannsaka önnur samfélög eða hópa fólks (O´Reilly, 2012 og Hammersley og Atkinson, 2007). 

Með aukinni sjálfsrýni og gætni í skrifum hafa fræðimenn orðið gagnrýnni á sína nálgun, sjónarhorn 

og hvað þeir birta (O´Reilly, 2012). 

 Vert er að benda á að siðareglur geta aldrei verið neitt meira en viðmið sem þarf að sníða að 

hverri rannsókn fyrir sig, umfangi hennar og viðfangi. Siðareglur eru engu að síður mikilvægur hluti 

af samtímarannsóknum og munu halda áfram að hafa áhrif á rannsóknir hvarvetna. Ekki eru þó allir á 

eitt sammála hvað viðkemur siðferðislegum álitamálum. Dæmi eru um að fræðimönnum hafi fundist 

siðareglur skerða frelsi fræðanna og sett spurningarmerki við hverja sé verið að vernda með 

siðareglum. Í raun er hægt að fara allan hringinn og segja að siðareglur getir verið ósiðlegar í sjálfu 

sér, með því að taka ábyrgð af rannsakandanum og skapa þannig svigrúm fyrir hann til að setja sjálfan 

sig á háan hest á kostnað þátttakenda. Einnig hefur verið bent á að siðareglur geti dregið úr frumkvæði 

til erfiðari rannsókna á viðkvæmum málefnum. Lausnin er að reyna að vernda alla sem viðkoma 

rannsókninni, jafnvel þó því fylgi erfiðleikar, enda mikilvægt að siðferðisleg álitamál komi ekki í veg 

fyrir framkvæmd rannsókna (O´Reilly, 2012). 
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 Upplýst samþykki þátttakenda eigindlegra rannsókna snýr að þónokkrum atriðum. 

Þátttakendur eiga að geta tekið þátt í rannsókninni án þess að finnast þeir þvingaðir til þess. Þeir eiga 

að fá eins ítarlegar upplýsingar um verkefnið og kostur er, til þess að byggja samþykki sitt á. 

Mikilvægt er að þátttakendur hafi vitneskju um að þeir eigi rétt á því að draga sig úr rannsókninni 

hvenær sem þeir vilja. Jafnvel þó rannsakandi leggi upp í rannsóknina með slíka hugsjón er 

framkvæmdin sjálf ekki alltaf jafn borðliggjandi. Að koma öllum upplýsingum um rannsóknina til 

þátttakenda getur verið vandasamt verk. Þar sem eigindlegar rannsóknir geta tekið óvænta stefnu eftir 

að gagnasöfnun hefst getur verið erfitt fyrir rannsakandann að útlista tilgangi rannsóknarinnar að 

fullu. Rannsakandi þarf líka að vega og meta hversu miklar upplýsingar hann vill veita þátttakendum 

til að koma í veg fyrir að þeir breyta hegðun sinni til að þóknast rannsakandanum á einn eða annan 

hátt (Hammersley og Atkinson, 2007). Í ljósi þessa sjónarhorns, tók ég þá ákvörðun að upplýsa ekki 

að öllu leyti um tilgang rannsóknar minnar. 

 Munurinn á að heita fullum trúnaði og nafnleynd er oftast nær ekki útlistaður á nákvæman 

hátt í siðareglum. Til eru rannsóknaraðferðir þar sem allir þátttakendur eru nafnlausir og meira að 

segja rannsakandinn veit ekki hver sagði hvað, en slíkt hentar ekki í etnógrafískum 

rannsóknaraðferðum. Með því að heita þátttakendum fullum trúnaði er rannsakandi oftast að heita 

fullri nafnleynd. Það þarf þó ekki að vera í öllum tilvikum. Hversu langt nafnleyndin nær fram að 

ganga fer eftir hverju tilviki fyrir sig og eru dæmi um að þátttakendur hafi orðið móðgaðir við að 

koma ekki fram undir réttu nafni. Nauðsynlegt er að skilja að í mörgum tilvikum eru þátttakendur 

stoltir af því sem þeir standa fyrir í rannsókninni og jafnvel hreyknir af því að fá að taka þátt. Því má 

ekki gefa sér þær forsendur að allir vilji njóta nafnleyndar (O´Reilly, 2012). Í þessari rannsókn var 

fullum trúnaði heitið og enginn þátttakandi er nafngreindur í rannsókninni. Ef þátttakandi bað um að 

slökkt yrði í upptöku eða að eitthvað kæmi ekki fram, var það virt. 

 Að fara á vettvang til að gera rannsókn fylgir mikil og margþætt ábyrgð. Reynt hefur verið að 

útlista til hverra rannsakandi ber hvað mesta ábyrgð; þátttakenda, leiðbeinenda, styrktaraðila, komandi 

rannsakenda. Allt eru þetta aðilar sem nauðsynlegt er að taka tillit til þar sem rannsóknin gæti haft 

áhrif á þá. O´Reilly (2012) undirstrikar þó að rannsakandi beri mestu ábyrgð til þátttakenda 

rannsóknarinnar. Helsta ástæða þess að siðareglur eru á annað borð til staðar er sú að vernda 

þátttakendur. Í grunninn eru rannsakendur oft að takast á við sömu siðferðislegu álitamál og hver og 

einn er að fást við í daglegu lífi. Sem dæmi þarf rannsakandi að rýna í þátttakendur og vega og meta 

þekkingu þeirra, trú og tilfinningar þeirra og hvað sé viðeigandi eða æskilega hverju sinni. Þetta eru 

hlutir sem allir þurfa að takast á við almennt í lífinu. Í daglegu amstri eru siðferðisleg álitamál byggð á 

sömu óvissu og ágreiningsmálum og í rannsóknum, þar sem hagmunir hvers og eins eru oft í húfi. Það 

er því krafa að rannsakendur geri hvað þeir geta til að taka mið af siðferðislegum álitamálum eins best 

og aðstæður leyfa hverju sinni. Bæði þeir og þátttakendur munu þurfa að taka hverjum þeim 

afleiðingum sem rannsóknin gæti haft í för með sér (Hammersley og Atkinson, 2007). 
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Hnattrænn vettvangur 

Vettvangur þessarar rannsóknar er fjölþættur en hún nær bæði til þess vettvangs sem íslenskur 

sjávarútvegur þrífst á sem og þess hafsvæðis sem íslenskir sjómenn stunda veiðar á fyrir utan strendur 

Máritaníu og Vestur-Sahara. Fjölvanga vettvangsrannsóknir mannfræðinga fjölgaði mikið á seinustu 

tveim áratugum síðustu aldar og eru í dag algengt rannsóknarfyrirkomulag meðal mannfræðinga. 

Þróun rannsókna sem snerta fleiri en einn vettvang stigmagnaðist í takt við áhrif hnattvæðingar á hin 

ýmsu samfélög og eru því hluti af því hnattræna umhverfi sem mannfræðingar starfa meðal annars við 

í dag (O´Reilly, 2012 og Hannerz, 2003). Stór hluti Vestur-Sahara er sem stendur undir yfirráðum 

Marokkó sem telur sig eiga tilkall til landssvæðisins. Máritanía liggur svo suður af Vestur-Sahara og 

nær langt inn í Sahara eyðimörkina. Suður af Máritaníu liggur svo Senegal en landamæri þessara 

tveggja ríkja taka mið af Senegalfljóti. Saga þessara landsvæða er löng og gífurlega flókin og má 

skipta henni upp í nokkur ólík tímabil. Íslenskur sjávarútvegur er ekki síður hluti af vettvangi 

rannsóknarinnar þar sem ritgerðin reynir að varpa ljósi á samband fiskveiðistjórnunar á Íslandi og 

veiðanna fyrir utan strendur Vestur-Afríku. 

 Í eftirfarandi kafla verður farið yfir landslag sjávarútvegs á Íslandi þar sem saga 

fiskveiðistjórnunar er rakin allt að tilurð kvótakerfisins eins og það birtist okkur í dag. Fræðimenn 

hafa bent á að eftir að kvótakerfið var sett á hafi skapast gríðarlegur auður sem að hluta hafi lagt 

grunninn að útrás íslenskra útgerðarfyrirtækja (Gísli Pálsson og Durrenberger, 2015; Níels Einarsson, 

2015). Að því loknu er farið yfir helstu gagnrýni sem núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi hefur fengið 

á sig og að lokum verður farið yfir fyrningarleiðina og af hverju hún hefur ekki orðið að veruleika. 

Þeir íslensku sjómenn sem stunda fiskveiðar í Vestur-Afríku koma úr þessu umhverfi og hafa fengið 

sitt félagslega uppeldi þar. Því er nauðsynlegt að fara yfir sögu íslensks sjávarútvegs til þess að fá 

dýpri skilning á þeim veruleika sem íslensku sjómennirnir í Vestur-Afríku koma úr og hvernig þeir sjá 

fiskveiðar. Ef rétt reynist að kvótakerfið hafi verið raunverulegur áhrifavaldur á þróun útrásarinnar er 

ljóst að mikilvægt er að gera kvótakerfinu góð skil í þessari ritgerð. 

Saga fiskveiðistjórnunar 

Saga fiskveiða á Íslandi má í raun rekja aftur til landnáms og er henni gjarnan skipt upp í þrjú tímabil; 

árabáta-, skútu- og vélaöld. Árabátaöldin var lengst en upphaf hennar má rekja frá landnámi allt til 

ársins 1928. Skútuöld, þar sem fiskað var á vindknúnum seglþilskipum, er talin hafa byrjað rétt fyrir 

lok átjándu aldar og lauk hún árið 1927. Vélaöld, sem enn stendur yfir, hófst árið 1902 en þá var vél 

komið fyrir í sexæringnum Stanley á Ísafirði (Jón Þ. Þór, 2002). Árið 1891 veiddi fyrsti erlendi 

togarinn við Íslandsstrendur. Íslendingar fengu svo leyfi til að stunda togaraveiðar árið 1897 en fyrsti 

togari í eigu Íslendinga kom ekki til landsins fyrr en 1905 og var það togari að nafni Coot (Sveinn 

Agnarsson, 2000). Coot, sem keyptur var frá Skotlandi, var 142,5 smálestir brúttó og 43,56 smálestir 

nettó að stærð og hafði heimahöfn í Hafnarfirði. Coot strandaði árið 1908 og eyðilagðist, en þrátt fyrir 
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stutta notkun hafði hann skilað miklum hagnaði og ljóst var að ný öld var að renna upp í íslenskum 

sjávarútvegi (Jón Þ. Þór, 2003). 

 Á næstu tveim áratugum varð gríðarleg breyting á flota fiskveiðiskipa Íslendinga, þar sem 

hraðskreiðari vélbátar leystu af árabáta og þilskip. Aukinn hraði og tækniframfarir leiddu til 

stóraukins afla, arðsemi varð mikil og fjárfesting í útgerð jókst til muna. Árið 1901 gerðu Danir og 

Bretar með sér samning sem sagði til um að Íslendingar fengju þriggja mílna landhelgi. Samningurinn 

fól engu að síður í sér að öll togara veiði var bönnuð innan landhelginnar að Faxaflóa undanskildum, 

þar sem mikil togaraveiði hafði átt sér stað undanfarinn áratug. Fljótlega eftir seinni heimstyrjöldina, 

árið 1952, stækkuðu Íslendingar landhelgina í fjórar mílur. Í kjölfarið fylgdu svo stækkanir í tólf mílur 

árið 1958, fimmtíu mílur árið 1972 og svo loks tvö hundruð mílur árið 1975. Þessar stækkanir féllu í 

grýttan farveg á meðal Breta og Vestur Þjóðverja, en þeir fyrrnefndu sendu meðal annars herskip til 

verndar togunum sínum sem voru á veiðum innan landhelgarinnar (Sveinn Agnarsson, 2000; Þorgeir 

Örlygsson, 1998). 

 Í kjölfarið af stækkunum landhelginnar kom mikið blómaskeið í fiskveiði Íslendinga. Það 

varð þó skammvinn sæla því árið 1975 gaf Hafrannsóknarstofnun út skýrslu sem jafnan er kölluð 

„Svarta skýrslan“ en þar kom fram að fiskistofnar Íslendinga væru á barmi ofveiða. Til að sporna 

gegn því þyrfti að helminga veiði fyrri ára á botnfiski og koma í veg fyrir veiðar á smáfiski 

(Hafrannsóknarstofnun, 1975). Vegna þessa var ráðist í framkvæmdir til að ná betri stjórn á 

fiskveiðum við Íslandsstrendur. Lög um fiskveiðar frá 1976 sem sett voru á í kjölfar svörtu 

skýrslunnar gáfu ráðherra töluvert vald yfir hversu mikinn heildarafla mætti veiða en veiðar á 

mörgum tegundum urðu þá háðar sérstöku leyfi ráðherra (Þorgeir Örlygsson, 1998). Í kjölfarið var 

svo komið á fót hinu svonefnda Skrapdagakerfi, sem var í gildi frá 1978 til 1983. Helstu breytingar 

sem það fól í sér er að nú mátti þorskur aðeins vera fimmtán prósent af heildaraflanum á ákveðnum 

dögum, skrapdagar kölluðust þeir dagar. Til að byrja með fengu bátar sjö slíka daga og togarar þrjátíu 

yfir veiðiárið. Fjöldi skrapdaga áttu þó eftir að verða breytilegir milli ára. Skrapdagakerfið reyndist 

ekki vel, í raun bauð það uppá kapphlaup þá daga sem veiða mátti þorsk, þar sem aflaheimildir voru á 

flotanum í heild en ekki á hverju skipi. Útgerðir stækkuðu flota sinn með fleiri og stærri skipum, 

verðmætasköpun flotans jókst um sautján prósent á þeim árum sem Skrapdagakerfið var í gildi sem 

leiddi af sér áframhaldandi ofveiði (Birgir Þór Runólfsson, 1999). 

 Ljóst var að þörf væri á nýju og betra fiskveiðistjórnunarkerfi eftir að Hafrannsóknarstofnun 

gaf út aðra svarta skýrslu árið 1983. Vegna þess hversu alvarleg staða fiskistofnanna var orðin var 

nýjum lögum um fiskveiðistjórnun komið á með Aflamarkskerfinu svokallaða, sem er í daglegu tali 

kallað kvótakerfið. Aflamark kom þó ekki eins og þruma úr heiðskíru lofti þegar það var sett á 

botnfisk, en aflamark hafði verið sett á hringnótaveiðar á síld árið 1975 og flutningur aflaheimilda á 

milli báta heimilaður árið 1979. Sama átti við um veiðar á loðnu, en aflamark var sett á loðnuveiðar 

árið 1980 með framsali aflamarks milli skipa árið 1986 (Sveinn Agnarsson, 2000). Ný 
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fiskveiðistjórnunarlög voru því samþykkt á Alþingi þann 28. desember árið 1983 þar sem fyrri lögum 

var breytt og aflamarkskerfi komið á (Birgir Þór Runólfsson, 1999). Nauðsynlegt er að hafa í huga að 

árið 1976 eða aðeins sjö árum áður var öllum Íslendingum frjálst að veiða þorsk og annan botnfisk á 

Íslandsmiðum (Atli Harðarson, 2008) og því mikil kúvending að fara yfir í að leggja aflaheimildir í 

hendurnar á útvöldum einstaklingum. Á árunum 1980 til 1983 þegar Steingrímur Hermannsson var 

sjávar- og samgöngumálaráðherra (Steingrímur Hermannsson, 2016) voru komnar upp hugmyndir um 

að setja aflamark á botnfiskveiðar. Steingrímur Hermannsson kom þá með þær tillögur að taka ætti 

upp byggðarkvóta að einhverju tagi, helst þannig að kvótinn myndi haldast innan ákveðins svæðis. 

Árið 1982 setti Steingrímur á nefnd sem átti að endurskoða fyrri lög um fiskveiði þannig að aðlaga 

mætti þau að hugmyndum Steingríms um byggðarkvóta. Honum entist þó ekki embættið til að klára 

verkið, en árið 1983 tók Halldór Ásgrímsson við embættinu og með honum komu breyttar áherslur 

(Dagur B. Eggertsson, 1999, Steingrímur Hermannson, 2000). 

 Veiðar undir nýju kerfi hófust í febrúar 1984. Með þessum nýju lögum voru skip stærri en tíu 

brúttólestir háð því að veiða með sérstöku veiðileyfi en veiðileyfum var úthlutað á öll slík skip 

samkvæmt veiðireynslu þeirra á tímabilinu frá 1. nóvember 1981 til 31. október 1983, svokölluðu 

veiðireynslutímabili. Þær tegundir sem heildaraflamark var sett á voru þorskur, ýsa, ufsi, karfi, 

skarkoli, grálúða og steinbítur. Skip sem annaðhvort voru ný eða höfðu verið skemur en eitt ár við 

veiðar bauðst að fá aflaheimild reiknaða út frá stærð skipsins og veiðisvæði þess eða að veiða á 

sóknarmarki, sama átti við ef að eigendaskipti höfðu verið á skipum á veiðireynslutímabilinu. 

Sóknarmarkið var hugsað sem einskonar málamiðlun á þessu nýja og umdeilda kerfi sem aflamarkið 

var, til að mynda þótti mörgum viðmiðunartímabilið hafa verið of stutt og þess vegna ekki hægt að 

skipta kökunni eftir því einu saman. Þau skip sem völdu sóknarmark í stað aflamarks gátu haldið út til 

veiða sjötíu prósent af þeim meðaltíma sem skip af sama stærðarflokki og á sama veiðisvæði gerðu á 

aflamarki, engu að síður voru þau bundin því að mega ekki veiða meira en fimmtán prósent af 

meðalafla skipa af sama stærðarflokki og veiðisvæði gerðu. Í kjölfarið fylgdu nokkrar lagabreytingar 

fram til árisins 1990 þegar tímabundin lög voru sett á (Birgir Þór Runólfsson, 1999; Sveinn 

Agnarsson, 2000; Þorgeir Örlygsson, 1998). 

 Veiðar á sóknarmarki voru háðar töluverðum takmörkunum allt til ársins 1986 þegar þær voru 

rýmkaðar, en árið 1988 voru veiðar á sóknarmarki aftur þrengdar (Þorgeir Örlygsson, 1998). Eins og 

áður sagði voru lögin frá 1984 sett til eins árs og árið 1985 voru nokkrar breytingar gerðar og helst ber 

að nefna að öllum skipum stærri en tíu brúttólestir var heimilað að velja á milli veiða á sóknarmarki 

eða aflamarki. Árið 1984 veiddu níu bátar á sóknarmarki og enginn togari, með breyttum lögum völdu 

185 skip og 29 togarar sóknarmark. Síðla árs 1985 komu fyrstu sjálfstæðu lögin um fiskveiðar á 

Íslandi og gildu þau til 1988. Helstu breytingar voru þær að aflamark sóknarmarksskipa var 

endurreiknað sem gerði þeim kleift að bæta við sig töluverðum þorskafla á kostnað aflamarkskipa. 

Þetta olli því að enn fleiri skip völdu sóknarmark. Árið 1986 veiddu 367 skip á sóknarmarki og 347 
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árið 1987. Með lagabreytingum árið 1988 voru heimildir endurkallaðar um að sóknarmarksskip gætu 

áunnið sér aflahlutdeild frá aflamarksskipum, einkum og sér í lagi til að sporna við auknum fjölda 

smábáta. Fjöldi skipa sem völdu sóknarmark fækkaði hratt en árin 1988 og 1989 voru rétt rúmlega tvö 

hundruð skip sem kusu sóknarmark (Birgir Þór Runólfsson, 1999; Sveinn Agnarsson, 2000). 

 Árið 1990 voru sett á ótímabundin lög um fiskveiðar. Í raun má segja að með þessum lögum 

hafi fiskveiðistjórnunarkerfið verið fest í sessi til framtíðar, þar sem árin á undan höfðu þjónað sem 

mótunarár. Helstu breytingar sem komu í gegn árið 1990 voru að allir bátar frá sex til tíu brúttólestir 

voru settir á aflamark sem og að sóknarmarkið var afnumið. Bátar undir sex brúttólestum voru nú 

bundnir veiðileyfum og var gefinn kostur á að velja á milli aflamarks eða krókaleyfakerfis. Aflamark 

var því reiknað upp á öll skip sem áður höfðu valið að veiða á sóknarmarki og fengu skip með lágt 

aflamark bætur upp á fjörutíu prósent til að koma þeim í meðaltal skipa í sínum flokki. Veiðar á 

uppsjávarfisk, síld, loðnu, humar og úthafsrækju voru samræmdar aflamarkskerfinu á botnfiski og ef 

nýjar tegundir kæmu inn yrði tekið mið að veiðireynslu síðustu þriggja ára við úthlutun aflamarks. Í 

nýju lögunum sem voru sett árið 1990 var kveðið á um að aflamark myndi fylgja skipunum ef þau 

væru seld sem og að sveitafélög hefðu forkaupsrétt ef að selja ætti skip úr byggðarlaginu (Birgir Þór 

Runólfsson, 1999; Sveinn Agnarsson, 2000). 

 Eftir 1990 hafa verið gerðar tvær veigamiklar breytingar á fiskveiðilögum til að gera framsal 

aflaheimilda erfiðara fyrir. Sú fyrri er að annað hvert ár verður skip að veiða að minnsta kosti helming 

af aflamarki sínu til að halda óskertum hlut sínum á kvóta. Sama ár, eða árið 1998, var svo ákveðið að 

setja hámark á aflahlutdeild einstakra tegunda og hámark á heildaraflahlutdeild í eigu eins aðila og 

tengdra aðila (Sveinn Agnarsson, 2000). 

 Þeir íslensku sjómenn sem stunda fiskveiðar við strendur Vestur-Afríku koma úr því umhverfi 

sem hefur verið fjallað um hér að ofan. Fiskistofnar við strendur Íslands hrundu og í kjölfarið var farið 

í kerfisbreytingar á sjávarútvegi með tilkomu kvótakerfisins árið 1984. Á sama tíma var mikið umrót í 

alþjóðasamfélaginu þar sem níundi og tíundi áratugir síðustu aldar mörkuðu mikil tímamót bæði 

efnahagslega og stjórnmálalega. Sósíalismi og kommúnismi féllu víðast hvar þar sem þeir höfðu verið 

við lýði og markaðs- og frjálshyggja tók við. Frjáls markaður í hnattrænu samfélagi átti að styrkja 

tengsl milli þjóða með sameiginlegum viðskiptahagsmunum, þar sem auðlindir sem áður fyrr 

tilheyrðu ríkinu myndu vera einkavæddar. Hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar var að ryðja sér til 

rúms og var Ísland engin undantekning, þar sem hugmyndafræði þessi endurspeglaðist í einkavæðingu 

þeirra fiskiauðlinda sem landið bjó yfir. Mikill auður var skapaður á stuttum tíma og skiptist þessi 

auður á fáa handhafa aflaheimilda (Gísli Pálsson og Durrenberger, 2015). 

 Kvótakerfið er því í raun afsprengi nýfrjálshyggjunnar á níunda og tíunda áratug síðustu 

aldar. Trúðu margir því að nýfrjálshyggjan myndi leysa mörg af heimsins vandamálum er varða 

félagslega og efnahagslega þætti. Kvótakerfið var sett á árið 1984, en áður hafði verið settur kvóti á 

síld og loðnu. Sex árum seinna var það svo fest í sessi með ótímabundnum lögum. Með frjálsari 
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flutning aflaheimilda hækkaði verðmæti aflaheimildanna margfalt, bankarnir högnuðust og fjárfesting 

jókst til muna. Gísli Pálsson og Durrenberger (2015) benda á að um svipað leyti voru bankarnir og 

fleiri ríkisstofnanir einkavæddar þar sem velvildarmenn stjórnmálamanna komust meðal annars yfir 

einkavæddar stofnanir. Nokkrir af þessum einstaklingum voru kvótahafar en þannig voru kvótahafar 

komnir með bein tengsl inn í bankana (Gunnar Smári Egilsson, 2016; Vísir, 2008). 

 Sú efnahagsþensla sem varð á Íslandi fyrir hrun má því rekja beint til kvótakerfisins. Áður en 

kvótakerfið var sett á laggirnar lágu helstu verðmæti útgerðanna í eignum eins og skipum, búnaði og 

fasteignum, en eftir að ný lög voru sett á árið 1997 var útgerðunum leyft að nota aflaheimildir sem 

veð fyrir láni. Það skapaði gríðarlegan auð á stuttum tíma, auður sem aldrei áður hafði verið til í 

íslensku samfélagi. Verðmæti útgerðarfyrirtækja margfaldaðist sem og verðmæti auðlindarinnar, sem 

var til þess að verð á mörkuðum hækkaði. Þessi nýji auður kom sér einkar vel fyrir bankana þar sem 

auknar eigur og bætt eiginfjárhagsstaða þeirra dró að erlenda fjárfesta (Níels Einarsson, 2015). 

 Þegar kemur að íslenskum fjárfestingum í hinum nýja heimi nýfrjálshyggjunnar voru það 

íslensk útgerðarfyrirtæki sem riðu á vaðið. Almenn höft á fjármálamörkuðum og þröng sýn 

viðskiptalega séð höfðu heft slíkar framkvæmdir fyrir tíunda áratug síðustu aldar. Útgerðarfyrirtæki 

keyptu erlend fyrirtæki úr sama geira, oftast í Evrópu en einnig víðar. Þetta var að mörgu leyti gert til 

að komast inn fyrir ákveðna tollamúra eða til að fjárfesta enn frekar í aflaheimildum. Árið 1990 keypti 

Samband íslenskra fiskframleiðenda (SÍF) franska fyrirtætið NordMoure, Grandi keypti hlut í 

fyrirtækinu Friosur frá Síle árið 1992, árið 1993 keypti Útgerðarfélag Akureyrar fyrirtækið 

Meclenburger Hochseefisherei og tveimur árum seinna keypti Samherji Deutsche Fishfang Union. 

Meginmarkmið kaupanna hjá Granda, Útgerðarfélagi Akureyringa og Samherja var að tryggja aðgang 

að aflaheimildum. Undir lok aldarinnar hófst svo nýtt tímabil í fjárfestingum íslenskra 

útgerðarfyrirtækja þegar kaupendur reyndu að lengja virðiskeðju fyrirtækja sinna með enn frekari 

fjárfestingum. Þannig vildu þau geta fullunnið og selt íslenska vöru á nýjum mörkuðum erlendis 

(Viðskiptablað Morgunblaðsins, 2003). Með slíkum fjárfestingum má segja að línurnar hafi verið 

lagðar fyrir komandi ár. 

 Auðlindarentan hafði að miklu leyti safnast saman til stóru útgerðanna sem uxu hratt á 

árunum fyrir hrun. Því meira sem kvóti safnaðist á stóru fyrirtækin því hlutfallslega meiri var 

auðlindarentan. Samherji er gott dæmi um slíkt, fyrirtækið stækkaði hratt eftir kaup sín á þýska 

fyrirtækinu Deutsche Fishfang Union GmbH og í dag eru eignir Samherja metnar á tæplega 190 

milljarða króna og eigið fé upp á tæplega níutíu milljarða. Útgerðarmenn keyptu hin ýmsu fyrirtæki 

eða fjárfestu í eignum og hlutum bankanna við einkavæðingu þeirra og fóru því að hafa áhrif út í 

samfélagið. Þorsteinn Már Baldvinsson, framkvæmdarstjóri Samherja, keypti stórann hlut í Glitni, 

sem og útgerðarmaðurinn Jakob Valgeir Flosason, sem fjárfesti í gegnum félagið Stím. Þorsteinn Már 

Baldvinsson varð síðar stjórnarformaður bankans (Gunnar Smári Egilsson, 2016). 
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 Í fréttatilkynningu Seðlabankans frá árinu 2000 var ráðlagt gegn því að nota aflaheimildir sem 

veð en þær hækkuðu hratt í verði og voru taldar verulega ofmetnar. Engu að síður fóru bankarnir í 

umfangsmiklar aðgerðir við að kaupa upp smærri útgerðarfyrirtæki og þá kvóta sem þau áttu. Þar að 

auki buðu bankarnir upp á lán, sem virtust vera arðbær, í erlendri mynt til að fjárfesta í kvótakaupum. 

Þetta varð til þess að virði aflaheimilda jókst sem og veðin sem hægt var að setja á þær. Þannig blésu 

efnahagsreikningar bankanna upp (Níels Einarsson, 2015). Með minni höftum komust bankar upp 

með að geyma aðeins brot af þeim fjármunum sem þeir áttu og lánuðu út háar upphæðir til að 

fjármagna umfangsmikil kaup víða um Evrópu. Á árunum 2001 til 2007 hækkaði virði íslenska 

verðbréfahlutamarkaðarins um 44 prósent á ári að meðaltali og á meðan hækkaði verðgildi krónunnar 

stöðugt (Gísli Pálsson og Durrenberger, 2015). 

 Þegar Seðlabankinn varaði við því að veð í kvóta væru of há til að standa undir sér var 

þorsksígildið um átta hundruð krónur á kíló. Þegar bankarnir féllu var það komið upp í 4400 krónur. 

Það var mun meira en nokkur útgerð eða fjárfestir gat séð sem hagkvæma fjárfestingu á kvóta. Árin 

2007 og 2008 var heildarvirði kvóta á Íslandi um tvö þúsund milljarðar eða fimm sinnum meira en 

árlegur hagnaður íslenska sjávarútvegsins. Þegar efnahagshrunið skall á lækkaði virði kvótans um 

meira en helming og árið 2012 var þorskígildið komið niður í tvö þúsund krónur (Níels Einarsson, 

2015). Miklir fjármunir höfðu verið lánaðir til útgerðanna til fjárfestingar. Í lok árs 2008 var talið að 

skuldir sjávarútvegsins gagnvart bönkunum væru um 560 milljarðar. Bankarnir þurftu að festa þessar 

skuldir í sessi til að tryggja sig og erlenda fjárfesta. Bankarnir máttu ekki við því að hrófla við þessum 

lánum, þar sem þau sköpuðu þeim líflínu með vöxtum og afborgunum. Að lokum fór það svo að 

Sáttanefndin lagðist gegn því að kvóti væri innkallaður því að það myndi setja þessi lán í uppnám. Þar 

með gátu bankarnir og útgerðirnar treyst því að óbreytt ástand yrði á fiskveiðistjórnunarkerfinu (Níels 

Einarsson, 2015). 

Gagnrýni á kvótakerfið 

Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið eins og það birtist okkur í dag hefur verið harðlega gagnrýnt. 

Gagnrýni þessi hefur komið úr mörgum áttum; frá fræðasamfélaginu, starfsmönnum sjávarútvegarins 

og almenningi. Fáir velkjast í vafa um að kvótakerfið sé óhagkvæm leið til að stunda sjávarútveg, 

hinsvegar hefur eignarréttur auðlindarinnar verið það sem gagnrýnt hefur verið hvað harðast. 

Kvótakerfið er í raun gríðarlega umdeilt, en skoðanakönnun frá árinu 2010 leiddi í ljós að mikill 

meirihluti þátttakenda könnunarinnar vildi breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu, með innköllun 

aflaheimilda og endurúthlutun á þeim. Könnunin sýndi að 71 prósent þátttakenda voru hlynntir 

einhverskonar breytingum, sem var tíu prósent hærra hlutfall en í samskonar könnun sem tekin var ári 

áður (Níels Einarsson, 2015). 

 Jafnvel hefur verið gengið svo langt að fara með mál fyrir mannréttindanefnd Sameinuðu 

þjóðanna til að mótmæla kvótakerfinu. Það gerðu tveir menn eftir að hafa verið kærðir fyrir að stunda 

veiðar án leyfa árið 2003. Fullyrtu þeir að íslenska ríkið hafi brotið á mannréttindum þeirra. Þar báru 
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þeir fyrir sig að kvótakerfið væri ranglátt, bryti gegn stjórnarskrá Íslands og að það væri ólögmætt. 

Þetta þótti mjög skammarlegt fyrir Ísland þar sem Ísland hefur ávallt verið ofarlega, ef ekki efst, á 

lista Sameinuðu þjóðanna yfir þau lönd þar sem mannréttindi eru hvað mest virt (e. UN Human 

Development Index). Niðurstaða í málinu var birt árið 2007 þar sem sjómennirnir tveir unnu málið og 

varð þetta til þess að gagnrýnisraddir á kvótakerfið urðu enn háværari (Níels Einarsson, 2015). 

 Sú gagnrýni sem aflamarkskerfið hefur oftast orðið fyrir er að það stangist á við fyrstu grein 

fiskveiðistjórnunarlaga 1990/2006 (Gísli Pálsson og Agnar Helgason, 1997; Atli Harðarson, 2008), en 

hún er svohljóðandi: 

Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara er 

að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og 

byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki 

eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum (Alþingi, 

2006). 

Fyrsta grein fiskveiðistjórnunarlaga segir að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign þjóðarinnar og 

því þykir mörgum einkennilegt að aðeins fáir útvaldir fái að veiða úr auðlindinni. Atli Harðarson 

(2008) undirstrikar að það þurfi að skilgreina betur eignarréttinn á kvótanum, hvað felist til dæmis í 

því að fiskistofnar landsins skuli vera sameign þjóðarinnar. Helgi Áss Grétarsson (2011) fjallar um 

fyrstu grein fiskveiðistjórnlaga og vill meina að íslenska ríkið hafi ekki eignarrétt yfir auðlindunum 

lagalega séð, heldur að íslenska ríkið hafi vald til að stjórna því hverjir hafi rétt til að veiða í íslenskri 

lögsögu. Hann segir að í krafti fyrstu greina laga um stjórn fiskveiða geti hvorki íslenska ríkið né 

þjóðin talist eigendur fiskisstofna innan fiskimiða Íslands. Þá bendir Helgi Áss Grétarsson enn fremur 

á að framsal aflaheimilda auki hagkvæmni veiðanna en stuðli að pólitískum og félagslegum 

erfiðleikum (Helgi Áss Grétarsson, 2011). Íslenskir mannfræðingar hafa skrifað töluvert um 

kvótakerfið, meðal þeirra eru Gísli Pálsson, Agnar Helgason og Einar Eyþórsson og reyna þeir að 

vekja athygli á þeim félagslegu vandamálum sem kvótakerfið hefur haft í för með sér. Árið 1990 

rituðu þeir um hvernig óheft millifærsla og viðskiptavæðing aflaheimilda hefði slæm áhrif í för með 

sér á minni sjávarútvegssamfélög og hvernig aflaheimildir væru að safnast saman í hendur fárra 

umfangsmikilla útgerða (Níels Einarsson, 2015). 

 Gísli Pálsson og Agnar Helgason (1997) benda á að á fyrstu sex árunum eftir að kvóti var 

gerður framseljanlegur hafi handhafar kvóta fækkað um 39 prósent, eða úr 1155 í 706. Þar fækkaði 

mest hjá þeim sem áttu lítinn kvóta á meðan þeir sem meira áttu bættu sífellt á sig kvóta. Svo fór að 

árið 1998 var lögum breytt þannig að sett var hámark á hversu mikinn kvóta einn og sami aðilinn 

mátti eiga (Sveinn Agnarsson, 2000). Gísli Pálsson og Agnar Helgason (1999) segja enn fremur að 

breyttar framleiðsluaðstæður í íslenskum sjávarútvegi hafi gert það að verkum að líkja mætti nýju 

landslagi sjávarútvegsins við fordisma, þar sem aðdáun á hugrekki sjómanna og skipstjóra dvínar og 

fólk dáist frekar af kvótahöfum og viðskiptum þeirra sín á milli. Séu þessar hugmyndir Gísla 

Pálssonar og Agnars Helgassonar skoðaðar út frá kenningum um karlmennsku má álykta að dregið sé 
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úr karlmennsku sjómanna þegar vald þeirra yfir fiskveiðunum færist yfir til þeirra sem eiga og reka 

útgerðirnar. Slíkt á einnig við um niðurstöður Wilson (2016) um hvernig konum var kerfisbundið ýtt 

úr sjávarútvegi með aukinn tæknivæðingu í atvinnugreininni. 

 Árið 1995 höfðu tólf af þeim fimmtán bæjarfélögum sem misst höfðu meira en sextíu prósent 

af kvóta sínum færri en þúsund íbúa. Þessi þróun kom sérlega illa niður á Vestfjörðum þar sem fjögur 

bæjarfélög höfðu misst meira en sjötíu prósent af þeim kvóta sem þau höfðu til ráðstöfunar árið 1984 

á aðeins ellefu árum. Þegar slík sjávarútvegssamfélög missa auðlindir sínar á þennan hátt skapar það 

óöryggi, atvinnuleysi, fólksfækkun, brottflutning ungs fólks, verðlausar fasteignir og samfélagslega 

firringu. Fyrir þessi samfélög hefur frjáls sjósókn verið hluti af daglegu lífi frá upphafi byggðar en nú 

blasir við þeim afgirtur og heftur aðgangur á nálæg fiskimið, sem eru þau ríkustu í kringum Ísland. 

Lítið tillit hefur verið tekið til þarfa íbúanna eða metnaðs þeirra til að halda við sínu nærsamfélagi 

(Níels Einarsson, 2015). 

 Pinkerton (2015) segir að síðan kvótakerfið var sett á laggirnar á Íslandi og víðar hafi 

fiskihagfræðingar og stjórnendur útgerðarfyrirtækja skipst á að mæra kerfið þar sem það þykir halda 

vel utan um sjávarútveg og vandamál honum tengdum. Á sama tíma hafi fjölmargir fræðimenn hinna 

ýmsu sviða komið með mótrök, meðal annars frá hagfræðingum, mannfræðingum og 

stjórnmálafræðingum. Ein af helstu rökum með kvótakerfinu eru lág útgjöld útgerðarfyrirtækja við 

veiðar og að auðlindinni sé ekki sóað. Því er haldið fram að með aflaheimildum sé aflinn öruggur í 

höndum útgerðarinnar og því þurfi ekki að eyða fjármunum í dýran búnað til að keppa við aðrar 

útgerðir. Aflaheimildir munu svo safnast upp í hendur þeirra sem haga málum sínum vel og stunda 

skilvirkar veiðar. Þannig munu minni útgerðir smám saman víkja fyrir stærri og skilvirkari útgerðum 

sem njóta stærðarhagkvæmi í veiðum sínum (e. Economies of scale). Vandinn er hinsvegar sá að 

stærðarhagkvæmi þarf ekki að vera undirstaða góðra veiða jafnvel þó hún komi sér vissulega vel. Þeir 

sem mögulega geta veitt með sem minnstum útgjöldum munu ekki alltaf geta yfirboðið fjársterka 

aðila og því geta aflaheimildir hrannast upp á þá sem eru fjársterkir í stað þeirra sem eru skilvirkastir 

(Pinkerton, 2015). 

 Hagfræðingar hafa sagt að með einkavæðingu auðlinda sem koma úr sameiginlegri körfu, eins 

og fiskur er gjarnan, skapist grundvöllur fyrir svokallað „stewardship“, það er að segja að handhafar 

auðlindanna hafi hag á því að viðhalda auðlindinni því þeir græði í henni. Rannsóknir hafa hinsvegar 

bent á fjölda dæma um að svo þurfi ekki alltaf að vera, til að mynda hafi skóglendi í sameiginlegri 

notkun verið eytt (Acheson, 2006). Einkaaðilar sem ekki eru tengdir þeirri náttúru eða þeim svæðum 

sem auðlindin þrífst í hafa tilhneigingu til að fylgja núverandi eða ríkjandi stefnu markaðarins, ef það 

er meiri hagur á því að tæma auðlindina en að viðhalda henni, gera þeir svo. Með aukinni 

hnattvæðingu og aðskilnaði auðlinda frá uppruna sínum aukast líkurnar á slíku til muna (Pinkerton, 

2015). 
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 Við lok síðustu aldar var sett af stað svokölluð Auðlindanefnd sem átti að mæta allri þeirri 

gagnrýni sem komið hafði á kvótakerfið og finna varanlega lausn á fiskveiðistjórnun Íslendinga. 

Nefndin skilaði álitsgerð árið 2000 þar sem helstu niðurstöður hvað varðar fiskveiðar voru þær að 

annaðhvort væri farin svokölluð fyrningarleið eða veiðigjaldsleið. Ákveðið var að fara 

fyrningarleiðina sem átti að réttlæta fiskveiðistjórnunarkerfið og gefa því meira lögmæti. Hún fól í sér 

að innkalla allar aflaheimildir yfir ákveðið langt tímabil, þar sem árlega væri innkallaður fyrirfram 

ákveðinn hundraðshluti af þeim aflaheimildum sem áður hafði verið útdeilt til útgerðanna. Þær 

aflaheimildir sem yrðu innkallaðar til ríkisins myndu svo vera endurseldar á opnum markaði eða á 

uppboði (Auðlindanefnd 2000). 

 Samkvæmt Jóni Steinsyni (2000) var fyrningarleiðin sérlega vel sniðin og þótti góð 

markaðslausn, því hún fól í sér að útgerðirnar myndu borga sanngjarnt verð fyrir aflaheimildirnar. 

Þannig myndi markaðurinn í raun ákveða hversu mikið útgerðin myndi borga í auðlindagjald til 

þjóðarinnar. Með þessu kerfi yrði komið í veg fyrir að stjórnmálamenn brotni undan pressu 

útgerðanna og leggi allt of lágt auðlindagjald á veiðarnar, eins og þróunin hefur verið undanfarin ár. 

Enn fremur vildi Jón meina að allt útlit væri fyrir því að veiðigjaldsleiðin myndi vera farin, það myndi 

hins vegar ekki vera leið sem myndi ná sáttum um fiskveiðistjórnunarkerfið (Jón Steinsson 2000). 

Óhætt er að segja að Jón hafi verið nokkuð sannspár, að lokum var veiðigjaldaleiðin farin og ekki 

komst á sátt, hvorki hjá útgerðarmönnum né öðrum. 

 Davíð Oddson, þáverandi forsætisráðherra, taldi skýrsluna sem unnin hafði verið vera skref í 

átt að sáttum (Morgunblaðið 2000). Lög um veiðigjaldsleiðina voru samþykkt á Alþingi árið 2002, en 

tóku ekki gildi fyrr en 2004. Ákveðið var að árið 2004 myndi veiðigjaldið nema sex prósentum af 

aflaverðmæti og myndi svo hækka jafnt og þétt til ársins 2009 upp í 9,5 prósent. Ráðherra myndi 

ákveða veiðigjald næstkomandi veiðiárs með aflaverðmæti fyrra árs til hliðsjónar. Tekið var fram að 

Fiskistofa skyldi reikna út aflaverðmæti sem gjöld væru dregin af, launa-, olíu- og annar 

rekstrarkostnaður skyldi dreginn frá svo ekki væri borguð gjöld af slíku (Fiskistofa, 2016; 

Morgunblaðið, 2002a). Frumvarpið var afar umdeilt og töluðu útgerðarmenn og forsvarsmenn 

Landsambands íslenskra útvegmanna (LÍÚ) um að um sorgardag væri að ræða í sögu sjávarútvegs á 

Íslandi þegar það var samþykkt, jafnvel þó að veiðigjaldsleiðin hafi að öllum líkindum verið farin til 

að vernda þeirra hagsmuni. Talsmönnum fyrningarleiðarinnar fannst á hinn bóginn veiðigjaldið of lágt 

og að það kæmi full seint (Morgunblaðið, 2002b). Af þessu má dæma að veiðigjaldaleiðin hafi í raun 

verið pólitískt útspil stjórnarmeirihlutans, þar sem sætta átti kjósendur með sem minnstum skaða fyrir 

útgerðarfyrirtæki. 

 Í október árið 2008 varð efnahagshrun á Íslandi, sem kom í kjölfarið af stærri alþjóðlegri 

efnahafskreppu. Ríkisstjórnin sem þá sat hafði verið mynduð árið áður af þingflokkum 

Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar. Sú ríkisstjórn sagði af sér sökum mikilla mótmæla árið 

2009 og gengið var til kosninga á ný þar sem Samfylkingin og Vinstri Grænir mynduðu nýja 
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ríkisstjórn. Í samstarfsyfirlýsingu ríkistjórnarinnar frá árinu 2009 segir að ríkisstjórnin muni beita sér 

fyrir því að fiskveiðar verði sjálfbærar og samrýmist alþjóðlegum skuldbindingum og verndum 

vistkerfa, hafsbotns og lífríkis. Þar kom fram að setja ætti nýtt ákvæði í stjórnarskrá sem segi til um að 

aflaheimildir séu sameign þjóðarinnar og að ekki sé hægt að ávinna sér eignarrétt yfir aflaheimildum. 

Enn fremur kom fram að sjávarútvegur ætti að vera einn af grunnstoðum í enduruppbyggingu íslensks 

efnahagslífs. Samstarfsyfirlýsingin boðaði því róttækar breytingar í fiskstjórnarmálum. Þar var meðal 

annars kveðið á um að innkalla ætti allar aflaheimildir á tuttugu ára tímabili og endurráðstafa þeim. 

Þessar aðgerðir áttu að vera unnar í samráði við hagsmunaaðila og áttu að hefjast á nýju fiskveiðiári 

þann 1. september 2010 (Stjórnarráð Íslands, 2009). 

 Þar af leiðandi var umræðan um fyrningarleiðina komin af stað á ný. Aftur fóru útgerðarmenn 

og aðrir hagsmunaaðilar sjávarútvegarins mikinn og töluðu um að fyrningarleiðin væri „móðir allra 

ógna“ og að hún myndi leiða til endaloka íslenskra útgerðarfyrirtækja á fjórum til sex árum. Sáttin 

sem menn töldu sig hafa náð sjö árum áður risti ekki dýpra en svo. Útgerðarfyrirtækin báru fyrir sig 

að þau myndu ekki ná að borga af skuldum sínum og að laun sjómanna myndu skerðast með þessum 

fyriráætlunum stjórnvalda (Viðskipablaðið, 2010 og Vísir, 2009). 

 Samtök atvinnulífsins birtu yfirlýsingu þar sem hugmyndum ríkisstjórnarinnar var mótmælt. 

Framkvæmdarstjóri samtakanna, Vilhjálmur Egilsson, hélt ræðu á fjölmennum mótmælafundi í 

Vestmannaeyjum þar sem yfirskrift fundarins var „fyrrum fyrningarleiðina“. Þar sagði Vilhjálmur að 

fyrir daga kvótakerfisins hafi útgerðirnar staðið í ströngu en með tilkomu kvótakerfisins hafi komist á 

efnahagslegur stöðugleiki, stöðugleiki sem fyrningarleiðin myndi ógna (Samtök Atvinnulífsins, 

2010). Samtökin vöktu athygli á því að yfir sex þúsund manns störfuðu innan sjávarútvegarins og að 

nauðsynlegt væri að setja ekki sjávarútveginn í uppnám. Útgerðirnar myndu ekki þola eignarupptöku 

á kvóta án nokkurra bóta og myndu þar af leiðandi ekki geta borgað af skuldum sínum. Mörg 

fyrirtæki myndu fara á hausinn sem myndi koma sérlega illa niður á nýstofnuðu ríkisbönkunum, því 

fjármögnun í bönkum væri sett í uppnám með óvissum framtíðarhorfum fyrirtækjanna og þar með 

væri grundvelli nýju bankana teflt í tvísýnu (Samtök Atvinnulífsins, 2009). 

 Jón Bjarnason, sem tók við ráðherrastól Sjávarútvegsráðuneytisins í nýrri ríkisstjórn 

Samfylkingar og Vinstri Grænna, setti saman nefnd sem vinna átti að endurskoðun á 

fiskveiðistjórnunarlögum þar sem taka ætti mið af samstarfsyfirlýsingunni. Fulltrúar frá öllum 

þingflokkum sem og fulltrúar frá helstu hagsmunaraðilum útgerðanna áttu sæti í nefndinni. Ríkjandi 

samkomulag var innan nefndarinnar um að áframhaldandi kvótakerfi væri besta lausnin en að 

takmarka þyrfti framsal á aflaheimildum. Einnig kom á daginn að flestir hagsmunaaðilar útgerðanna 

sem sátu nefndina voru á móti fyrningu kvóta, sem og nokkrir fulltrúar þingflokkanna. Leitaði nefndin 

á náðir fulltrúa frá Landsbankanum, Arionbanka og Íslandsbanka um kosti og galla þess að innkalla 

kvóta. Niðurstaða þeirra funda var að bankarnir ráðlögðu gegn því að innkalla aflaheimildir. 

Niðurstöður nefndarinnar voru að þrjár leiðir væru ákjósanlegar; að fara fyrningarleiðina, 
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samningaleiðina eða pottaleiðina. Samningaleiðin var sú leið sem mesta sátt ríkti um innan 

nefndarinnar (Sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið, 2010). 

 Eftir að nefndin hafði skilað niðurstöðum sínum setti Jón Bjarnason saman fjögurra manna 

starfshóp sem hófst handa við að vinna að frumvarpi um ný lög fiskveiða. Frumvarpinu var skilað inn 

og birt á vefsíðu ráðuneytisins í nóvember 2011 (Katrín Jakobsdóttir, 2012). Jóni Bjarnasyni entist þó 

ekki embættið til að fylgja lagabreytingunni eftir en með sameiningu ráðuneyta í hagræðisskyni féll 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið undir nýtt Atvinnumálaráðuneyti þar sem Steingrímur J. 

Sigfússon tók ráðherrastólinn (Ríkisútvarpið, 2011). Steingrímur J. Sigfússon lagði fyrir Alþingi tvö 

frumvörp, annað um veiðigjöld og hitt um ný lög um fiskveiðistjórnun. Meðal þess sem kom fram í 

frumvarpinu um ný fiskveiðilög var að taka ætti skýrar fram í fyrstu grein laga um fiskveiðistjórnun 

að nytjastofnar í hafinu í kringum Ísland væru ævarandi sameign þjóðarinnar. Skipta ætti 

aflaheimildum í tvo aðskilda hluta; annar yrði eyrnamerktur útgerðunum og hinn færi til ríkisins sem 

myndi svo leigja út aflaheimildir. Þannig væri stuðlað að nýliðun í atvinnugreininni (Katrín 

Jakobsdóttir, 2012). 

 Á þessu stigi málsins var kominn mikill hiti í menn, útgerðarmenn efndu meðal annars til 

mótmælafundar á Austurvelli. Fundurinn var nokkuð margmennur en talið er að um sjötíu skip hafi 

lagt í Reykjavíkurhöfn, sum hafi komið alla leið frá Vestmannaeyjum og önnur frá Vestfjörðum og 

með þeim um þúsund sjómenn (Morgunblaðið, 2012). Seinna átti fundurinn eftir að verða frægur fyrir 

þær sakir að sjómenn töluðu um að þeir hafi verið neyddir til að mæta af hálfu þeirra útgerða sem þeir 

unnu hjá. Að sögn Sævars Gunnlaugssonar, þáverandi formanns Sjómannafélags Íslands, voru 

sjómenn boðaðir til vinnu í skip sín sem halda áttu til veiða með viðkomu í Reykjavík til að mótmæla 

(DV, 2012). Vitnisburður um slíkt má meðal annars finna í viðtölum mínum, þar sem viðmælendur 

tala um að starfsfólk frystihúsanna hafi meðal annars verið keyrt til Reykjavíkur til að mótmæla. 

 Mikið málþóf hófst í kringum frumvörpin tvö sem Steingrímur J. Sigfússon hafði lagt til 

Alþingis. Að lokum fór svo að frumvarpið um veiðigjöld var samþykkt á Alþingi í júní 2012 

(Morgunblaðið, 2012b) en ekki náðist að samþykkja frumvarp um ný fiskveiðistjórnunarlög í tæka tíð 

áður en kjörtímabilinu lauk (Ríkisútvarpið, 2013). 

Karllægur veruleiki sjómanna 

Tilkoma kvótakerfisins hafði töluverð áhrif á veruleika flestra sjómanna sem stunduðu fiskveiðar á 

þeim tíma. Með breyttu kerfi færðist stór hluti valdsins sem áður hafði tilheyrt þeim sem sóttu sjóinn 

yfir til eigenda útgerðanna. Power (2005) segir að slíkar kerfisbreytingar geti haft mikil áhrif á 

karlmennsku sjómanna. Það er almennur skilningur að sjómennska sé karllægur vettvangur og 

atvinnugrein. Flestar af þeim fræðigreinum sem skrifaðar hafa verið um fiskveiðar þar sem 

sjónarhornið er á kynin hafa verið skrifaðar um handverks fiskveiðar og með sérstaka áherslu á þátt 

kvenna. Vegna þessa liggur ekki fyrir eins stór grunnur fræðigreina um karlmennsku sjómanna eins 
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og halda mætti í fyrstu, eins stór og sú atvinnugrein er. Samkvæmt Thompson (2007) hafa fiskveiðar 

lengi verið talin karllæg starfsemi. Hann lýsir því hvernig ættbálkar í Amasón frumskóginum hafi 

meðal annars kyngert veiðafæri sín. Tæki til veiðanna voru kvenlæg og að veiða fisk með þeim var 

því sterkt tákn um karlmennsku þar sem frjósemi og fæði voru flokkuð undir sama hatt. 

 Jafnvel þó að fræðimenn hafi sýnt fram á að fjöldi kvenna starfi í sjávarútvegi, bæði hér 

heima og annarsstaðar (Margaret Willson, 2016 og Dowling, 2011), þá hefur sjávarútvegur þá 

tilhneigingu að vera karllægur vettvangur. Karlmennskan birtist í gegnum hetjuvædda sjómenn sem 

sýna hreysti og hugrekki með því að halda út á sjó og takast á við móður náttúru. Myndræn tákn um 

karlmennsku eru mjög sterk þegar kemur að fiskveiðum; ungir hugrakkir sjómenn sem halda til veiða, 

oft á mjög stórum og kraftmiklum skipum og leggja um leið líf og limi að veði (Dowling, 2011). 

 Courtenay (2000) bendir á að karlmenn lifi skemur en konur og reynir að setja það í samhengi 

við karlmennsku. Rannsóknir á áhættuhegðun sýna að karlmenn eru talsvert líklegri til að sækja í 

aðstæður sem bjóða upp á hættu heldur en konur (Harris, Jenkins og Glaser, 2006). Courtenay segir að 

ef karlmenn vilja halda í og ávinna sér sannan manndóm eins og hann er skilgreindur í vestrænu 

samfélagi þurfi þeir að tileinka sér karllæga hegðun. Hegðun þessi felist að miklu leyti í því að útiloka 

allt sem er kvenlægt og margt af því sem þeir þurfi að gera til að tileinka sér karlmennsku sína séu 

þættir sem vinni gegn heilsu þeirra (Courtenay, 2000). Rannsóknir benda til þess að líf sjómanna 

víðast hvar einkennist af mikilli áhættuhegðun sem er samgróin hugmyndum sjómanna um 

karlmennsku. Ungur meðalaldur, mikil fjarvera að heiman og óstöðugar tekjur eru allt einkennandi 

þættir fyrir sjómenn og ýta undir áhættutöku sjómanna (Allison og Seeley, 2004). 

 Samkvæmt Power (2008) er sjávarútvegur ein af þeim atvinnugreinum þar sem áhættan er 

hvað mest, bæði hvað varðar slys og tekjur en sjávarútvegur er atvinnugrein sem margir karlmenn 

virðast sækja í. Power segir að áhættan sé föst í meðvitund sjómannanna sem reyni að dylja hana í 

daglegu starfi, en meðvitundin um áhættuna sé einn af þeim þáttum sem geri starfið karlmannlegt og 

þar af leiðandi hljóti þeir karlmenn sem vinna við sjómennsku ómælda karlmennsku. Power (2008) 

heldur því fram að eftir því sem starfsöryggi aukist með betri aðbúnaði og tækni sé hætta á því að 

grafið sé undan karlmennsku sjómanna. Tilkoma kvótakerfa hefur til að mynda haft áhrif á þetta ferli. 

Með tilkomu kvótakerfa er minna kapp á veiðunum, það er að segja að samkeppni í aflann er ekki sú 

sama, sem gerir veiðarnar öruggari. Samkeppni hefur verið álitin tákn um karlmennsku og gætu því 

kappminni veiðar falið í sér kvengervingu (e. feminization) á veiðarnar, sem kemur niður á 

karlmennsku sjómannanna. 

 Breytt landslag innan fiskveiða, meðal annars með kvótakerfum, hefur að mörgu leyti 

kollvarpað hugmyndum sjómanna um fiskveiðar og þar með talið um karlmennsku sína. Power (2005) 

segir að hnattræn vistfræðileg bylting, það er að segja umhverfisvænni veiðar með aukinni sjálfbærni, 

hafi haft í för með sér frekari reglugerðir og skriffinnsku. Slíkt hefur haft áhrif á frelsi sjómanna til að 

stunda veiðar eins og þeir hafa alist upp við. Power (2005) bendir á að á Nýfundnalandi, þar sem 
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fiskveiðar hafa farið í gegnum róttækar breytingar eftir að þorskstofninn á þeirra miðum hrundi, sé 

sjómennska ennþá karllæg, en hún hafi tekið ákveðnum myndbreytingum. Eigendur flestra útgerðanna 

voru karlmenn, og með nýjum löggjöfum um kvóta hefur staða þeirra sem ráðandi hópur verið 

lagalega fest í sessi. Samskonar mynstur má glögglega sjá á Íslandi, þar sem eigendur flestra stærstu 

útgerða Íslands eru karlmenn. Eftir að fiskveiðar voru fjármálavæddar hefur karlmennskunni innan 

geirans vaxið ásmegin frekar en að dvína. Hún varð stofnanavædd og varð þannig hluti að 

fjármálageiranum. 

 Sú staðreynd að útgerðir eru að stórum hluta í eigu karlmanna hefur haft mikil áhrif á 

sjávarútveg og þá karlmennsku sem þar er að finna. Dowling (2011), sem hefur rannsakað sjávarútveg 

í Ástralíu, bendir á að mikið vald felist í eignarhaldi. Sú karllæga slagsíða á eignarhaldi útgerða í 

fiskveiðum varðveiti að mörgu leyti þá karlmennsku ímynd sem fyrirfinnist í sjávarútvegi. Þessi 

forréttindi karla birtist á nokkra vegu; þau haldi ástandinu óbreyttu, réttlæti ójafna skiptingu auðs af 

auðlindinni í hag karla og viðhaldi ósýnileika kvenna í fiskveiðum. Þá hafi orðræða um fiskveiðar 

mikið að segja, þar sem hún virki réttlætandi á þá víðteknu hugmynd að eignarhald útgerðar eigi að 

vera í höndum karla og virki þannig útskúfandi fyrir konur. Zhao o.fl. (2014) benda á að í rannsókn 

sinni á hlut kvenna í sjávarútvegi hafi kvenkyns þátttakendur sagt að erfitt væri fyrir þær að komast að 

í sjómennsku vegna karllægrar menningar sjómennskunnar og vettvangsins í heild. Þegar konur sem 

unnu í sjávarútvegi voru beðnar um að lýsa vettvangnum komu upp orð eins og karlmannlegur, 

gamaldags og flókinn, ásamt því að þær sögðu vettvanginn vera kappsfullan, þröngsýnan og 

einangraðan. 

 Þessi sterka staða karlmanna í sjávarútvegi á sér langa sögu. Dowling (2011) segir að í 

sögulegu samhengi hafi fiskveiðar ávallt verið taldar karllæg atvinnugrein þar sem hlutur kvenna 

hefur verið jaðarsettur og lítið gert úr þeirra framlagi. Hlutur kvenna er að mörgu leyti stór í heimi 

fiskveiða, en hefur ekki hlotið viðurkenningu í þeim karllæga heimi sem fiskveiðar eru. Dowling vill 

meina að þetta sé að mörgu leyti vegna þess að eignarhaldi sé þannig háttað að flestir eigendur 

útgerða eru karlmenn og skýringin á því sé sú að eignarhald útgerða og fiskibáta erfast oftast í 

gegnum karllegg fjölskyldna. Það kemur í veg fyrir að konur komist að sem hefur bein áhrif á að 

konur komast síður í stjórnunarstöður útgerða (Dowling, 2011). 

 Thompson (2007) segir orðræðu sjómanna oft á tíðum ruddaleg, þar sem konur eru oftar en 

ekki hlutgerðar, ýmist í gegnum orðatiltæki eða með klúrum bröndurum. Slík orðræða hafi verið lengi 

við lýði en meira fór að bera á henni eftir því sem konur fóru að sækja meira í hefðbundin karlastörf, 

meðal annars í sjómennsku. Þá hafi ruddaleg orðræða í garð kvenna virkað útskúfandi fyrir konur og 

um leið styrkt stöðu karlmanna um borð. Líta megi á slíka orðræðu sem tilraun til að halda í hið 

karlmannlega umhverfi sem fyrir hafi ríkt á vettvangi fiskveiða. Þá bendir Thompson (2007) á að 

hlutgerving kvenna sé ekki bara bundin við daglegt tal milli karlkyns sjómanna, heldur birtist hún 

okkur einnig í ýmsum heitum, eins og á tækjum og tólum og jafnvel á nöfnum á bátum og skipum. 
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 Willson (2016) hefur rannsakað sögu kvenna í íslenskum sjávarútvegi og bendir á að staða 

kvenna hafi lengi vel verið sterk á íslenskum fiskveiðiskipum og þær hafi lengi verið metnar til jafns á 

við þá karlmenn sem þær unnu með. Niðurstöður Willson kallast því að mörgu leyti á við það sem 

Thomson og Dowling hafa ritað. Staða kvenna sem sóttu sjóinn á Íslandi breyttist síðan skyndilega 

með nývæðingu íslenska skipaflotans á millistríðsárunum og eftir seinna stríð. Óhróður um kvenkyns 

sjómenn varð að venjubundinni orðræðu, þar sem talað var niður til þeirra. Orðræðan var tvíþætt, 

konurnar voru framandgerðar og þeim líkt við óvætti eins og skessur og tröll. Jafnframt var talað um 

að sjókonur væru ekki jafn kappsfullar og karlkyns sjómenn. 
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Í viðjum nýlenduáhrifa 

Það landsvæði sem rannsókn þessi nær til í Vestur-Afríku á sér langa og flókna sögu. Nauðsynlegt er 

að gera sögu þessara svæða skil til að fá dýpri skilning á veruleika þess fólks sem byggir þessi lönd. 

Bæði Máritanía og Vestur-Sahara áttu eftir að verða nýlendur og hefur saga þeirra síðustu ár markast 

af þeirri arfleið. Einnig markast saga þeirra af því hvernig Frakkar og Spánverjar drógu núverandi 

landamæri þeirra fyrir um hundrað árum með litlu tilliti til sögu íbúa þeirra. Mikilvægt er að hafa í 

huga að landamæri flestra Afríkuríkja eins og við þekkjum þau í dag voru með öðru sniði fyrir 

nýlendutímann, vegna þessa mun ekki vera greint nákvæmlega á milli Máritaníu og Vestur-Sahara í 

umfjöllun minni á svæðinu fyrir nýlendutímann. Máritanía og Vestur-Sahara liggja á landssvæði sem 

að mestum hluta tilheyrir Sahara eyðimörkinni. Við landamæri Senegals og Máritaníu er frjósamt 

svæði þar sem vatn úr Senegalfljóti er meðal annars notað til landbúnaðar, þess fyrir utan er landið 

þurrt og hrjóstrugt. 

 Eftir að Sahara eyðimörkin fór að stækka flutti hópur fólks sem kallast Berber á það 

landsvæði sem nú tilheyrir Máritaníu og Vestur-Sahara. Um svipað leyti urðu áhrif Araba á svæðinu 

töluverð, þar sem meðal annars fór að bera á áhrifum arabísku í viðskiptum og íslömskum 

trúarbrögðum (Taine-Cheikh, 2008). Á tíundu öld varð til veldi í Marokkó sem kallað var Almoravid 

ættarveldið. Það var gríðarlega valdamikið og átti í viðskiptum við hópa fólks langt suður í álfuna 

(Stewart, e.d.). Almoravid ættarveldið stækkaði hratt á seinni hluta elleftu aldar þegar þeir náðu helstu 

borgum Marokkó á sitt vald og áttu seinna eftir að ná völdum á stórum hluta Íberíuskaga (Jensen, 

2005). Næstu fimm hundruð árin eða svo urðu miklir fólksflutningar þar sem Arabar fluttu sig vestur 

á bóginn og inn á svæðið. Ríktu Arabar mestmegnis yfir svæðinu, Íslam festi sig endanlega í sessi sem 

trúarbrögð svæðisins og arabíska sem helsta tungumál verslunar (Mauritania, 2015; Curtin, Feierman, 

Thompson og Vansina, 1988). 

 Um miðja sautjándu öld dró til tíðinda þegar sameinaðir hópar Berber gerðu uppreisn gegn 

Aröbunum og reyndu að hrekja þá á brott fyrir fullt og allt. Þessi átök stóðu yfir í þrjátíu ár eða frá 

árunum 1644 til 1674 og eru ýmist kölluð Char Bouba stríðin eða Máritaníska þrjátíu ára stríðið. Átök 

þessi eru merkileg fyrir þær sakir að hér er sennilega um fyrstu jíhad árásir að ræða (Curtin, Feierman, 

Thompson og Vansina, 1988) sem og að útkoma þessa stríðs hafði mikil áhrif á núverandi félagslega 

stöðu í Máritaníu og formgerð samfélagsins sem þar má finna í dag. Berber, meginþorri íbúa, festu sig 

að mörgu leyti í sessi sem trúarleiðtogar, blönduðust smátt og smátt Aröbunum sem varð að efri stétt 

samfélagsins og kallast í daglegu tali Márar (e. Moors) (Mauritania, 2015). Fram að nýlendutímanum 

komst jafnvægi á samfélagið, Márarnir mynduðu efristétt samfélags þar sem hópar fólks af öðrum 

þjóðflokkum þjónuðu sem þrælar eða voru lægra settir í samfélaginu. 
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Nýlendutíminn 

Sú hugmynd að Evrópumenn hafi birst upp úr þurru og nýlenduvætt heila heimsálfu á einni nóttu er 

að sjálfsögðu mikil einföldun, jafnvel þó oft virðist sem talað sé um nýlenduvæðinguna á slíkan hátt. 

Hér að neðan verður farið yfir það helsta í sögu vettvangsins og hvernig hann tengist Evrópu. 

Berlínarfundurinn var haldinn 1884 til 1885, nokkrum áratugum eftir að búið var að banna þrælasölu í 

öllum Evrópuríkjum og nokkrum öldum eftir að Portúgalar sigldu fyrst suður fyrir Afríku. Máritanía 

og Vestur-Sahara urðu formlegar nýlendur í kringum aldamótin 1900, en grunnurinn var lagður að 

þeim töluvert fyrr. Spánverjar komu fyrst til Kanaríeyja árið 1309 en árið 1401 tóku þeir svo yfir 

eyjaklasann eftir að hafa svo gott sem þurrkað út fyrri íbúa eyjanna, fólk af þjóðflokki sem kallaði sig 

Guanches sem voru af sama uppruna og nágrannar þeirra á meginlandinu Berber. Guanches fólkið 

veitti Spánverjum mikla mótspyrnu, sem orsakaði það að næstum öld leið á milli þess sem Spánverjar 

uppgötvuðu eyjaklasann og tóku hann endanlega yfir. Eins og áður sagði hafði Guanches fólkinu 

fækkaði mikið og leituðu Spánverjar því á meginlandið til að sækja þræla og voru það opinberlega 

fyrstu ferðir Spánverja inn í Vestur-Sahara, sú fyrsta árið 1405. Árið 1445, eftir töluvert 

þrælasölukapphlaup við Spánverja, stofnuðu Portúgalar fyrsta verslunarstaðinn á því svæði þar sem 

Nouadhibou stendur nú (Besenyo, 2009). 

 Nauðsynlegt er að draga Senegal inn í heildarmyndina þegar nýlenduarfleið svæðisins er 

skoðuð í sögulegu samhengi en Máritanía og Senegal deildu meðal annars höfuðborg í meira en hálfa 

öld (UNESCO, e.d.). Eftir töluvert umrót úti við strendur Senegals þar sem Portúgalar, Hollendingar, 

Englendingar og Frakkar börðust um yfirráð, aðallega vegna góðra landfræðilegra hafnarskilyrða, 

náðu Frakkar smátt og smátt yfirhöndinni. Frakkar stofnuðu nýlendu á eyju einni við árósa 

Senegalsfljóts árið 1639 sem kallast nú Saint-Louis, þeir náðu svo seinna yfirráðum yfir Goree fyrir 

utan Dakar árið 1677, sem seinna átti eftir að verða alræmd þrælaeyja. Eftir það var Senegal undir 

yfirráðum Frakka sem seinna áttu eftir að taka yfir það landsvæði sem nú tilheyrir Máritaníu (Fage og 

Tordoff, 2002). 

 Norður af Senegal áttu Frakkar og Spánverjar eftir að ná völdum næstum tvö hundruð árum 

seinna. Curtin, Feierman, Thompson og Vansina (1988) fjalla um hvernig Spánn og Frakkland skiptu 

Marokkó kerfisbundið á milli sín. Marokkó stóðu í Evrópuveldunum lengi vel en gáfu þó hratt undan 

á nítjándu öldinni, sérstaklega eftir að hafa tapað tveim stríðum við sitthvort Evrópuríkið. Á fimmta 

áratug nítjándu aldar töpuðu þeir orrustu fyrir Frökkum og svo aftur tuttugu árum seinna fyrir 

Spánverjum. Í kjölfarið opnaði Marokkó land sitt fyrir frekari verslun og urðu Bretar þeirra helstu 

viðskiptafélagar. Ríkinu var hinsvegar stjórnað af íhaldssömum öflum og um aldamótin 1900 reyndi 

hópur róttækra manna að koma á nútímalegri stjórnháttum með byltingu. Það gekk ekki eftir og gripu 

Frakkar þá inn í og tóku hluta Marokkó á sitt vald. Spánverjar voru keyptir út úr þessum ófrið með því 

að bjóða þeim land í Marokkó. Árið 1912 skiptu svo Frakkland og Spánn Marokkó á milli sín þar sem 

leppstjórn Marokkó fékk að starfa undir verndarvæng Evrópuríkjanna. 
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 Árið 1884 markar upphaf nýlenduvæðingar Spánverja á Vestur-Sahara, tvö landssvæði sem 

þeir höfðu tekið yfir suður af Marokkó, Rio De Oro og Saguia El-Hamra, voru sameinuð og kallaðist 

nýlendan Spænska Sahara. Hagsmunir Spánverja lágu aðallega á hafsvæðinu fyrir utan og meðfram 

ströndum, enda voru landamæri til austurs ekki formföst fyrr en í upphafi tuttugustu aldar og fullri 

stjórn yfir landsvæðinu var ekki komið á fyrr en árið 1936 (Besenyo, 2009). Eins og áður hefur komið 

fram eru óvenju fáar heimildir til um svæðið og er talið fyrir víst að aldrei hafi fullvalda stjórnvald 

eða yfirvald af einhverju tagi ríkt á þessu svæði áður en Spánverjar tóku það yfir. Öðru hvoru hafi 

einstaka hópar á svæðinu lýst yfir stuðningi eða gerst undirmenn aðalsins í Marokkó. Í raun má segja 

að Vestur-Sahara og stórir hlutar Máritaníu hafi verið hið eina sanna villta vestur, og að mörgu leyti 

ekki svo ólíkt Íslandi á Þjóðveldisöld hvað varðar yfirvaldskerfið. Svæðið þótti svo illstjórnanlegt að 

leiðtogar í Marokkó og Alsír sem reyndu að ná völdum þar kölluðu það „bled es-siba“ sem þýðir 

„land andófsins“. Berber hirðingjar sem þarna lifðu líkaði illa miðstýrt stjórnkerfi og sérstaklega 

hugmynd um landamæri sem fellur sérstaklega illa að hirðingjalífi. Með eignartöku landsvæða af 

hálfu Spánverja og Frakka voru því landssvæði sem áður voru ein heild rofin og enn í dag gætir 

þessara áhrifa þar sem hópar fólks af sama þjóðerni lifa á og við landamæri Vestur-Sahara og 

nágrannaríkja (Radu, 2013). 

 Eins og áður sagði höfðu Frakkar náð tökum á Senegal og stofnað Dakar sem seinna varð 

höfuðstaður frönsku Vestur-Afríku. Í gegnum nítjándu öldina stækkuðu Frakkar áhrifasvæði sitt smátt 

og smátt inn á það landssvæði sem í dag tilheyrir Máritaníu. Árið 1825 reyndi aðallinn í Máritaníu að 

auka ítök sín inn í Senegal með því að gifta sig inn í valdamikla ætt suður af Senegalfljóti. Frakkar 

litu á þetta sem ógn og þar með hófst sókn þeirra inn í Máritaníu til að festa landsvæðið í sessi sem 

sitt, en það átti eftir að taka um heila öld. Árið 1840 hertóku Frakkar svæðin Trarza og Brakna sem 

liggja norðan Senegalfljóts af Márum til að reyna að hafa áhrif á gúmmíverslun við Araba. Márar 

reyndu að ná völdum aftur árið 1855 en höfðu ekki bolmagn til að hrekja Frakka burt og féllu svæðin 

endanlega undir Frakka. Á árunum 1859 og 1860 var farið í fimm leiðangra ennþá lengra inn í landið 

þar sem restin af vesturhluta Máritaníu og héraðið Adrar voru hertekin. Adrar teygir sig frá miðju 

landi upp til norð-austurhluta þess og voru því Frakkar búnir að taka mestan part Máritaníu með 

þessum aðgerðum (Handloff, 1988a). 

 Líkt og leiðtogar Marokkó og Alsír voru búnir að reka sig á löngu áður, þá veittu Márarnir og 

Berber ættbálkarnir harða mótspyrnu og börðust hart gegn hverskyns yfirráðum. Svæðin sem Frakkar 

höfðu náð féllu smátt og smátt í hendurnar á Márum á nýjan leik. Vísindaleiðangrar sem Frakka stóðu 

fyrir urðu fyrir árásum Mára, og það sama gilti um aðra Evrópumenn á svæðinu. Franska Vestur-

Afríka var formlega stofnuð árið 1895 og rann Máritanía þar inn en í raun bara á pappírum því frönsk 

stjórn þar í landi var lítil sem engin. Tók þá St. Louis formlega við sem höfuðstaður svæðisins 

(Conklin, 1998). Árið 1901 settu Frakkar af stað átak til að koma aftur á stjórn á svæðum sem voru 

undir stjórn Mára þar sem lagt var upp með að ná þeim með friðsömum hætti. Var Korsíkumaðurinn 
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Xavier Coppolani fenginn til að hafa umsjón með verkefninu. Coppolani beitti þeirri fornu aðferð að 

sundra Márunum og koma þeim upp á móti hvor öðrum. Hann bauðst engu að síður til að vernda þá 

sem vildu gangast undir yfirráð Frakka. Áætlunin gekk vel en árið 1904 var Coppolani friðsamlega 

búinn að ná yfirráðum í Trarza, Brakna og Tagant ásamt því að vera búinn að koma upp herstöðvum 

um alla sunnanverða og miðja Máritaníu. Andstaðan var hinsvegar harðari í norðri og var Coppolani 

ráðinn af dögum áður en hann gat tekið yfir Adrar árið 1905. Eftirmaður Coppolani, Gouraud, náði 

loks Adrar á sitt vald árið 1908 og árið 1912 var búið að brjóta niður alla uppreisn í Máritaníu. Márar 

reyndu einstöku sinnum að bjóða Frökkum byrginn og voru minni uppreisnir brotnar niður alveg til 

ársins 1934. Tvisvar réðust Márar á Nouadhibou sem hét þá Port-Etianne, árin 1924 og 1927, en 

höfðu ekki erindi sem erfiði (Handloff, 1988b). 

 Hvað varðar Vestur-Sahara, þá tóku Spánverjar ströndina fyrst og rökin fyrir því voru að verja 

Kanaríeyjar fyrir árásum sjóræningja. Þessi eignartaka Spánverja var svo viðurkennd á 

Berlínarfundinum árið 1885 og ári seinna var fyrsti landstjóri á vegum Spánverja tekinn til starfa í 

Vestur-Sahara. Heimamenn Vestur-Sahara háðu orrustu við Marokkómenn árið 1899 og héldu í 

vonina um að halda í sjálfstæðið. Ári seinna fóru hinsvegar Spánverjar og Frakkar í 

samningaviðræður um hvar landamæri skyldu liggja og tóku þannig eignarhaldi á allt land sem átti 

eftir að slá eign á. Það var Spánverjum til happs að heimamenn litu á Frakka sem mun meiri ógn og 

lögðu kapp sitt við að berjast við þá. Heimildir eru fyrir því að Spánverjar hafi borgað heimamönnum 

fyrir að ráðast ekki á spænskar varðstöðvar. Raunar var það svo að helsta hernaðarbækistöð 

heimamanna, bærinn Smara, fékk að vera nokkuð afskiptalaus lengi, eða alveg þangað til Frakkar 

lögðu í leiðangur frá Atar til að ráðast á þá (Besenyo, 2009). 

 Frá 1900 og fram á millistríðsárin var lítið um uppreisnir, en þá kom alda óeirðra og nokkrar 

árásir voru gerðar. Spenna myndaðist á milli Frakka og Spánverja sem fór svo að árið 1934 hótuðu 

Frakkar að ráðast inn í og hertaka Spænsku Sahara ef Spánverjar myndu ekki koma frið á svæðið. Það 

sama ár keyrðu Frakkar og Spánverjar niður allan ófrið í og í kringum Vestur-Sahara. Frakkar hertóku 

bæinn Tinduf sem varð svo hluti af Alsír. Tveimur árum seinna eða árið 1936 voru Spánverjar loksins 

búnir að vinna öll svæði á sitt band og Spænska Sahara því fullmótuð eins og hún birtist okkur í dag 

(Besenyo, 2009). 

Leiðin til sjálfstæðis 

Eftir að Marokkó fékk sjálfstæði árið 1956 fór að bera á ófrið enn á ný í Vestur-Sahara, hugmyndin 

um sjálfstæði var ekki eins framandi og raun bar vitni. Marokkó kyndi undir ófrið með því að styðja 

við uppreisnarhópa og árið 1957 var skollinn á mikill ófriður. Nokkrum árum áður höfðu Spánverjar 

uppgötvað miklar fosfat auðlindir og áhugi bæði Spánverja og Marokkómanna á landsvæðinu hafði 

aukist til muna (Fage og Tordoff, 2002). Marokkó sá um að útvega uppreisnarhópum vopn og annað 

til stríðsreksturs og fyrr en varði var skollið á stríð sem kennt er við Ifni, hólmlendu í Marokkó í eigu 

Spánverja. Endalok þess voru að Spánverjar og Frakkar sameinuðust gegn uppreisnarmönnum, börðu 
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niður alla uppreisn og þóttu ganga hart fram þar sem var meðal annars beitt napalm sprengjum, sem 

seinna áttu eftir að vera táknmynd grimmdar Víetnamstríðsins. Útkoma þessa stríðs var að Spánverjar 

misstu hólmlendur sínar í suður Marokkó en landfræðileg staða Spænsku Sahara var sú sama. Ljóst 

var að endalok evrópskra yfirráða á þessu svæði væru skammt undan (Besenyo, 2009). 

 Árið 1960 fékk Máritanía sjálfstæði, aðeins tveimur árum eftir að Ifni stríðinu lauk. Sjálfstæði 

Máritaníu var í raun í takt við það umrót sem átti sér stað víðar um Afríku á þessum tíma. Breytt 

pólitískt landslag í bæði Evrópu og Afríku hafði hrint af stað keðjuverkun, þar sem vaxandi 

þjóðernishyggja í Afríku krafðist aukins sjálfstæðis. Gríðarlegur kostnaður Evrópuríkja við að halda 

uppi nýlendum sem og aukin mannréttindavitund gaf nýlendunum svigrúm til að krefjast sjálfstæðis, 

þar á meðal var Máritanía. Máritanía var stjórnmálalega nokkuð vel í stakk búin til að lýsa yfir 

sjálfstæði þar sem ríkisstjórn hafði verið mynduð nokkrum árum áður. Þeirra helsta áskorun var hins 

vegar að miðla valdi jafnt á milli ólíkra hópa innan samfélagsins (Handloff, 1988c). Nafnið á hinu 

nýja ríki, Máritanía, var gamalt rómverjanafn sem var notað sem samheiti yfir Norður-Afríku (Taine-

Cheikh, 2008). 

 Eftir mikið umrót í Vestur-Sahara og þrýsting íbúa þess á Spánverja, ákváðu þeir að gefa upp 

nýlendu sína árið 1976, einu ári eftir andlát einræðisherranns Franco. Í stað þess að gefa 

Saharamönnum sjálfstæði þá var landssvæðinu skipt upp á milli Máritaníu og Marokkó á leynilegum 

fundi í Madrid. Samkvæmt sáttmálanum fékk Marokkó tvo þriðju hluta Vestur-Sahara og Máritanía 

einn þriðja. POLISARIO Front, sjálfstæðishreyfing Saharamanna, sem hafði lengi barist fyrir 

sjálfsstæði voru allskostar ekki sáttir við sitt hlutskipti. Hófu þeir því skæruhernað og seinna beinan 

hernað við bæði Marokkó og Máritaníu. Marokkó hafði lengi talið sig sögulega vera rétta hluthafa 

Vestur-Sahara og töldu sig einnig eiga tilkall til Máritaníu en höfðu dregið það til baka árið 1969 

(Arnold, 2005). Íbúar Vestur-Sahara, sem þá töldu aðeins eitt hundrað þúsund, vildu sjálfstæði og 

virtu ekki Madridar sáttmálann. Hassan, konungur Marokkó, stóð þá fyrir göngu þar sem 350 þúsund 

manns gengu frá Marokkó inn í Vestur-Sahara. Átti gangan að vera táknræn fyrir sameiningu 

svæðanna en var hinsvegar stöðvuð rétt eftir að gengið hafði verið yfir landamærin og fólkinu snúið 

við (Arnold, 2005). 

 Við tók langt stríð sem ekki hefur tekið formlegan enda, þar sem staða Vestur-Sahara sem 

landsvæði innan landamæra Marokkó hefur aldrei verið formlega viðurkennd af alþjóðasamfélaginu. 

POLISARIO Front, sem börðust á tveimur vígstöðvum, einbeittu sér að Máritaníu fyrst um sinn, sem 

þeir töldu veikari aðilann. Máritanía var tiltölulega nýtt ríki og var mun veikara en Marokkó 

hernaðarlega séð. Svo fór að skæruhernaður POLISARIO Front tók mikið á Máritaníu efnahagslega 

sem hafði ekki bolmagn til að standa í þessum stríðsrekstri, enda fengu þeir fjármagn frá öðrum 

Arabaríkjum, meðal annars Sádi Arabíu. Að lokum var staðan sú að POLISARIO Front voru farnir að 

stunda skæruhernað innan landamæra Máritaníu sem voru löng og varnarlaus. Árið 1979 var forseta 

Máritaníu steypt af stóli og sama ár drógu þeir til baka allar kröfur í það landsvæði sem Spánn hafði 
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úthlutað þeim í Vestur-Sahara (Arnold, 2005). Níundi áratugurinn var sérstaklega erfiður fyrir 

Máritaníu en árið 1980 var þrælahald bannað sem skapaði mikla spennu milli ólíkra hópa 

samfélagsins og nokkur valdarán komu í kjölfarið. Árið 1989 blossaði upp landamærastríð milli 

Máritaníu og Senegal sem endaði á því að 300 þúsund Senegalar yfirgáfu Máritaníu. Það kom 

efnahagslega niður á landinu og skuldir hækkuðu mikið (Arnold, 2005). 

 Til norðurs var barátta POLISARIO Front töluvert erfiðari þar sem þeir áttu í höggi við mun 

sterkari andstæðing. Hátindur ófriðarins stóð yfir frá 1979 til 1981 í kjölfar þess að Máritanía dróg 

tilkall sitt til landsvæðisins til baka. Afríkusambandið stóð höllum fæti í þessari deilu, flest ríki studdu 

sjálfstæði Vestur-Sahara en þorðu ekki að blanda sér í deiluna sökum þess að Marokkó hótaði því að 

yfirgefa sambandið ef til þess kæmi. Afríkusambandið, þá veikt og fjársvelt, mátti ekki við því að 

missa þann mikilvæga meðlim sem Marokkó var úr sambandinu. Eftir nokkur vopnahlé og loforð um 

að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem Saharamenn fengu að kjósa um framtíð sína, héldu bardagar 

áfram út áratuginn. Aldrei var staðið við loforðin um kosningu, aðallega af hálfu Marokkó, sem á 

endanum sagði sig úr Afríkusambandinu eftir að meirihluti aðildarlanda þess höfðu lýst opinberlega 

yfir stuðningi við sjálfstæði Vestur-Sahara (Arnold, 2005). Svo fór að bardagar stóðu út níunda 

áratuginn eða til ársins 1989 og formlegt vopnahléi var loks undirritað árið 1991 (Uppsala Conflict 

Data Program, e.d). 

 Löng og flókin atburðarás er að baki hernáms Marokkó á Vestur-Sahara og má með sanni 

segja að Saharamenn hafi sífellt verið sviknir að hálfu alþjóðasamfélagsins. Sameinuðu Þjóðirnar 

stóðu í þeirri trú að Spánn myndi halda kosningar þar sem íbúar nýlendunnar áttu að fá að kjósa um 

framtíð sína, enda höfðu Sameinuðu Þjóðirnar opinberlega sagt að þeir styddu sjálfstæði Vestur-

Sahara (Mundi, 2006). Lítið var vitað af leynilegum fundi milli Spánverja, Máritaníumanna og 

Marokkómanna sem haldinn var í Madrid skömmu áður en Spánverjar yfirgáfu Vestur-Sahara. Þar var 

lagt á ráðin um hvernig skipta ætti Vestur-Sahara upp eftir að Spánverjar yfirgæfu nýlenduna. 

Heimamenn fengu ekkert að segja varðandi Madridar sáttmálann og ekkert varð úr kosningunum 

(Jensen, 2005). Allar sáttatillögur Sameinuðu Þjóðanna um þjóðaratkvæðagreiðslu eða almennt um 

framvindu þeirra mála hafa stoppað á ágreiningsmálum, því er staða mála í dag í raun sú að vopnahlé 

heldur áfram og staða Marokkó í Vestur-Sahara styrkist eftir því sem líður á. Marokkómenn flytja í 

auknum mæli til Vestur-Sahara á meðan Saharamenn flytja í flóttamannabúðir í Alsír (Arnold, 2005 

og Besenyo, 2009). 

 Staða Vestur-Sahara í dag er í raun sú að sjálfstæði er fjarlægur veruleiki. Nokkrir af 

viðmælendum mínum bentu á að Marokkómenn leggðu mikið á sig við að skapa atvinnu fyrir 

Saharamenn og bæta innviði í Vestur-Sahara. Það væri gert til að halda heimamönnum sáttum, upp að 

vissu marki. Engu að síður hafa Sameinuðu Þjóðirnar fordæmt hernám Marokkó í Vestur-Sahara, og 

krefjast þess að Saharamenn fái að kjósa um framtíð sína (Security Council Report, 2016). Þá hafa 
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félög Sameinuðu Þjóðanna á Norðurlöndum einnig lýst yfir stuðningi við Vestur-Sahara og halda því 

fram að brotið sé á mannréttindum Saharamanna (Félag Sameinuðu Þjóðanna, 2016). 
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Alþjóðlegar veiðar í Vestur-Afríku 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir þær veiðar sem stundaðar hafa verið í Vestur-Afríku og hvernig 

áhrifa hnattvæðingarinnar gætir á þessum slóðum. Afleiðingar hnattvæðingar hafa haft töluverð áhrif 

á handverks fiskveiðar og gert handverks veiðimönnum mögulegt að selja afla sinn á nýja markaði 

(Campredon og Cuq, 2001). Talið er að sexföld aukning hafi orðið á afla handverks fiskimanna í 

Senegal á síðustu þrjátíu árum, þar sem áttatíu prósent heildar aflans komi frá slíkum veiðum (WWF, 

e.d.). Aukin sókn í atvinnugreinina hefur leitt til meiri afla sem seldur er til stórra markaða. 

Hnattvæðingin hefur einnig haft í för með sér aukna sókn aðkomuskipa, sem að öllu jöfnu eru stórir 

verksmiðjutogarar. Þessi skip eru að mestu frá Kína og Evrópu. Þau fiskimið sem finna má fyrir utan 

strendur Vestur-Afríku eru með gjöfulustu fiskimiðum í heimi (National Oceanic and Atmospheric 

Administration, e.d.; Pazzanita, 2008) og því ekki að undra mikinn erlendan áhuga á veiðum á þessum 

slóðum. Eftir stríðsbrölt í Vestur-Sahara stóð máritaníska ríkið höllum fæti efnahagslega og varð það 

meðal annars til þess að Máritanía fór að gera tvíhliða fiskveiðisamninga við stærri fiskveiðiþjóðir. 

Fyrstu samningarnir voru gerðir á áttunda áratugnum, þar sem samningar við Suður-Kóreu, Rússland, 

Rúmeníu og fleiri lönd voru gerðir (Pazzanita, 2008). Í framhaldinu fylgdu samningar við Japan, 

Evrópusambandið (ESB) og nágrannaþjóðir eins og Alsír og Marokkó. Undirritun fyrsta tvíhliða 

samnings milli Máritaníu og ESB var árið 1987 og hafa nokkrir samningar verið gerðir milli þessara 

aðila síðan enda mikil aðsókn evrópskra skipa á þessar slóðir. Talið er að árið 2002 hafi 251 

evrópskur togari veitt við strendur Máritaníu (Blas, 2014; Katsarova, 2013; Pazzanita, 2008). Nýjasti 

samningur milli Máritaníu og ESB var samþykktur í maí 2016 og er til fjögurra ára (Elefterie, 2016). 

 Miklar fjárhæðir hafa borist máritanískum yfirvöldum í gegnum þessa samninga, en lítið 

virðist hafa skilað sér til samfélagsins og eru máritanískir sjómenn langþreyttir á ástandinu (Blas, 

2014; York, 2015). Þegar fjárhæðirnar sem lagðar hafa verið út fyrir veiðileyfunum eru skoðaðar er 

auðvelt að skilja af hverju heimamenn eru vonsviknir út í yfirvöld. Einungis á árunum 1993 til 2000 

voru gerðir 23 samningar að hálfu Máritaníu um erlendar veiðar í þeirra lögsögu sem metnir eru á 276 

milljónir evra. Talið er að þessir samningar hafi haft það í för með sér að um 2300 skip hafi veitt í 

máritanískri lögsögu (Scharm, 2005).  

 Árið 1996 undirrituðu ESB og Máritanía fimm ára samning sem gaf Máritaníu 405 milljónir 

dollara. Sami samningur var svo endurnýjaður árið 2001 upp á 430 milljónir dollara ásamt öðrum 

gjöldum. Veiðigjöld sem Máritanía rukkaði fyrir erlendar veiðar árið 1996 nam 116 milljónum 

dollara. Nýr samningur við Rússa árið 1997 gaf Rússum leyfi til að veiða 360 þúsund tonn á ári með 

þeim fyrirvara að tuttugu prósent aflans yrði landað í Máritaníu. Heildarvirði þess samnings hefur 

ekki verið gefið upp (Pazzanita, 2008). Nýjasti samningur milli ESB og Máritaníu mun skila 

Máritaníu 240 milljónum evra auk 55 milljónum evra í veiðigjöld sem og að ESB veitir Máritaníu 

rúmar fjórar milljónir evra í þróunaraðstoð til að byggja upp sjávarútveg sinn (Elefterie, 2016). 

Samningar Kína við ríki í Vestur-Afríku hafa aldrei verið gerðir opinberir (Pala, 2013). Hvert stefnir 
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með áframhaldandi veiðar í Vestur-Afríku er ekki gott að segja. Þegar rannsakandi var á vettvangi í 

Máritaníu voru Kínverjar að vinna við að stækka höfnina í Nouadhibou. Þeir heimamenn sem rætt var 

við sögðu að kínversk og máritanísk yfirvöld hafi náð samkomulagi um veiðar Kínverja í landinu og 

að hluti samningsins hafi verið að bæta hafnaraðstæður í Nouadhibou. Því er líklegt að þær munu 

halda áfram í þó nokkurn tíma. 

Útrás Íslendinga til Vestur-Afríku 

Fljótlega eftir að Marokkó var búið að hertaka Vestur-Sahara hófu þeir fiskveiðar af fullum krafti á 

hafsvæðum sem áður tilheyrðu Vestur-Sahara, en gríðarlega gjöful fiskimið er þar að finna. Á tíunda 

áratug síðustu aldar töldu sumir að fiskimiðin fyrir utan Vestur-Sahara og Máritaníu væru ein 

gjöfulustu fiskimið á jörðinni (Handloff, 1988d). Í Máritaníu hefur verið mikill pólitískur óstöðugleiki 

og nokkur valdarán hafa fylgt í kjölfarið á þeim sem framin voru á níunda áratugnum. Á tíunda 

áratugnum gengu Máritaníumenn í miklar endurbætur á efnahagi sínum, meðal annars í samráði við 

Alþjóðabankann og Alþjóðlega gjaldeyrissjóðinn, þar sem einkavæðing spilaði stórt hlutverk. Á 

þessum tíma var nýfrjálshyggjan að ryðja sér til rúms og átti eftir að setja mark sitt á Máritaníu eins 

og mörg önnur afrísk ríki (Toupet, Certeiny, Stewart og Deschamps, 2016). Samningar Máritaníu við 

Evrópusambandið um fiskveiðar flota ESB í lögsögu Máritaníu áttu eftir að vera hluti af þessum 

endurbótum (Katsarova, 2013). 

 Við upphaf tíunda áratugar síðustu aldar áttu íslenskir sjómenn og útgerðir eftir að fara í útrás, 

meðal annars til Vestur-Afríku. Árið 1990 fór Þróunarsamvinnustofnun Íslands í þróunarsamstarf með 

Namibíu en megin markmið þess samstarfs var að byggja upp innviði sjávarútvegsins þar í landi. Á 

skömmum tíma var búið að koma upp mikilli starfssemi í Namibíu sem talið er að hundruðir 

Íslendinga hafi komið að, margir þeirra sjómenn, auk sjávar- og fiskilíffræðinga og kennara. Um 

aldamótin voru á bilinu sextíu til sjötíu Íslendingar þar í landi og settust margir þessara Íslendinga þar 

að (Auður H. Ingólfsdóttir og Þórdís Sigurðardóttir, 2000). Ekki leið á löngu þar til að Íslendingar 

voru byrjaðir að flytja sig til Vestur-Afríku í stærri stíl. Útgerðarfyrirtækið Sjólaskip hóf útgerð í 

Máritaníu og Vestur-Sahara árið 1997 þar sem það rak sex verksmiðjutogara og tvö þjónustuskip en 

útgerðinni var stýrt frá Kanaríeyjum. Starfsemin var nokkuð umfangsmikil en um eitt þúsund manns 

störfuðu hjá Sjólaskipum og um áttatíu Íslendingar. Árið 2007, eftir tíu ára starfsemi, keypti Samherji 

mestan part erlendrar starfsemi Sjólaskipa undir nafninu Katla Seafood. Þá var það stærsta 

fjárfestingarverkefni sem Samherji hafði farið út í en kaupin voru talin nema tólf til sextán milljörðum 

króna (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2012a). Kaupin voru hluti af enn frekari útrás Samherja en fyrirtækið 

hóf erlenda starfsemi árið 1994. Eftir kaupin héldu Sjólaskip eftir einu skipi sem starfaði í Marokkó 

(Vísir, 2007; Viðskiptablaðið, 2007). Eigendur Sjólaskipa voru áberandi fjárfestar eftir hrun og keyptu 

meðal annars níu prósenta hlut í MP banka (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2011). 

 Kaup Samherja á erlendri útgerð Sjólaskipa voru að hluta fjármögnuð í gegnum Glitni (Ingi 

Freyr Vilhjálmsson, 2012a). Stuttu síðar tók Þorsteinn Már Baldvinsson, annar eiganda Samherja við 
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stjórnarformennsku Glitnis (Vísir, 2008). Þorsteinn Már Baldvinsson hefur um langt skeið verið 

áberandi fjárfestir og hafði hann greinilega mikil ítök í bankanum. 

 Þremur árum áður, eða árið 2004, undirritaði Hjálmar W. Hannesson sendiherra og 

fastafulltrúi Íslands hjá Sameinuðu Þjóðunum undir samstarfsyfirlýsingu milli Íslands og Máritaníu, 

auk Palá og Erítreu. Markmiðið með þessari samstarfsyfirlýsingu var að greiða samskipti milli 

ríkjanna, en í fréttatilkynningu Utanríkisráðuneytisins (2004) kom fram að ríkin þrjú ættu ríkar 

fiskiauðlindir í sjó sem ekki væri verið að nýta til fulls. Enn fremur sagði þar að Máritanía ætlaði sér 

að fara í miklar endurbætur á sjávarútvegi sínum og vildu þeir gjarnan að íslenska ríkið og íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki tækju þátt í því starfi. Ætla má að samstarfsyfirlýsing þessi hafi hjálpað 

íslenskum fyrirtækjum að búa betur um sig á miðum Máritaníu. 

 Árið 2007, eða sama ár og Samherji keypti mestan part erlendrar útgerðar Sjólaskipa, fjárfesti 

fjárfestingasjóðurinn Brú II, sem stýrt var af Thule Investments, í útgerð sem rak togarann Blue Wave 

og hófu veiðar fyrir utan strendur Máritaníu og Senegal (Bjarni Ólafsson, 2013). Í Vestur-Sahara voru 

svipaði hlutir að gerast en árið 2006 stofnaði Nýsir hf. fyrirtæki sem hét Sæblóm, en það fyrirtæki rak 

útgerð í Vestur-Sahara sem hét Fleur de Mer. Fjárfestingafyrirtækið Nýsir hf. var áberandi í 

fjárfestingum á Íslandi fyrir hrun en átti svo eftir að fara í gjaldþrot upp á þrjátíu milljarða en Sæblóm 

var tekið til gjaldþrotaskipta árið 2010 með kröfur upp á 500 milljónir (Símon Örn Reynisson, 2014). 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands stóð fyrir ráðstefnu árið 2007 þar sem kom fram að útrás Íslendinga 

hafi ekki náð til þróunarlanda nema að litlu marki og að viðskipta- og fjárfestingatækifæri væru góð 

og fyrirtæki því hvött til þess að horfa til þessara staða. Á ráðstefnunni flutti Stefán Þórarinsson, 

meðal annarra, erindi en hann var stjórnarformaður Nýsis (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2007). 

 Nokkru síðar kom í ljós óvenjulegt eignarhald togarans Blue Wave en á bakvið kaupin og 

eignarhaldið á þessu skipi lá mikil flétta. Í ljós kom að nokkrir af stærstu lífeyrissjóðum Íslands væru 

raunverulegir eigendur togarans í gegnum önnur minni félög. Togarinn var að skila miklum tekjum, 

eða um 2,6 milljörðum árið 2011, á umdeildum veiðum og var málið litið alvarlegum augum. Einnig 

kom í ljós að eignarhaldsfélögin sem sáu meðal annars um rekstur skipsins voru skráð í sitthvoru 

skattaskjólinu, annað í Jersey og hitt á Bresku Jómfrúareyjunum í Karabíska hafinu (Ingi Freyr 

Vilhjálmsson, 2012b; Vísir, 2012). Nýlega hafa verið fréttir um að nöfn fjölmargra útgerðarmanna sé 

að finna í Panamaskjölunum svokölluðu, meðal annars fyrrum eiganda Sjólaskipa (Jóhannes Kr. 

Kristjánsson og Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2016 og DV, 2016). 

 Stuttu síðar var togarinn Blue Wave seldur fyrir tæplega 3,5 milljarða króna þegar fyrirtækið 

Saga Seafood í eigu Egils Árnasonar keypti togarann. Egill Árnason hafði áður starfað í Máritaníu þar 

sem hann var útgerðarstjóri hjá Kötlu Seafood en hann ætlaði að nýta Blue Wave til áframhaldandi 

veiða fyrir utan Máritaníu. Gísli Hjálmtýsson, framkvæmdastjóri Thule Investments, gaf upp þær 

ástæður fyrir sölunni að breytingar á fiskveiðilöggjöf í Máritaníu gerðu rekstur útgerðarinnar erfiðan 

og að breytingarnar hefðu haft það í för með sér að verðgildi skipa eins og Blue Wave hafi minnkað 
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töluvert (Bjarni Ólafsson, 2013; Fiskifréttir, 2014). Skömmu fyrir hrun seldu Sæblóm tvo þriðju hluta 

til B.P. Skipa en með sölunni fylgdu þrjú fiskiskip með um 900 þúsund árskvóta á sardínu og makríl, 

auk fimm fiskvinnsla í landi. Á öllum skipunum voru Íslendingar í áhöfn (Viðskiptablaðið, 2008). 

Fiskveiðar Íslendinga í Vestur-Sahara höfðu fram að þessu verið harðlega gagnrýndar, meðal annars 

af Western Sahara Resource Watch (2007). 

 Veiðar íslensku útgerðanna í Vestur-Afríku voru gríðarlega arðsamar. Talið er að hagnaður 

Samherja á árunum 2007 til 2011 hafi verið á þriðja milljarð króna sem hafi verið rúmlega þrjátíu 

prósent af heildarhagnaði fyrirtækisins á sama tímabili. Mestur var hagnaðurinn fyrstu árin (Ingi Freyr 

Vilhjálmsson, 2012a). Þá sagði Herdís Dröfn Fjeldsted, stjórnarformaður skattaskjóls-

eignarhaldsfélaganna sem ráku Blue Wave, í samtali við DV að árið 2011 hafi tekjur af rekstri 

skipsins verið um tveir milljarðar (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2012c). Árið 2013 seldi Samherji Kötlu 

Seafood til rússneska útgerðarfyrirtækisins Murmansk Trawl Fleet en söluverðið var 7,7 milljarðar 

króna fyrir tekjuskatt (Samherji, 2014). Í frétt Viðskiptablaðsins um söluna sagði Þorsteinn Már 

Baldvinsson að sala Kötlu Seafood myndi að öllum líkindum ekki hafa mikil áhrif á rekstur Samherja. 

Það myndi fara eftir samningum Evrópusambandsins við ríki Vestur-Afríku hvernig veiðar Samherja 

við strendur Vestur-Afríku myndu fara fram, sem myndi þá vera í gegnum aðrar útgerðir sem 

Samherji ætti hlut í (Jón Aðalsteinn Bergsveinn, 2013). Aðeins ári áður hafði Samherji keypt kvóta 

upp á þrjátíu þúsund tonn í Namibíu og hafið þar veiðar á tveimur togurum (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 

2012d). 

 Erfitt hefur reynst að komast til botns í því hvar og hvernig íslensku útgerðirnar hafi keypt 

veiðileyfi sín fyrir veiðunum í Vestur-Afríku og í raun er það ekki megin tilgangur þessarar 

rannsóknar. Líklegast er þó að meirihluti þeirra komi frá Evrópusambandinu líkt og Þorsteinn Már 

Baldvinsson ýjaði að, hér að ofan. Í frétt Vísis (2010b) kemur fram að Samherji eigi dótturfélög í 

Englandi, Skotlandi, Þýskalandi og Póllandi og fái því úthlutaðan kvóta í gegnum ESB. Í fréttinni 

segir að ekki liggi ljóst fyrir hvort fyrirtækið fái aflaheimildir sínar í Máritaníu og Vestur-Sahara í 

gegnum ESB en að afar líklegt er að svo sé. Einnig kemur fram að stærsti hluti erlendrar starfsemi 

Samherja sé í Vestur-Afríku. Hinsvegar er ekki ólíklegt að samningar hafi verið gerðir beint við 

stjórnvöld, líkt og Blue Wave gerðu að sögn Herdísar Drafnar Fjeldsted, en hún sagði í samtali við 

DV að samið hafi verið beint við máritanísk stjórnvöld um veiðar togarans þar í landi (Ingi Freyr 

Vilhjálmsson, 2012c). 

Veiðar á gráu svæði 

Mikið hefur verið skrifað um lögmæti iðnvæddra veiða í Vestur-Afríku í fjölmiðlum og víðar og þá 

helst þegar utanaðkomandi togarar sækja á mið afrískra ríkja. Helst hefur verið skrifað um að 

veiðarnar trufli eða hreinlega eyðileggi fiskimið heimamanna sem eigi sterkara tilkall til að veiða í 

sínum heimahögum, að ólöglegar veiðar eigi sér stað og að um ólögmætt eignarnám Marokkó á 

fiskiauðlindum Vestur-Sahara sé að ræða (The Guardian, 2016; York, 2015; Blas, 2014; Willie, 2012; 
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Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2012a og Lewis, 2011). DV fjölluðu mikið um þátt íslenskra útgerða í 

veiðunum, einkum Samherja, og voru starfsmenn Samherja meðal annars látnir skrifa undir 

trúnaðaryfirlýsingu um veiðarnar (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2012b). 

 Ólöglegar, óskráðar og óheftar veiðar (e. illegal, unreported and unregulated fisheries) á 

miðum Máritaníu og öðrum löndum Vestur-Afríku eru þekkt vandamál og líklegast taka bæði 

handverks- og aðrir sjómenn þátt í slíkum veiðum. Talið er að ríki í Vestur-Afríku verði af um 

hundrað milljónum dala vegna þessara veiða. Erfitt er að rekja slíkar veiðar, sérstaklega vegna skorts 

á landhelgisgæslu fátækra ríkja þar sem veiðarnar fara fram (Environmental Justice Foundation (EJF), 

e.d.; World Fishing & Aquaculture, 2014). National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) hafa til að mynda gefið það út að ólöglegar veiðar séu ein að meginástæðum lélegrar afkomu 

fiskistofna í Vestur-Afríku (National Oceanic and Atmospheric Administration, e.d.), en talið er að 

ólöglegar veiðar séu ein af fyrirstöðum sjálfbærra veiða (World Fishing & Aquaculture, 2014). Á 

síðustu árum hafa þó verið gerðar tilraunir til að uppræta ólöglegar veiðar og meiri vinna sett í 

rannsóknir á þessu sviði. Til að mynda hefur Environmental Justice Foundation (e.d.) hrint af stað 

herferð til að vinna gegn ólöglegum veiðum. Þeir hafa meðal annars aðstoðað yfirvöld við að innleiða 

reglugerðir og að búa til lagaramma sem snúa að þessum málaflokki. Slíkt eykur upplýsingaflæði og 

gagnsæi sem gerir ólöglegum veiðum erfitt fyrir. Með hjálp EJF hafa 35 skip verið tekin fyrir 

ólöglegar veiðar og verið gert að greiða sektir sem nema meira en einni milljón dala. Þá hafa NOAA 

einnig staðið fyrir aðgerðum til að minnka ólöglegar veiðar (National Oceanic and Atmospheric 

Administration, e.d.). 

 Í yfirgripsmikilli rannsókn kom fram að kínverskir togarar stunda umfangsmiklar ólöglegar 

veiðar, einkum og sér í lagi í Vestur-Afríku (Pauly, Belhabib, Blomeyer, Cheung, Cisneros-

Montemayor, Copeland o.fl., 2013; Pala, 2013). Þar ber helst að nefna að kínversk yfirvöld hafa verið 

að gefa upp rangar upplýsingar til matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna um veiðar kínverskra 

togara sem veiða utan kínverskrar lögsögu en eins og áður hefur komið fram eru samningar Kína við 

ríki í Vestur-Afríku ekki opinberir. Skoðuð voru gögn um veiðar Kínverja um allan heim frá árunum 

2000 til 2011 og var áætlað að Kínverjar hafi veitt um 4,6 milljónir tonna í stað þeirra 368 þúsund 

tonna sem þeir gefa upp, eða um tólf sinnum meira. Af þessum 4,6 milljónum tonna koma 2,9 

milljónir tonna frá Vestur-Afríku frá 345 togurum. Af þeim voru 256 botnvörpu togarar, en 

rannsóknir sýna að slíkar veiðar fara illa með sjávarbotninn sem hefur slæm áhrif á afkomu fiskistofna 

(Watling og Norse, 1998). Aðrar rannsóknir benda þó til þess að rányrkja úr höfum Vestur-Afríku sé á 

bilinu 350 til 500 þúsund tonn á ári (Pala, 2013). Erfitt er að bendla Evrópusambandið sem stofnun 

við beinar ólöglegar veiðar við strendur Vestur-Afríku, samt sem áður hafa evrópsk skip verið staðin 

að verki við ólöglegar veiðar í Máritaníu (Evrópuvaktin, 2012). Á meðan Evrópusambandið og önnur 

vel stæð Evrópuríki hafa fjármagn til að borga fyrir veiðar á þessum fiskimiðum er spurningin þá 

frekar um siðferðislegt lögmæti veiðanna. Engu að síður er erfitt fyrir yfirvöld að hafa yfirsýn yfir 
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hversu mikið evrópskir togarar veiða og ekki hægt að fullyrða um hvort togarar frá ESB stundi 

fullkomlega löglegar veiðar. 

 Afleiðingar ofveiði og ólöglegra veiða má sjá á dvínandi veiðum og í langan tíma hafa 

viðvörunarbjöllur um hnignun fiskistofna hringt. Síðan á seinni hluta níunda áratugarins hafa verið 

merki um ofveiði og hnignun fiskistofna í Máritaníu en þá kom í ljós að makrílveiðar í Máritaníu 

höfðu dregist saman um 75 prósent. Að lokum neyddust yfirvöld til að koma á svokölluðum 

stoppdögum sem ekki mátti veiða á. Fyrst voru þeir 45 og síðar 60 dagar á ári (Pazzanita, 2008). Ljóst 

er að ólöglegar veiðar eru alþjóðlegt vandamál sem nauðsynlegt er að uppræta ef ekki á að fara illa. 

Um hnattrænt vandamál er að ræða sem kemur niður á umhverfinu og leiðir til slæmra bæði 

efnahagslegra- og félaglegra vandamála. Hnignun fiskistofna er afleiðing ólöglegra veiða og er talin 

koma hvað mest niður á íbúum þróunarlanda, þar sem fiskur er ekki bara ein af uppistöðum 

efnahagsins á stórum svæðum, heldur er neysla sjávarafurða undirstaða á neyslu á próteini. Ef 

fiskistofnarnir hrynja er fótunum kippt undan mörgum af fátækustu íbúum jarðarinnar (Fisheries and 

Oceans Canada, 2009). 

 Sé litið til sögu Máritaníu og Vestur-Sahara og svo þess ferlis sem fiskveiðar þessara landa 

hafa gengið í gegnum má sjá að mikið hefur verið um átök á þessu svæði. Berber fólkið sem lengst af 

hefur búið á svæðinu hafa þurft að takast á við utanaðkomandi aðila í nær sjö hundruð ár. Sé litið til 

eftirlendufræðanna, og í þessu tilviki sérstaklega til hugmynda Frantz Fanon (Bhabha) (2004) og Said 

(1978), má álykta að sjálfmynd heimamanna hafi verið brotin niður í gegnum aldalanga kúgun, þar 

sem tungumáli og orðræðu var kerfisbundið beitt gegn þeim. Erlendir aðilar nýta sér veika pólitíska 

stöðu og sjálfsmynd þessa fólks, meðal annars með því að stunda siðferðislega umdeildar fiskveiðar á 

svæðinu. Frantz Fanon (2004) skrifaði um hvernig hugsunarháttur nýlendubúa stýrðist af ríkjandi 

stöðu nýlenduvelda, meðal annars í gegnum tungumál þeirra. Arabíska er tungumál sem kom með 

Aröbum fyrir meira en fimm hundruð árum. Seinna átti franska eftir að festa sig í sessi í Máritaníu og 

spænska í Vestur-Sahara í gegnum nýja nýlenduherra. 
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Ályktanir 

Í þessum kafla verður farið yfir það helsta sem kom fram í viðtölunum og rýnt í þau þemu sem stóðu 

upp úr í viðtölunum. Ályktanir verða dregnar og rýnt í helstu niðurstöður er snúa að þeim kenningum 

sem farið hefur verið yfir hér að ofan. Í næsta kafla, umræðunum, verða ályktanirnar svo settar í 

samhengi við kenningarnar og þannig munu þær kenningar sem stuðst er við fá það hlutverk að vera 

einskonar sjónarhóll eða útgangspunktur á viðfangsefni ritgerðarinnar. Vegna smæðar íslensks 

samfélags og sérstaklega vegna smæðar samfélags íslenskra sjómanna í Vestur-Afríku verða 

tilvitnanir nafnlausar. Kaflanum er skipt upp í minni undirkafla sem stýrast af þeim þemum sem 

höfundur setti saman úr viðtalsvísunum. 

 Líkt og áður hefur komið fram er markmið ritgerðarinnar að varpa ljósi á þann vettvang sem 

fiskveiðar Íslendinga í Vestur-Afríku eru og hvernig íslensku sjómennirnir byggja karlmennsku sína á 

þeim vettvangi sem þeir þekkja lítið til og er ólíkur því sem þeir eiga að þekkja á Íslandi. Fyrst er farið 

lauslega yfir bakgrunn viðmælenda minna og greint frá ástæðum þess að þeir enduðu bæði sem 

sjómenn og svo á veiðum fyrir utan ströndum Vestur-Afríku. Við það fléttist umfjöllun um 

kvótakerfið þar sem leitast er við að tengja veru þeirra þar syðra við umræðu þeirra um kvótakerfið og 

ástand sjávarútvegarins á Íslandi. Næst tekur við þema sem byggist á samskiptum viðmælenda minna 

við heimamenn, sem einkennist af valdastrúktúr og á hugmyndum þeirra um heimamenn. Sá kafli 

byggist mikið til á þeim kenningum eftirlenduhyggjunnar (Said, 1978; Dhareshwar, 2006) sem stuðst 

hefur verið við í ritgerðinni. Að því loknu er farið yfir karlmennsku og rýnt í þá vísa sem um það 

fyrirfinnast í viðtölunum. Kaflinn um karlmennskuna byggir fyrst og fremst á því hvernig íslensku 

sjómennirnir reyna að ávinna sér ríkjandi karlmennsku (Connell, 2000, 2005) á meðal þeirra 

heimamanna sem þeir vinna með. Loks er farið yfir stöðu og mögulegt framhald fiskveiða Íslendinga í 

Vestur-Afríku. 

Hvati til að halda til Vestur-Afríku 

Til að fá dýpri skilning á hvata íslensku sjómannanna til að halda til Vestur-Afríku voru þeir spurðir 

út í fiskveiðistjórnunarkefið heima á Íslandi og hvort það hafi hugsanlega verið drifkraftur fyrir 

íslenska sjómenn til að halda af landi brott til að stunda fiskveiðar. Breytingar sem gerðar voru á 

fiskveiðistjórnun Íslands og tengingar kvótahafa við fjárfestingar í kjölfar nýfrjálshyggjunnar, gefa í 

skyn að slíkt sé raunin. Einnig gáfu viðmælendur mínir vitnisburð um það. Í upphafi viðtalanna var 

byrjað á því að spyrja viðmælendur um bakgrunn þeirra og svo um ástæðu þess að þeir enduðu í 

fiskveiðum við strendur Vestur-Afríku. Flestir þeirra byrjuðu ungir á sjó eins og sjá í neðangreindum 

tilvitnunum: 

Það var bara ekkert annað í stöðunni. Pabbi er skipstjóri sko, eða var skipstjóri. Þannig 

að maður byrjaði bara... smápúki. 
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Ég var bara búinn að vera á sjó á Íslandi síðan 1984 til 2007 og var bara orðinn þreyttur á 

umhverfinu. Var búinn að vera hjá sömu útgerðinni...sama skipinu. Mjög gott fyrirtæki 

og allt svoleiðis... og var búinn að vera hjá sama fyrirtæki í 24 ár, þá ákvað ég bara.. 

Aahh, ef ég ætla ekki að skipta um vinnu þá.... geri ég það aldrei. Þá bauðst mér að fá 

vinnu hjá [sjávarútvegsfyrirtæki í Vestur-Afríku]. 

Viðmælendur mínir byrjuðu á sjó allt frá tólf ára aldri og upp úr. Fram kom í nokkrum viðtölum að 

fátt annað hafi verið í stöðunni. Oftar en ekki voru mikil tengsl við fiskveiðar innan fjölskyldna 

viðmælenda minna. Einn viðmælandi minn talaði um að stjúpfaðir hans hafi útvegað honum vinnu á 

línubát þegar hann var að klára grunnskóla og annar hafi byrjað til sjós á sumrin með 

framhaldsskólanámi. Að þeir skulu hafa sagt að það hafi í raun ekki verið spurning um neitt annað en 

að fara á sjóinn er mjög áhugavert í ljósi þess að þeir heimamenn sem ég talaði við höfðu margir 

hverjir sömu sögu að segja. Af því má draga þá ályktun að veruleiki þessara manna, sem koma úr 

mjög ólíku umhverfi sé ekki eins ólíkur og mætti halda í fyrstu. 

Heyrðu... það bara... var einhver maður sem benti á mig og ég fékk bara símtal og mér 

var bara boðið að koma hérna. Bara, það var verið að kaupa skip hérna... Marokkómenn. 

Það var íslenskur skipstjóri og hann vantaði einhvern á móti sér. Hafði samband við 

mann, netamann... sem hann þekkti. Og hérna... hann hringdi í mig.  

Það er maður heima sem hefur verið svona... að vinna með þessum gaurum hérna. Og, og 

semsagt... hann á son og ég og hann erum, erum sæmilegir vinir og þá náttúrulega vita 

þeir af mér. Og um leið og það vantar, vantar vélstjóra hérna, þá var bara eitt símtal, 

spurt hvort ég... komist í þetta. 

Ég var ekki alveg að fatta mig hérna heima og bauðst þá að fara þarna á eitt af nýju 

skipunum hjá ****. Það var feykilega gaman sko. 

Þegar ég spurði þá út í ástæður þess að þeir enduðu á fiskveiðum í Vestur-Afríku voru svörin oftast 

mjög svipuð eins og má sjá á tilvísunum hér að ofan sem koma frá þremur mismunandi 

viðmælendum. Þeir höfðu oftast frétt af veiðunum í gegnum félaga af sjónum eða þá að haft hafi verið 

samband við þá í gegnum sambærileg sambönd út frá vinnunni. Því er ljóst að einhverjir þessara 

einstaklinga hafi endað á veiðum í Vestur-Afríku án þess að hafa endilega verið að stefna að því. 

Hinsvegar hafi aðstæður þeirra heima fyrir boðið upp á tækifæri til að halda utan. Einn viðmælenda 

minna sótti vísvitandi um sjómannsstarf í Afríku strax eftir útskrift úr Stýrimannaskólanum, það var 

hins vegar ekki í Vestur-Afríku til að byrja með. Hann sagði mér svo að haft hafi verið samband við 

hann um að koma til veiða í Vestur-Afríku vegna reynslu sinnar í álfunni enda unnið þar lengi. Annar 

viðmælandi hafði haldið utan til veiða til að fá þjálfun í ákveðinni veiðitækni til að auka möguleika 

sína á að fá skipstjórastöðu heima á Íslandi. Eitthvað hefur því verið um að þeir hafi stefnt beint á að 

halda út fyrir landssteinana. 
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 Einn af viðmælendunum sagði að haft hafi verið samband við hann um þann möguleika að 

koma og vinna á togara fyrir utan Afríkustrendur. Það höfðu þó verið nokkur atriðið sem smullu 

saman og leiddu hann til Vestur-Afríku. Hann hafi verið í stöðu þar sem starfssamningur hans var að 

renna út. Honum hafi einnig langað til að breyta um starfsumhverfi. Þegar honum hafi verið boðið að 

koma og vinna í Afríku hafi gripið hann einhver ævintýraþrá, eins og viðmælandi minn orðaði það. 

Hann fór fyrst til Máritaníu fyrir nokkrum árum og vann þar á stórum frystitogara og endaði svo í 

Vestur-Sahara. Hvatinn hefur því verið að halda út í nýtt umhverfi sem að einhverjum hluta 

einkenndist af framandi aðstæðum. Að auki töluðu nokkrir viðmælendur mínir um að þeir hafi verið 

orðnir þreyttir á starfsumhverfinu heima á Íslandi. Óöruggt vinnuumhverfi þar sem menn ættu í hættu 

á að vera reknir fyrir lítið hafi ekki bætt úr skák. Vond veður og bræla úti á miðum hafi ekki verið 

uppbyggilegar vinnuaðstæður, veruleiki sem er nokkuð fjarlægur á miðum Vestur-Afríku. Í kaflanum 

hér að neðan verður farið dýpra í mögulegar ástæður þess að íslenskir sjómenn hafi ákveðið að róa á 

önnur mið. 

Brotin byggðarlög 

Hluti af rannsókninni er að skoða íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið og hvort það gæti hafa ýtt undir 

að íslenskir sjómenn héldu til Vestur-Afríku. Líkt og fjallað hefur verið um í ritgerðinni var tilkoma 

kvótakerfisins til þess að gríðarlegur auður skapaðist, sem leiddi meðal annars til mikillar fjárfestingar 

á árunum fyrir hrun (Gísli Pálsson og Durrenberger, 2015; Níels Einarsson, 2015). Í eftirfarandi kafla 

verður farið yfir skoðanir íslensku sjómannanna á kvótakerfinu. Með samþjöppun kvóta á sífellt færri 

hendur og hagræðingu í atvinnugreininni mætti segja að kerfið hafi jaðarsett ákveðna einstaklinga. 

Það hafi því skapað aðstæður fyrir þá til að halda af landi brott. Umfjöllun um kvótakerfið er ekki 

síður til þess fallin að veita dýpri sýn á þann félagslega veruleika sem sjómennirnir koma úr og 

hvernig þeir tengja hann við nýjan veruleika í Vestur-Afríku. Eins og áður hefur komið fram hefur 

hnattvæðing þá tilhneigingu að ólíkar hugmynd blandist sem oft vill skapa sérkennilegar aðstæður. 

Það er að segja að fólk leitist við að skilja nýjar aðstæður út frá þeim veruleika sem það á rætur sínar 

í. 

Það eina sem maður heyrir er það sem aðrir segja og ég hef aldrei heyrt neinn jákvæðann. 

Þannig að það er svona minn skilningur á því. Og, og, og auðvitað er þetta stórundarlegt 

fyrirbæri að, að það sem á að heita þjóðareign, er, er raunverulega í einkaeign. 

Líkt og ofangrein tilvitnun bendir til, létu svörin ekki á sér standa þegar viðmælendur mínir voru 

spurðir út í kvótakerfið og hvernig sjávarútveginum væri háttað heima á Íslandi. Allir voru með 

skoðun á því máli, skoðun sem í öllum tilvikum taldist neikvæð. Þótti mér það nokkuð merkilegt í 

ljósi þess að þeir höfðu sótt á ný mið, langt frá þeirra heimahögum. Áhugi þeirra á því að ræða um 

kvótakerfið er vísir að því að þeir séu sennilega ekki endanlega búnir að snúa bakinu við fiskveiðum 

heima á Íslandi og líti því á veru sína í Vestur-Afríku sem skammtímadvöl. Einn var þó orðinn 

þreyttur á umræðunni eins og sést í neðangreindri tilvitnun: 
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No comment..., ef þér er sama, mér er bara svo nákvæmlega sama um þetta að ég... 

eiginlega hef enga skoðun sko...þó ég feginn vildi segja eitthvað. 

Seinna í viðtalinu talaði þessi viðmælandi minn þó um að hugsanlega hafi kvótakerfið verið til þess að 

fiskistofnarnir hafi ekki verið ofveiddir og að tekist hafi að byggja þá upp. Nefndi hann þó að hann 

ætlaði ekki að útiloka að náttúran hafi gripið inn í, sama hvernig það hefði svo sem verið. Þessu bætti 

hann við þegar við ræddum um mögulega ofveiði á miðunum fyrir utan Máritaníu og Vestur-Sahara. 

Athugasemd hans, „þó ég feginn vildi segja eitthvað“ bendir til þess að hann hafi neikvæða frekar en 

jákvæða skoðun á kvótakerfinu. Ofveiði á fiskimiðum fyrir utan strendur Vestur-Afríku blasir við og 

meðal annars komu fram fjöldi vísa í ofveiði í viðtölunum. Hinsvegar var eins og að meirihluti 

viðmælenda vildu ekki horfast í augu við vandamál ofveiði, en hrun fiskistofna á þessum slóðum 

ógnar atvinnuöryggi þeirra eins og allra annarra sem sækja á þessi mið. 

 Í ljósi afstöðu viðmælenda minna til kvótakerfisins er ekki úr vegi að kerfið hafi að 

einhverjum hluta þrýst á þá til að róa á önnur mið, í bókstaflegum skilningi. Sérstaklega í ljósi þess að 

tveir þeirra misstu vinnu sína við að mótmæla núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi eins og segir hér að 

neðan. Annar var rekinn fyrir að birta opinberlega gagnrýna skoðun sína á kvótakerfið og hinn fyrir að 

gagnrýna útgerðarmenn. Einnig vissu þeir af fleiri slíkum tilfellum. 

Ég var rekinn fyrir skoðanir mínar. Ég skrifaði í blaðið og, og skrifaði svo aðra [grein] en 

hún fékkst aldrei birt. Þessa grein skrifaði ég sem sé, þessa grein. Og þá var tekin 

ákvörðun um það að hérna, sem sagt [ártal], frétti ég að ég væri kominn á dauðalista 

útgerðarinnar. Ég hló nú bara af því, hélt að þetta væri ekki til, svona vitleysa skilurðu. 

En hérna... um áramótin [ártal] þá var tekinn allur karfa og þorskkvótinn af skipinu. 

Ég var nú rekinn úr vinnu fyrir þetta. Ég var rekinn fyrir þetta... út með þig vinur. 

Jafnframt dreg ég þá ályktun að kvótakerfið hafi haft áhrif á þá af því að viðmælendur mínir töluðu 

mikið um hvernig kvótakerfið hafi farið með margar byggðir í kringum landið. Flestir þeirra sem ég 

talaði við eru ættaðir utan að landi og því líklegt að hagsmunir landsbyggðarinnar séu þeim ofarlega í 

huga. 

Þetta er náttúrulega bara algjört bull, þetta er bara bull. Og það, ég... mér finnst þetta bara 

rugl að kvótinn er á svo fáum höndum sko, eins og ef þú tekur smástað úti á landi, þar 

sem fólk vill búa en það bara getur það ekki því að þá er búið að kaupa allan kvótann og 

allt í burtu. þetta er ekki rétt. Þetta er ekki bara allt um, um að græða peninga og, og 

verðbréfamarkaðinn sko, það er líka... fólkið þarf að lifa. Og það þarf að geta búið þar 

sem það vill. 

Viðmælendur mínir töluðu mikið um spillingu sem fyrirfinnst í kvótakerfinu og hvernig hún smitar 

inn í byggðarlögin. Sem dæmi um slíkt töluðu þeir um hvernig sami útgerðarmaður í smábæ gæti lagt 

undir sig heilt byggðarlag með því að kaupa upp hvert fyrirtækið af öðru. Samkeppni væri drepin 

niður og ef einhver ætlaði að setja sig á móti útgerðarmanninum þá gæti hann einfaldlega tekið poka 
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sinn og látið sig hverfa. Þá töluðu þeir töluvert um kerfisbundið brottkast og hvernig afli væri falinn 

innan um ódýrari tegundir af fisk. Brottkastið stafaði aðallega af því að ef skip ætti lítið eftir af til 

dæmis þorskkvóta en fengi svo óvænt mikinn þorskafla í netið, þá væri lítið annað í stöðunni en að 

láta það flakka aftur í sjóinn eða fela það innan um aðrar tegundir ef kringumstæður leyfðu. Þá sagði 

annar viðmælandi minn að eitt sinn hafi hann verið í mokveiði á þorsk, og mörg önnur skip í kring. 

Hinsvegar var annað skip á sömu slóðum sem kannaðist ekkert við að vera að fá þorsk, þeir hafi bara 

verið að veiða ýsu. Eitthvað fannst honum það grunsamlegt. 

 Þegar efnahagshrunið skall á komu hugmyndir um fyrningarleiðina aftur í tal. Ég spurði þá 

hvort það væri hægt að snúa við keflinu og breyta núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi, með 

fyrningarleiðina í huga. Það var leið sem hugnaðist flestum, reyndar sögðu þeir að slíkar breytingar 

hefðu mátt koma mikið fyrr. Tilvitnunin hér að neðan er lýsandi fyrir sýn viðmælanda á fisknum sem 

almannaeign en ekki einkaeign: 

Af hverju ekki? Það var hægt að setja þetta á, þá hlýtur að vera hægt að taka þetta til 

baka. Þeir eiga ekkert kvótann þessir menn, þó þeir telji sig gera það, ha. 

Hugmyndir um að setja fisk á markað komu gjarnan upp í viðtölunum. Það er að segja að bjóða 

aflann upp á markað fyrir vinnslu, en veiði og vinnsla er gjarnan á sömu hendi í núverandi kerfi sem 

hugnast mörgum sjómönnum illa. 

Bara inn með allt dótið! Núllstilla þetta bara, gera upp á nýtt. Fisk á markað, og ég, það 

hefði ekki verið neitt að því að láta bara sjómenn hafa þetta drasl sem voru þarna áður. 

Það hefði ekki breytt neinu. Það væri helvíti aðgerðamikil aðgerð, en ég meina, þú ert 

ekki að taka eitt eða neitt af neinum. Reyna bara að koma þessu í eitthvað heilbrigt kerfi. 

En í heildina yfir þá átti að kalla þetta, þegar hrunið var... inn með allan kvótann. Alveg, 

öllu saman. Á einu gólfi bara... og eins þú [annar viðmælandi] segir, þá hefði mátt gera 

það fyrr. Sjáið bara hvernig þetta er búið að fara og svo segir hann... þetta er ekki 

kvótanum að kenna, þetta er ekki kvótanum að kenna. Það er annað hvert byggðarlag 

bara í klessu og rúst! 

Eins og rakið var fyrr í ritgerðinni var tilkoma kvótakerfisins afleiðing nýfrjálshyggjunnar sem varð 

ríkjandi stefna í pólitískri og efnahagslegri hugsun síðustu tvo áratugi síðustu aldar (Gísli Pálsson og 

Durrenberger, 2015; Níels Einarsson, 2015). Þegar kvóti var gerður framseljanlegur og hægt var að 

veðsetja hann í framhaldinu var skapaður gríðarlegur auður sem áður hafði ekki þekkst í íslensku 

efnahagskerfi. Þetta varð til þess að útgerðarmenn högnuðust gríðarlega og fóru í stórtækar 

fjárfestingar á erlendum útgerðarfyrirtækjum til að efla umsvif sín á erlendum mörkuðum. Fyrr en 

varði voru útgerðarmenn orðnir meðal stórtækustu fjárfestum á Íslandi og áttu til dæmis tveir 

útgerðarmenn stóra hluta í einum af þremur stærstu íslensku bönkunum (Gunnar Smári Egilsson, 

2016; Vísir, 2008), sem fóru í þrot í kjölfar efnahagshrunsins. Bæði fyrir og eftir hrun voru íslenskar 
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útgerðir búnar að koma sér fyrir utan ströndum Vestur-Afríku með stórtækar útgerðir. Þeir sjómenn 

sem ég talaði við voru og eru hlekkur í þeirri keðju um útrás þessara útgerða var. 

Veruleiki í Vestur-Afríku 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir hvernig samskiptum milli íslensku sjómannanna og þeirra 

heimamanna sem þeir vinna með var háttað um borð í fiskiskipunum. Skoðað verður hvernig íslensku 

sjómennirnir sjá vettvanginn sem þeir stunda veiðar á og hvernig þeir sjá sig sjálfa sem mótafl við 

heimamenn. Fyrir utan það að ræða samskipti um borð, fórum við einnig út í uppbyggingu 

samfélaganna í kringum fiskveiðarnar og hvernig þær hefðu haft áhrif á innviðina og fólkið sem þar 

býr. Að auki ræddum við í hverju veiðarnar felast. Mest er veitt af sardínu og makríl. Skipin sem 

Íslendingarnir veiða á í Vestur-Sahara eru ekki frystitogarar og því er haldið út til veiða í ýmist þrjá til 

fimm daga. Aflinn er geymdur í kælitönkum sem halda honum ferskum, en ekki frosnum. Við löndun 

fer stór hluti aflands í bræðslu eða til frekari vinnslu þar sem aflinn er keyrður norður inn í Marokkó. 

Veiðarnar í sjálfu sér og öll sú framkvæmd koma þessari rannsókn ekki beint við og ekki verða höfð 

fleiri orð um þær. 

 Það sem lagt verður áhersla á í þessari umfjöllun eru samskipti Íslendinganna við heimamenn 

með áherslu á hvernig Íslendingarnir sjá sjálfa sig sem ákveðna andstæðu við heimamenn. 

Nauðsynlegt er að taka fram að einungis voru tekin viðtöl við Íslendingana um borð en ekki aðra 

sjómenn sem vinna með þeim og því get ég aðeins túlkað út frá sjónarhorni Íslendinganna. 

Rannsóknin var ekki nógu umfangsmikil til að gera samanburð á upplifun heimamanna á samskiptum 

þeirra við Íslendingana. Þegar viðmælendur voru spurðir út í samskipti við heimamenn kom í ljós að 

Íslendingarnir voru ekki beint sáttir við vinnubrögð þeirra. Tilvitnunin hér að neðan lýsir í raun mjög 

vel afstöðu Íslendinganna til þeirra heimamanna sem þeir vinna með: 

Vantar allt svona í þá, vantar rökhyggju, þeir eru, þetta er voða svona... þá má líkja þessu 

svona við eins og krakka bara. Þú þarft eiginlega að umgangast þá bara eins og börn, 

þarft að vera sanngjarn við þá... og þú mátt alveg skamma þá og allt saman svoleiðis en 

þú þarf að vera sanngjarn og þeir eru svona eins og krakkar. Þeir eru á því stigi, þeir eru 

ekkert svona... þeir eru svo langt frá okkar sjómönnum heima. Enn allt sem þeir kunna og 

geta, svo geta þeir stundum gert sama hlutinn fjórum, fimm sinnum og svo kemur maður 

að þeim í sjötta skiptið og þá vita þeir ekkert hvað þetta er. 

Að líkja undirmönnum sínum við lítil börn gefur til kynna að lítil virðing ríki í garð heimamanna. 

Tilvitnunin er úr viðtali sem ég tók við tvo íslenska sjómenn saman. Þegar annar lét þessi orð falla 

bætti hinn viðmælandinn við að sér hafi verið sagt að það þyrfti hreinlega að vera harður við 

heimamenn, því þeir skildu í raun ekkert annað. Í lokin bætti hann við: „Við berum alveg virðingu 

fyrir þeim... eða þannig“. Þeir bera semsagt virðingu fyrir heimamönnum, en samt ekki. Íslendingarnir 

virtust ekki taka inn í myndina að sögulegur bakgrunnur heimamanna væri sem hirðingjar. Þeir hafa 
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ekki sömu sögulega arfleið og Íslendingar sem sjómenn. Eins og viðtöl mín við heimamenn sýndu 

fram á hefur Máritanía kerfisbundið flutt inn Senegala til að stunda handverks fiskveiðar í lögsögu 

sinni. 

 Viðmælendur mínir töluðu mikið um hvernig vinnubrögð heimamanna væru frábrugðin því 

sem þekkist heima á Íslandi. Þeim fannst eins og að heimamenn væru ekki með agann sem þyrfti til 

þess að vera sjómaður eða til að halda við góðu fiskiskipi. Vinnubrögð heimamanna færu þó batnandi 

eftir því sem þeir kæmu norðar frá Marokkó. Þarna spilar sagan aftur inn í en þetta er afar 

athyglisverð staðhæfing þar sem hún er í anda úreltra kenninga um landfræði og þróunarhyggju (Peet 

og Hartwick, 2009). Aðeins einn viðmælandi minn kvaðst jákvæður í garð vinnubragða þeirra 

heimamanna sem hann hafði unnið með. Hann sagði mér að þeir hafi verið kátir og sterkir strákar. Það 

vakti þó athygli að hann sagði að þeir hafi verið að reyna að læra hraðar en þeir gátu, þetta er vísir að 

því að viðmælandi minn hafi sennilega ekki búist við miklu af þeim. 

 Þessi hugsunarháttur um heimamenn er mjög í anda hugmynda Said (1978) um orientalisma. 

Það er að Íslendingarnir skilgreini ágæti sitt sem andstæðu við heimamenn, sem í þeirra augum eru 

lakari sjómenn. Tvær ólíkar andstæður mætast; hinir vestrænu Íslendingar og svo fátækir heimamenn 

sem Íslendingarnir hafa einsleita mynd af. Mikið öðrun á sér stað um borð af hálfu Íslendinganna í 

garð heimamanna. Þessi einsleita mynd gæti mögulega stafað af því að samskipti milli þessara hópa 

eru af skornum skammti eins og einn viðmælandi lýsir: 

Sko... maður lætur þetta eiginlega fara... maður er með svokallaðan... co skipstjóra, eða 

flaggskipstjóra... heimamann... og stýrimann, já eða stýrimann hérna alltaf með sér uppi. 

Og maður lætur bara allt fara í gegnum hann. Segir honum... þeir tala voða takmarkað 

karlagreyin niðri, kannski tveir þrír sem tala eitthvað smávegis í ensku. Maður kann 

blessunarlega ekkert í arabísku. 

Þessi tilvísun hér að ofan rímar vel við hvernig samskipti eru á milli Íslendinganna og heimamanna. 

Um borð í hverju skipi er skipaður heimamaður sem kallaður er „flaggskipstjóri“ en hann er æðsti 

maður um borð sem er heimamaður. Flest öll samskipti Íslendinganna fara í gegnum þennan mann og 

því myndast gjá á milli íslensku sjómannanna og hinna um borð. Við slíkar aðstæður hafa myndast 

mjög skörp skil á milli þeirra sem hafa valdið um borð og hinna sem lúta því. Valdið er bæði að finna 

í hinu dæmigerða stigveldi sem er svo oft á meðal áhafna um borð í skipum, en einnig er það táknrænt 

þar sem Íslendingarnir sitja efst í skipinu upp í brú. Valdið er því eins og Foucault (Peet og Hartwick, 

2009) talaði um í höndum Íslendinganna sem hafa þekkinguna upp í skipsbrú og stýra veiðunum. 

Dæmi um slíkt kom skýrt fram í einu viðtalinu: 

Við stöndum eiginlega bara ofan á toppnum sko. Þannig að þeir svona, þeir koma ekki 

hérna upp til dæmis. Það var vanið á það hérna fyrst sko. Þeir komu hérna upp og óðu 

hér í allt bara. Ég sagði bara bæng! Niður með ykkur strákar mínir og aldrei hér upp í brú 

aftur. Þetta eru svona reglur sko. Svo koma þeir hérna upp og bíða hérna [við stigann] 
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þegar þeir koma og þeir þekkja þetta. Hér er valdið sko. Og það velkist enginn í vafa um 

það að það er hér inn. Eins og einn sagði, hann sagði sko þegar við vorum að tala saman, 

hann sagði „ég er Allah“... ég er Allah sagði hann já, sagði hann... sagði hann við 

gæjanna sko þegar hann var að tala við þá sko, sagði hann sko „Ég er Allah!“. 

Þessi tilvitnun er fyrir margar sakir áhugaverð en þarna tjáir viðmælandi mér hvernig þeir eru 

ótvíræðir handhafar valdsins um borð og nefnir um leið orð annars íslensks sjómanns á svæðinu. Það 

að Íslendingur hafi kallað sig Allah við undirmenn sína sem flestir eru Íslamstrúar er mjög sterk 

skírskotun til hugmynda undantekningarhyggjunnar (Loftsdóttir og Jensen, 2012). Það er að segja að 

Íslendingunum leyfist að tala á slíkan hátt við og um heimamenn vegna sögulegrar arfleiðar sinnar 

sem Íslendingar. Vegna stöðu sinnar og uppruna telur viðkomandi að hann sé undanþeginn þeirri 

ábyrgð að sýna undirmönnum sínum þá virðingu að tengja ekki trúarbrögð þeirra við starf hans á 

þeirra svæði. Fyrir utan að bendla sjálfan sig við Allah, sjálfan guð, og þannig gefa í skyn að hann sé 

almáttugur. Viðhorf Íslendinganna til flaggskipstjóranna var af sama toga og til hinna 

heimamannanna: 

Og eins og þessi hérna, heimamaður sem er stýrimaður hjá mér... ég, þú gætir eins og 

verið með troll hérna. Þó að flottroll séu svo... mörg þeirra eru stór enn... en ef þú værir 

bara með venjulegt botntroll hérna... þú gætir ekki sent hann í að gera við það. Hann 

myndi ekki vita neitt sko. Enn þetta gætum við, jafnvel bara búið til troll sko. Því við... 

þetta lærir þú heima. 

Þessi tilvitnun hér að ofan hefur sterka skírskotun til hugmynda íslensku sjómannanna um yfirburði 

sína. Annar viðmælandi hafði svipaðar skoðanir á flaggskipstjóranum sínum: 

Þarna þessi maður, hann er aðal tengiliðurinn okkar hérna og þetta er bara 

flaggskipstjórinn og hann veit ekkert hvaða... hann veit ekki hvort við ýtum trollinu á 

undan okkur eða drögum það á eftir okkur, hann hefur ekki hugmynd um það. Og hann 

er aðal maðurinn og hann er svo tengiliður að fara með í aðalmanninn og hann veit það 

ekki heldur sko. Þeir eru svo blankó fyrir öllu sko. 

Samskipti við áhöfnina var ekki það eina sem gekk illa, heldur voru samskipti við útgerðina oft á 

tíðum stirð. Erfiðlega gekk að fá nýja varahluti þegar eitthvað bilaði um borð og atvinnuöryggi lítið 

sem ekkert og menn reknir án nokkurra skýringa. Lítið atvinnuöryggi er nokkuð í takt við hugsjónir 

nýfrjálshyggjunnar, þar sem atvinnuþátttaka er byggð á núverandi verðleikum og áhætta er mikil 

(Kristín Loftsdóttir, 2015). Í Vestur-Sahara, þar sem viðtölin voru tekin er töluverð spilling. 

Viðmælendur mínir sögðu mér frá því að það þyrfti stöðugt að vera að múta mönnum og borga fyrir 

hitt og þetta. Þrátt fyrir alla þessa þætti þá líkaði þeim í heildina veran í Vestur-Afríku. Staðreyndin 

var sú að spillingin í Máritaníu væri ennþá verri, það sögðu þeir sem þar höfðu verið á veiðum eins og 

viðmælendur skýrðu frá: 
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Það er spillingin sko. Hún er nóg hérna en hún er sennilega tíföld þarna niðurfrá. Þetta 

fer bara í fárra, fáa vasa þar sko. Nei nei, hérna er náttúrulega, þú veist náttúrulega 

ástandið hérna líka... þetta er, þetta er náttúrulega Vestur-Sahara. 

Viðmælendur mínir voru sammála um að stór hluti þess auðs sem veiðarnar skila færu í fárra manna 

hendur frekar en að skila sér til almennings. Það er áhugavert þar sem Íslendingarnir standa fyrir utan 

þann hóp sem þeir kalla almenning og eru þannig hluti af misskiptingu arðsins, þrátt fyrir að vera ekki 

endilega hluti af spillingunni. 

Almenningur þarna niður frá hefur ekkert út úr þessu. Það eru... örfá kvikindi um borð í 

hverju skipi, Máritaníumenn. Allur þessi gróði, það er náttúrulega bullandi gróði af 

þessu, þetta fer náttúrulega bara í vasann hjá eigandanum, skilurðu. 

Íslendingarnir voru ekki í nokkrum vafa um að þeir væru færustu sjómennirnir á svæðinu. Það er að 

mörgu leyti skiljanlegt í ljósi þess að sóst hefur verið eftir kröftum þeirra þar syðra. Íslendingarnir 

byggja hugmyndir sínar sem yfirburðarsjómenn að stórum hluta á því að bera sig saman við þá sem 

fyrir eru. Þeir taka þann veruleika sem fyrirfinnst í sjómennsku á Íslandi og reyna að heimfæra hann 

yfir í þær nýju aðstæður sem þeir eru að veiða í. Það sem meira er, þeir bera sig ekki bara saman við 

heimamenn, heldur einnig aðra aðkomumenn, eins og Svía, Dani og Rússa, sem margir hverjir hafa 

verið lengur á veiðum á þessum slóðum en Íslendingar. Til að undirstrika yfirburði sína bentu þeir 

mér jafnan á önnur skip sem lágu við bryggjuna og sýndu mér hversu illa farin þau væru. 

Ég held að við fáum mikla virðingu. Almennt séð eru Íslendingar mjög vel liðnir hér. Þú 

sérð að skipið er hreint og svona. Horfðu í annað skip þar sem eru... Svíar... Danir... 

skoðaðu þau skip... ég segi ekki meir, ég segi ekki meir. 

Já... eins og alltaf þá erum við bestir og fallegastir og sterkastir...[hlær]. En það er 

náttúrulega engin spurning að við... skulum segja að Íslendingarnir bera af... svona í 

meðferðum á skipunum og það er bara eitthvað sem við lærum að heiman. Mér finnst... 

Svíarnir...innan, innan sviga... að þeir séu svona hálfgerðir sóðar sko, til dæmis. Já við 

sjáum þetta nú bara á skipunum hérna um borð sko. Og þetta náttúrulega heimamenn 

hérna, þeir náttúrulega... eru eins og allir aðrir að þeir, þeir vinna ekkert, sko taka ekkert 

upp hjá sjálfum sér að fara að þrífa. Það verður að segja þeim það, þú fattar. 

Það er nokkuð ljóst að þeir íslensku sjómenn sem stunda fiskveiðar í Vestur-Afríku eru komnir á 

vettvang sem er þeim afar framandi. Þeir þurfa að fást við spillt yfirvöld, yfirmenn útgerðanna hlusta 

ekki á þá þegar þeir reyna að leggja til ráð í sambandi við rekstur skipanna og samskipti við 

heimamenn einkennast að stórum hluta af miklu valdaójafnvægi, þar sem Íslendingarnir drottna yfir 

þeim. Í raun má álykta að mikið stigveldi sé á þessum vettvangi veiða þar sem íslensku sjómennirnir 

eru fastir á milli eigenda útgerðanna, sem reka alla þá sem fara á móti þeim, en standa ofar þeim 

heimamönnum sem þeir vinna með um borð. Karlmennska þeirra er því að mörgu leyti ríkjandi, en 
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bara upp að því marki sem yfirmenn þeirra leyfa. Í því sambandi mætti segja að hugmyndir Beasley 

(2008) um „yfir-“ og „undir-“ ríkjandi karlmennsku eigi nokkuð vel við í þeirra tilfelli. 

Karlmennska íslenskra sjómanna 

Þegar viðtölin voru tekin var ekki spurt beint út í karlmennsku, það lá nokkuð ljóst fyrir að erfitt væri 

að spyrja viðmælendur beint út í slíka hluti þar sem kynjahugmyndir eru oftast nær ómeðvitaðar. Með 

því að túlka viðtalsvísa þegar önnur mál eru rædd og setja í samhengi við þær kenningar sem 

fyrirfinnast um karlmennsku er hægt að túlka og finna þemu sem snúa að karlmennsku. Þær 

karlmennsku ímyndir sem skína í gegn í viðtölunum eru hversu kokhraustir Íslendingarnir eru um 

yfirburðastöðu sína á vettvangi. Til dæmis talaði einn viðmælandi minn hér að ofan um að 

Íslendingarnir hljóti mikla virðingu frá öðrum sjómönnum, og hann var ekki í nokkrum vafa um það. 

Þetta lá nokkuð skýrt fyrir í viðtalinu og er í raun eins og rauður þráður í gegnum flest viðtölin við 

íslensku sjómennina, þar sem þeir undirstrika yfirburði sína á vettvangi. Í tilvitnuninni hér að neðan 

má sjá vísi að ákveðinni eðlishyggju um hugmyndir viðmælenda um yfirburði íslenskra sjómanna. 

Ungir drengir eru teknir um borð og aldir upp sem afbragðs sjómenn. Þeir sem ekki hafa það sem til 

þarf dragast fljótlega aftur úr þeim sem hafa það sem til þarf. 

Íslendingarnir eru hundrað prósent strákar sem hafa byrjað á sjó, þú sérð það, það er 

þegar, þegar strákar byrja á sjó, á dekkinu hjá þér. Eftir svona tvo til þrjá mánuði þá 

veistu alveg hvort þeir verða sjómenn eða ekki. 

Þegar viðtölin voru tekin var eitt þema sem viðmælendur mínir fóru gjarnan inn á og það var 

Hafrannsóknarstofnun (Hafró) og þeirra vinnubrögð. Þegar spurningaramminn lá fyrir var ekkert þar 

að finna sem sneri beint að Hafró, samt sem áður er minnst á Hafró í nærri helmingi viðtala. Alltaf 

þegar umræða um Hafró kom fram höfðu viðmælendur mínir eitthvað neikvætt um þá að segja. Í 

stuttu máli sagt þá fannst þeim að þekking sjómanna væri æðri þeirri þekkingu sem Hafró býr yfir. 

Þessi sýn styrkir enn frekar undir stoðir þeirrar túlkunar sem fjallað er um hér að ofan, í sambandi við 

tengingar valds og þekkingar út frá hugmyndum Foucault. Sjómönnunum fannst eins og þeirra innsæi 

og reynsla ætti að fá meira vægi þegar ákvarðanir væru teknar af hinu opinbera um hversu mikið 

mætti veiða, frekar en að taka einungis mið af vísindalegum rannsóknum Hafrannsóknarstofnunar. 

Þessi sýn þeirra, sem lýsir ekki miklu raunsæi, er áhugaverð fyrir þær sakir að íslensku sjómennirnir 

voru mjög gagnrýnir á að heimamenn skorti raunsæi þegar kæmi að fiskiveiðum og almennum 

störfum um borð í skipunum. 

 Sú öðrun sem á sér stað um borð af hálfu Íslendinganna í garð heimamanna, þar sem 

heimamenn eru framandgerðir, kyndir undir hugmyndir Íslendinganna sem ríkjandi hópur um borð. 

Með öðrum orðum, þeir eru handhafar hinnar ríkjandi karlmennsku í því rými sem fiskiskipið er. 

Connell (2005, 2000) segir að táknmyndir um ríkjandi karlmennsku séu oft viðskiptajöfrar en segja 

má að íslensku sjómennirnir séu viðskiptajöfrar þessa vettvangs. Þeir bera með sér mörg einkenni 
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viðskiptajöfursins; koma og fara, búa á öðrum stöðum og flakka mikið. Íslensku sjómennirnir eru 

andlit útrásarinnar á þessum vettvangi, afmarkaður angi útrásarinnar sem lifir enn. Eins og einn 

viðmælandi sagði þegar hann var spurður hvort fjöldi Íslendinga á svæðinu hafi breyst eftir hrun: 

„Enginn munur þar á... enginn munur, við erum alltaf með útrás...“. Þannig má heimfæra mörg 

einkenni útrásarinnar yfir á íslensku sjómennina. 

 Samkvæmt því sem túlka má út frá viðtölunum virðist ekki vera grundvöllur fyrir því að 

alhæfa um fordóma í garð heimamanna byggða á kynþætti. Sú öðrun sem þrífst um borð virðist vera 

byggð á rótgrónum hugmyndum Íslendingana um sjálfa sig sem vestræna þjóð og hvernig eigi að vera 

alvöru sjómaður upp á íslenska mátann. Vegna þessa virðast þeir eiga erfitt með að aðlagast 

vinnubrögðum heimamanna. Til að styrðja við mál sitt um hversu góðir sjómenn Íslendingarnir væru 

þá sögðu þeir að heima á Íslandi byrji allir á botninum og þurfi að vinna sig upp. Félagslegt uppeldi 

skipar stóran þátt í að ávinna sér ríkjandi karlmennsku og samkvæmt viðtölunum er greinilegt að slíkt 

sé mikilvægt um borð í íslenskum fiskiskipum. Þrátt fyrir alla þessa árekstra virðast þeir hafa ákveðna 

virðingu gagnvart öðrum sjómönnum, aðallega fyrir senegölsku handverks sjómönnunum. Skýringin á 

því gæti verið samsemd með sjómönnum sem þurfa einnig að vinna sig upp frá botninum. 

Íslendingarnir höfðu þó ekki þurft að vinna með þeim og því ríkir kannski ákveðin fjarlægð á milli 

þessara hópa. Í einu viðtalinu segir viðmælandi minn eftirfarandi orð um senegölsku sjómennina: 

Þetta eru seigir kallar maður samt... djöfull eru þeir seigir maður. Svo er ekkert í þessu... 

þú ert í kollvitlausu leiðindaveðrum og pussi og öllu... allt opið og... þetta eru seigir 

kallar maður. 

Þetta er ákveðinn vísir að virðingu gagnvart mönnum af sömu stétt, sjómönnum sem leggja mikið að 

veði við vinnu sína. Íslendingarnir geta sett sig í spor þeirra. Annar viðmælandi minn sagði mér frá 

því að eitt sinn hafi hann þurft að komast um borð í togara á handverks fiskibáti. Eftir þá ferð, þar sem 

brimið var mikið, fékk hann mikla virðingu fyrir þeim fyrir hugdirfsku sína. Hugdirfska og styrkleiki 

eru tákn sem ýta undir karlmennsku ímyndir sjómannanna. 

Framtíð íslenskra sjómanna í Vestur-Afríku 

Íslendingar hafa stundað veiðar fyrir utan strendur Vestur-Afríku með beinum hætti frá árinu 1997 

þegar útgerðin Sjólaskip hóf starfsemi á miðum Máritaníu og Vestur-Sahara og enn lengur hafa 

Íslendingar verið sunnar í álfunni eins og í Namibíu. Erfitt er að spá um hversu lengi þessar veiðar 

haldi áfram þar sem allar íslenskar útgerðir hafa hætt störfum í Vestur-Afríku. Þar að auki eru ýmis 

merki um ofveiði sem gætu haft mikið að segja um framtíð stórtækra veiða á þessum slóðum. Flestum 

Íslendingunum leið vel á þeim slóðum sem þeir voru að veiða á, þeir töluðu um að veðrið væri gott 

sem gerði vinnu þeirra töluvert auðveldari en til dæmis heima á Íslandi. 

Þetta er bara... eehhh... skemmtilegt að vera hérna, jújú það er mikil „disskútering“ við 

yfirvöld og svona. Þetta er allt öðruvísi heimur. En hérna... það er ekki allt troðfullt af 
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fiski en það er gaman að veiða hérna... alltaf gott veður, minna slítandi á þessu, maður 

þarf ekki að hlusta á veðurspána. Það er bara stór „factor“ í þessu. 

Þrátt fyrir betri skilyrði til veiða getur verið erfitt fyrir Íslendingana að stunda veiðar eins og þeir eiga 

að þekkja heima á Íslandi. Eins og viðmælandi minn lýsir hér að ofan, þá getur verið erfitt að fást við 

yfirvöld, regluverk eru oft flókin og þeir eru að vinna í heimi sem þeir hafa ekki alltaf fullan skilning 

á. Það kom á óvart hversu lítið þeir vissu í raun um fiskveiðistjórnunarkerfið í Vestur-Sahara. Einn 

viðmælandi minn tjáði mér í fullri hreinskilni um þekkingu hans á kerfinu þar í landi: „Nei ég hef 

enga þekkingu á því, bara ekki neitt...“. Samt sem áður eru þeir skipstjórar eða stýrimenn og ábyrgir 

fyrir skipinu þegar það heldur til veiða. 

Óheft... bara á veiði... ég meina, það er bara sóknarkerfi. Bara.... okey það er eitthver 

kvóti á öllum skipum en ef hann klárast þá bara redda þeir meiru. 

Þetta hafði annar viðmælandi að segja þegar ég spurði hann út í fiskveiðistjórnun í Vestur-Sahara. 

Eins og áður hefur verið komið inn á þrífst mikil spilling þar sem þeir stunda veiðar. Spillingin ýtir 

undir ofveiði og marga vísa að ofveiði má finna í viðtölunum eins og sjá má í tilvitnunum hér að 

neðan: 

Sko þetta fer ekkert á milli mála að þeir hreinsa þetta náttúrulega upp fyrir rest..., Þeir 

voru nú búnir að loka á þetta á tímabili. Vissirðu af því? Evrópusambandið..., þeir náðu 

ekki samkomulagi þarna hvort það var í fyrra eða hitt í fyrra. Það var á annað ár sem að 

voru engir... frystitogarar sko. Nei þetta er ekki... þetta endar náttúrulega bara eins og í 

Máritaníu... það verður bara engin veiði. 

Ég... sjálfsagt hefði mátt takmarka þetta eitthvað, ég veit ekki hvort að... ég held að þessi 

mið þarna niður í Máritaníu til dæmis, þar sem þessi stóru skip eru... ég held að þetta sé 

orðið ansi erfitt. Það eru bara þessar göngur sem koma. Já kannski. Kannski full... full 

mörg skip þarna. 

Ef svo heldur fram sem horfir mun fiskurinn í sjónum hverfa og þá verður hvorki vinnu að fá fyrir 

Íslendingana né heimamenn. Tími Íslendinganna á veiðum í Vestur-Afríku var mjög mismunandi, 

sumir voru búnir að vera þar lengi og voru í raun búnir að slíta öllu sambandi við Íslands, aðrir voru 

búnir að vera þarna með hléum á milli og sumir skemur. Það virðist vera sem svo að þeim finnist vera 

sín á þessum slóðum ekki beint röng, heldur að of mörg skip taki þátt í veiðunum. Einn þeirra sem var 

búinn að vera lengi á veiðum á þessum slóðum hafði þetta að segja: 

Þetta eru afkastamikil skip og náttúrulega, þau geta, þeir geta tekið mikinn fisk á stuttum 

tíma sko. Kannski stofninn þolir það ekki. Sérstaklega ekki hér, kannski í Máritaníu þar 

sem að heimamenn eiga ekki mikið af skipum. Þetta er... ég veit ekki, það er... jú það 

virðist náttúrulega ekki vera alveg jafn mikið magn af fiski, en það koma náttúrulega 

tímar sem eru betri en aðrir. Manni finnst.. ég hef á tilfinningunni, þegar ég kom hérna 

fyrst, þegar við komum, þá var... þá fannst manni vera meira af fiski í byrjun. 
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Jafnvel þrátt fyrir alla þessa vísa að ofveiði þá gáfu viðmælendur mínir lítið fyrir gagnrýnisraddir á 

veiðarnar. Þeim fannst eins og að þeir sem gagnrýndu veiðarnar hefðu ekki nægilega þekkingu á 

aðstæðum til að geta dæmt um ástandið eins og kemur fram í eftirfarandi tilvitnun: 

Ég held að þeir sem eru að tala um þetta hafi ekki hundsvit á þessu... [hlær]... það er bara 

svoleiðis, þeir hafa ekki hundsvit á þessu. Þeir eru ekki að koma hérna til að ausa upp 

einhverjum peningum eða eitthvað svoleiðis. Það hefur svoleiðis þvílík uppbygging átt 

sér stað í kringum þessi skip. Og atvinna sem hefur skapast fyrir heimafólk... í kringum 

þessi skip. 

Það er ekkert launungamál að töluverð uppbygging hefur átt sér stað þar sem fiskveiðarnar fara fram. 

Íslendingarnir hafa þó mjög takmarkaða sýn á stöðu mála í landinu í heild þar sem þeir fara lítið í 

land. Flestir töldu að vera sín í landinu væri að skila sér í bættum kjörum fyrir heimamenn sem nytu 

góðs af fiskveiðunum eins og þessi tilvitnun varpar ljósi á: 

já... það eru, það eru sko... Marokkó skráður skipstjóri hérna líka sko. Og ef menn hafa 

verið, þeir hafa verið góðir, þá hefur Evrópubúinn fengið poka sinn sko. Já... þetta er 

bara... þróun, þetta er bara aðstoð, þetta er bara að læra. Þeir hafa ekki þekkinguna á 

þessu, á þessum stóru skipum. 

Eins og áður hefur komið fram er atvinnuöryggi Íslendinganna ekki mikið, heimamenn taka stöður 

þeirra þegar þeir hafa lært réttu handtökin. Ég spurði því viðmælendur mína hvort líta mætti á veru 

þeirra sem hálfgert þróunarstarf, þar sem heimamenn læri af þeim handtökin og innviðir í sjávarútvegi 

batni samhliða því. Flestir voru sammála um að hægt væri að líta svo á. 

Já hún er að skila sér. Heimamenn eru að taka við bátunum og eru að reyna að ýta 

Evrópubúunum í land. Þannig að það má eiginlega svona, segja að hluta já, að þetta sé 

svona. Við höfum... eða þeir sem hafa verið á undan okkur þeir hafa kennt þeim þetta. 

Og þeir eru að fá... þeir eru að kaupa skipin og... fá sína heimamenn inn í þetta og. Það 

má, já það má eiginlega segja það já, svona við höfum verið að hjálpa þeim í þessu. Þeir 

náttúrulega kunnu ekki neitt þegar menn byrjuðu hérna sko... ekkert sko. Já það svona... 

eftir á að hyggja... þá má eiginlega segja það að þetta sé svona hálfgert þróunarstarf. 

Erfitt er að meta hver framtíðarstaða íslensku sjómannanna sé. Flestir þeirra hafa náð að flakka á milli 

ólíkra útgerða og þannig framlengt dvöl sinni í álfunni. Allt útlit er þó fyrir að eftir einhvern tíma 

muni vera erfitt fyrir Íslendingana að halda áfram að vinna á þessum slóðum. Með dvínandi veiði 

verður erfiðara að sækja fiskinn og þá gæti starf þeirra verið í húfi. Allar íslensku útgerðirnar hafa 

hætt fiskveiðum á svæðinu, allavega svo best sem ég veit. Þeir íslensku sjómenn sem nú starfa í 

Vestur-Sahara eru starfsmenn útgerða í eigu heimamanna. Ástæður þess að íslensku útgerðirnar hafa 

hætt veiði eru margskonar, en óvíst er hvers vegna Samherji ákvað að selja, sérstaklega í ljósi þess 

hversu arðbærar veiðarnar voru.  
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 Allavega tveir viðmælenda minna staðhæfðu að þeir hefðu ekki hug á því að snúa aftur til 

Íslands og verða því líklega að róa á önnur mið ef þeir missa stöðu sína í Vestur-Sahara. Þá sögðu 

viðmælendur mínir að töluverður fjöldi Íslendinga hafi haldið áfram störfum hjá Kötlu Seafood eftir 

að fyrirtækið var selt og margir af þeim vinni í landi við að þjónusta útgerðina, flestir þó með búsetu á 

Kanaríeyjum. Eins og fram kom í tilvitnunum hér að ofan eru heimamenn smátt og smátt að læra 

handtökin af Íslendingunum. Þegar tækninni er náð er Íslendingunum gjarnan skipt út fyrir 

heimamenn. Því eru Íslendingarnir í afar sérstakri stöðu, þeir hafa atvinnu sína af því að veiða og ef 

þeir kenna heimamönnum allt sem þeir kunna eiga þeir hættu á því að missa vinnuna. Það var til 

dæmis raunveruleiki eins viðmælanda míns, sem hafði verið skipstjóri á öðru skipi stuttu áður en var 

sagt upp með litlum sem engum fyrirvara. Að lokum er því raunveruleg hætta á því að Íslendingunum 

muni vera skipt út fyrir heimamenn. Þar er líklegast verið að skipta út dýrara vinnuafli fyrir ódýrara til 

að halda launakostnaði niðri. 
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Umræður og lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að skilja útrás íslenskra útgerða og sjómanna til Vestur-Afríku 

með sjónarhorni mannfræðilegra kenninga um karlmennsku, hnattvæðingu og eftirlenduhyggju. Þær 

fiskveiðar sem Íslendingar hafa tekið þátt í fyrir utan ströndum Vestur-Afríku eru óneitanlegt hluti af 

því hnattræna ferli sem einkennt hefur alþjóðlegt efnahagslíf undanfarna tvo til þrjá áratugi. Eins og 

komið hefur fram eru fiskveiðar karllægur vettvangur, þar sem fjölmörgum táknum um sanna 

karlmennsku er viðhaldið (Dowling, 2011). Í gegnum þá hnattrænu ferla sem fiskveiðar við strendur 

Vestur-Afríku eru, hafa mismunandi hugmyndir ólíkra hópa komist í snertingu við hvora aðra 

(Eriksen, 2010; Inda og Rosaldo, 2008; Kristín Loftsdóttir, 2003). 

 Íslenskir sjómenn í Vestur-Afríku eru komnir í nýtt umhverfi, aðstæður sem þeir hafa ekki 

alist upp í og þekkja ekki eins vel og heimaland sitt. Eins og áður hefur komið fram hefur hnattvæðing 

haft töluverð áhrif á framgang sjávarútvegs í Vestur-Afríku, þannig hefur hún til dæmis liðkað til alla 

framkvæmd veiðanna. Með allri þeirri tækniframför sem hefur átt sér stað upp á síðkastið eru 

fjarlægðir nánast ótakmarkaðar hvað viðkemur menningarlegum áhrifum, fjárfestingu og öðru slíku. 

Félagslegur heimur okkar er samtengdari en við sjáum við fyrstu sýn, en þar hefur áratuga tæknidrifin 

hnattvæðing haft mikil áhrif (Eriksen, 2010). Heimurinn er ekki sá sami og hann var fyrir rúmum 

tuttugu árum, skörun á fjarlægum og nálægum ferlum er meiri nú en nokkru sinni fyrr sem og 

félagsleg samskipti milli hins staðbundna og hins hnattræna þar sem félagslegar athafnir fléttast 

saman (Dillon, 2014). Dæmi um slíkt má glögglega sjá í ljósi þess að handverks fiskveiðar í Vestur-

Afríku hafa aldrei verið eins umfangsmiklar. Þar hefur hnattvæðing haft mikið að segja og skapað 

sjómönnunum tækifæri til að sækja á nýja markaði. Engu að síður hefur hún gert sömu sjómönnum 

erfitt fyrir með aukinni sókn á þeirra mið frá erlendum sjómönnum (Campredon og Cuq, 2001). 

Hnattræn viðskiptakeðja íslenskra útgerða hefur þannig haft áhrif á fjölda sjómanna í Vestur-Afríku. 

Þegar veiðarnar sem stundaðar hafa verið fyrir utan ströndum Vestur-Afríku eru skoðaðar má sjá að 

efnaðir útgerðarmenn frá auðugum löndum græða á tá og fingri á meðan fátækari íbúar landanna fá 

lítið sem ekkert í sinn hlut. 

 Séu fiskveiðar Íslendinga skoðaðar í ljósi kenninga Appadurai (2008) á hnattrænum ferlum 

koma margar hliðstæður í ljós. Appadurai skiptir áhrifum hnattvæðingar á félagslega ferla niður í 

fimm víddir. Þessar víddir taka á hverjum þætti fyrir sig, og útskýra einnig hvernig þeir skarast á. 

Þessar víddir kallar hann þjóðvíddir, fjölmiðlavíddir, tæknivíddir, fjármálavíddir og hugmyndavíddir. 

Þeir íslensku sjómenn sem hafa hafið störf á miðum Vestur-Afríku koma inn með ákveðnar 

hugmyndir um hvernig eigi að stunda fiskveiðar, þessar hugmyndir stangast á við hugmyndir 

heimamanna, sé litið til þess sem kom fram í viðtölunum. Þeir hnattrænu ferlar sem íslensku veiðarnar 

fyrir utan ströndum Vestur-Afríku fela í sér, hafa marga snertifleti með hugmyndum Appadurai. 

Mikið fjármagn streymir frá veiðunum, hugmyndir heimamanna og erlendra aðila stangast á, meðal 
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annars vegna tæknilegra atriða. Allt hefur þetta skapað sérkennilegt andrúmsloft í kringum veiðarnar. 

Hugmyndir íslenskra sjómanna um karlmennsku eru þar á meðal.  

 Þegar farið var yfir stöðu þekkingar fyrir þessa rannsókn kom í ljós að fræðimenn (Ferguson, 

2006 og Cooper, 2001) hafa gagnrýnt hversu litla athygli Afríka í heild hefur fengið þegar kemur að 

fræðilegri umfjöllun um hnattvæðingu. Ferguson (2006) bendir á að sum landssvæði komi meira við 

sögu en önnur í hinni hnattrænu orðræðu. Röksemdafærsla Ferguson er að Afríka, önnur stærsta 

heimsálfan, hafi að mestu leyti verið undanskilin í kenningarlegri umræðu um hnattvæðingu. 

Hugtakið „hnattrænt“ (e. global), með tilliti til Afríku, sé því ekki eins flæðandi hugtak, og nái ekki 

jafnt um allan hnöttinn eins og það ætti að gera. Sú glansmynd sem hugtakið hefur sem tákn um 

heildræna sameiningu mannkyns sé ekki sönn, heldur sé hugtakinu beitt sem verkfæri sem tali 

markvisst niður ímynd Afríku. Í stað þess að sameina ímynd Afríku með restinni af heiminum, þá 

hefur hún haldið Afríku frá öðrum hlutum heimsins og stuðlað að aðskilnaði og einangrun. Ferguson 

segir að mikilvægt sé að fræðilegar rannsóknir á hnattvæðingu leitist einnig við að skoða hvernig 

hnattvæðing getur valdið aðskilnaði á sama hátt og hún sameini fólk (Ferguson 2006). Það er nokkuð í 

takt við þær aðstæður sem við sjáum á vettvangi þessarar rannsóknar, samskipti Íslendinga við 

heimamenn gætu sett neikvæða ímynd á Vestur-Afríku ef litið er til þess hvernig viðmælendur mínir 

tala um vettvanginn. Þeim yfirsést sú sögulega arfleið sem vettvangurinn ber að baki sem nýlenda og 

taka hana ekki inn í heildarmyndina þegar þeir lýsa aðstæðum á vettvangi og samskiptum sínum við 

heimamenn. 

 Á svipuðum nótum finnst Cooper (2001) vanta meiri sagnfræðilega dýpt í umfjöllun á 

hnattvæðingu, þó svo að hann vilji skilja á milli þátta eins og þrælaverslunar, nútímavæðingar og 

hnattvæðingar. Engu að síður geti hún gefið okkur dýpri sýn á tengingu og samskipti fólks á milli 

fjarlægðra staða. Þeir fræðimenn sem nota kenningar um hnattvæðingu falla jafnan í þá gildru 

orðræðunnar sem fræðaheimurinn hefur skapað um hnattvæðingu, það er að hnattvæðing sé endilega 

eitthvað sem nái yfir allan hnöttinn en sé ekki fyrirbæri sem fari á milli nokkurra ríkja eða stórra 

landsvæða án þess að þurfa að vera fullkomlega hnattrænt.  

 Í því samhengi gagnrýnir Cooper hugtakið hnattvæðingu og ber það saman við 

nútímavæðingu og þá sérstaklega „væðingar“ hlutann. Hugtakið ber með sér að ákveðnu endamarki 

skuli vera náð með hröðum og róttækum þjóðfélagsbreytingum. Kenningum um nútímavæðingu hefur 

verið hafnað, og á meðan helstu gallar kenningarinnar fylgja hnattvæðingunni er þörf á róttækari 

breytingu á því hvernig við sjáum og túlkum hnattvæðingu. Þrátt fyrir að hnattvæðing sé að mörgu 

leyti nýr kafli í mannkynssögunni þá er ekki hægt að horfa framhjá því að aðrar stefnur sem áður 

hefur gengið yfir, meðal annars nútímavæðing, hafa skarast á við hnattvæðingu og vissulega haft áhrif 

á ferla hennar og hvernig við sjáum og túlkum hana (Kristín Loftsdóttir, 2004; Tsing, 2008). 

Rannsókn þessi er að vissu leyti framlag til fræðilegrar umfjöllunar um hnattvæðingu þar sem Afríka 
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kemur við sögu. Mikilvægt er að auka hlut álfunnar í hnattrænni umræðu og þannig styrkja 

grundvallar sjónarmið hnattvæðingarinnar, sem á að vera heildrænt en ekki útskúfandi. 

 Fræðimenn eru flestir sammála um að hnattvæðingin hafi haft mikil áhrif á karlmennsku, og 

þá helst á ríkjandi karlmennsku (Beasley, 2005; Connell og Wood, 2005; Kimmel, 2003). Kimmel 

(2003) segir að hnattvæðing hafi breytt hugmyndum manna um karlmennsku og hvernig skuli ávinna 

sér hana. Hnattvæðingin hefur breytt þjóðlegu og staðbundnu umhverfi karlmennskunnar, og þar með 

haft gríðarleg áhrif á líf fjölmargra karla og rifið upp með rótum og endurskilgreint hefðbundnar 

hugmyndir um karlmennsku. Í þessu samhengi er mikilvægt að skoða hugmyndir íslenskra sjómanna í 

Vestur-Afríku til karlmennsku sinnar, þar sem þeir koma inn í nýtt umhverfi. Líkt og Kimmel (2003) 

benti á hafa fjölmargir karlmenn lagt karlmennsku sína að veði við að yfirgefa eigið land til að hefja 

störf erlendis. Ef vel gengur geti þeir séð fjölskyldu sinni fararborða og þannig þróað karlmennsku 

sína. Í ljósi þessa hugmynda mætti álykta að eftir veru íslensku sjómannanna í Vestur-Afríku komi 

þeir heim með nýja og þróaða karlmennsku, sérstaklega ef vel hefur gengið. 

 Líkt og áður hefur komið fram er hugmyndin um ríkjandi karlmennsku jafnan samansett af 

karlmanni sem er gagnkynhneigður, sterkur, farsæll og heilbrigður. Til dæmis hefur farsæli 

viðskiptamaðurinn oft verið samsvarandi tákn slíkra staðalímynda (Connell 2005; Connell og Wood, 

2005). Íslenskir sjómenn við strendur Vestur-Afríku halda ekki einungis í karlmennsku sína sem 

sjómenn, þeir taka einnig upp marga þætti af þeirri viðskiptajöfra karlmennsku sem Connell segir að 

sé ríkjandi. Þeir ferðast um og vinna um hríð í nýju landi og njóta mikill forréttinda framyfir 

heimamenn. Sérþekking þeirra á fiskveiðum setur þá í allt aðra stöðu eftir að þeir byrja að vinna á 

framandi vettvangi. Connell og Wood (2005) benda á að hnattvæðing hafi mikið að segja þegar kemur 

að eflingu slíkra hugmynda. Nýfrjálshyggjan sem hefur að stórum hluta alið á hnattvæðingunni hafi 

þannig að mörgu leyti styrkt stöðu viðskiptamanna sem ríkjandi karlmennsku ímynd. Líta megi á 

hnattvæðingu í efnahagslegu ljósi þar sem hnattvæðing byggir að stórum hluta á kapítalískum 

hugmyndum, nema á mun hraðari og stærri skala. Þau benda svo enn fremur á órjúfanleg tengsl 

kapítalisma og karlaveldisins og hvernig þessi tvö fyrirbæri vinna saman. Nú þegar flest af stærri 

fyrirtækjum og alþjóðastofnunum heims starfa hnattrænt og þegar flestir í stjórnunarstöðum þessara 

stofnanna og fyrirtækja eru karlmenn, er karlaveldinu viðhaldið og nýjar forsendur myndaðar fyrir 

ríkjandi karlmennsku. Þau vilja meina að með óumflýjanlegri áframhaldandi hnattvæðingu muni 

skapast enn frekari grundvöllur fyrir hugmyndum um ríkjandi karlmennsku (Connell og Wood, 2005). 

 Grunnforsenda þess að skilja karlmennsku til hlítar, úr hvaða umhverfi hún sprettur og 

hvernig henni er viðhaldið, er að skoða og skilja hvenig kyngervi og kynhlutverk virka. Þessi tvö 

hugtök eru tengd en merking þeirra er ekki sú sama, kyngervi er nokkurskonar hliðstæða kyns. 

Munurinn á líffræðilegu kyni og kyngervi er sá að kyngervi er skilgreint sem félagslega áunnið 

fyrirbæri, á meðan kyn er líffræðilegt og mótað af náttúrunnar hendi (Moore, 1994). Kynhlutverk 

segja til um hvernig kynin eigi að haga sér eftir félagslegum reglum hvers samfélags fyrir sig. Með 
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því að skoða kyngervi sem hluta af félagmótun erum við að storka fyrirframgefnum hugmyndum um 

kynin (Stolcke, 1993). Ljóst er að þeir íslensku sjómenn sem stunda veiðar við strendur Vestur-Afríku 

hafi gengið í gegnum ákveðna félagsmótun, sérstaklega á sínum yngri árum. Eins og kom fram í 

viðtölunum byrjuðu flestir þeirra á sjó ungir að árum, þar sem hugmyndum um hvernig eigi að vera 

sannur sjómaður var haldið að þeim. 

 Jafnan er talað um að almenn orðræða sé karlmönnum í hag. Ofbeldisfull og kúgandi hegðun 

ákveðinna karlmanna sé réttlætt með þeim hugmyndum að slík hegðun sé karlmönnum eðlislæg. 

Þannig er hegðuninni viðhaldið (Whitehead, 2002) sem og ákveðnum fyrirframgefnum hugmyndum 

um karlmennsku og kvenleika. Með slíkum réttlætingum eru gefin út þau skilaboð að slík hegðun sé 

óumflýjanlegur raunveruleiki samfélagsins, vegna þess að hún sé föst í eðli karlmanna (Sleap, 1998). 

Sá veruleiki sem sjómenn búa við er að ákveðnu leyti kúgandi og jafnvel ofbeldisfullur upp að vissu 

marki. Mikið stigveldi er um borð í bátunum þar sem skipstjórinn er nánast allsráðandi, eftir honum 

koma stýrimenn og vélstjórar. Á þeim skipum sem Íslendingar eru á í Vestur-Afríku eru þessar stöður 

nánast alltaf mannaðar af annaðhvort Íslendingum eða öðrum utanaðkomandi starfsmönnum. Þessi 

fasta hugmynd um stigveldið og agann um borð hefur mótandi áhrif í sjómenn. Til að mynda höfðu 

þeir Íslendingar sem tóku þátt í rannsókninni gengið í gegnum það ferli að vinna sig upp um stöður 

um borð í fiskiskipum heima á Íslandi. Hinsvegar, ef litið er til viðhorfs þeirra um heimamanna, sem 

komu fram í viðtölunum, þá virtust þeir ekki líta svo á að heimamenn gætu unnið sig upp til jafns á 

við Íslendinga, jafnvel þó þeir störfuðu undir þeirra leiðsögn. 

 Í gegnum það ferli sem sjómennirnir ganga í gegnum, sem líta mætti á sem nokkurskonar 

manndómsvígslu, vinna þeir sig upp í áliti hinna sjómannanna um borð og ávinna sér ríkjandi 

karlmennsku um leið. Connell (2000) segir að karlmennska sé fyrirbæri sem er í fleirtölu, það eru því 

fleiri en ein karlmennska sem fyrirfinnst á hverjum stað fyrir sig. Karlmennskur þessar raðast ekki 

upp að jöfnu, heldur í ákveðnu valdakerfi eða stigveldi. Sumar eru hærra settar en aðrar og eru því 

ríkjandi karlmennskur í samfélaginu á meðan aðrar eru kúgaðar. Í ljósi fyrrgreindra hugmynda sem 

tengja íslenska sjómennsku við karlmennsku mætti álykta að á Íslandi sé karlmennska sjómanna hærra 

sett en karlmennska flestra annarra karlmanna á Íslandi. Í sjávarútvegi eru svo aðrar karlmennskur 

sem raðast upp í stigveldi á milli sjómanna. Það er þá ekki úr vegi að þær raðist eftir því stigveldi sem 

finna má á meðal áhafnarinnar um borð. Ríkjandi karlmennska verður því til í gegnum ákveðið ferli, 

ferli athafna sem réttlætir ekki bara ríkjandi stöðu yfir öðrum körlum heldur einnig konum. Þegar 

ríkjandi karlmennska hefur verið aðgreind frá öðrum karlmennskum er búið að gera hana aðgengilega 

örfáum útvöldum og staðla hana (e. normative). Þá er hún orðin öðrum karlmönnum eftirsóknarverð. 

Þetta felur í sér að til sé leið fyrir alla karlmenn til að verða að alvöru karlmanni og þeir hvattir til þess 

að feta hana (Connell og Messerschmidt, 2005). Félagsmótun um borð í fiskiskipum hefur mikið að 

segja um hvernig hugmyndum um ríkjandi karlmennsku er háttað. Það þykir eftirsóknarvert að verða 
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skipstjóri eða stýrimaður, en það tekur tíma og strit, og fæstir munu ná svo hátt í því stigveldi sem 

fyrirfinnst um borð. 

 Rannsóknir á karlmennsku sjómanna eru mjög takmarkaðar, flest allar kynjaðar rannsóknir 

sem snúa að sjómönnum fjalla um handverks sjómenn sem og um þátt kvenna í sjávarútvegi, bæði í 

iðnvæddum og handverks fiskveiðum. Þessi staða hefur gert það að verkum að erfitt er að kortleggja 

stöðu þekkingar á karlmennsku sjómanna, en töluvert má lesa í fyrri rannsóknir, sérstaklega þær sem 

snúa að hlut kvenna í sjávarútvegi. Flestar þær rannsóknir reyna að komast til botns í af hverju hlutur 

kvenna hefur verið svo rýr og af hverju konur eru svo ósýnilegar í sjávarútvegi, jafnvel á þeim sviðum 

þar sem þær mynda oft stóran hluta starfsafls. Eftir því sem starfsöryggi í sjávarútvegi hefur aukist, 

meðal annars með betri aðbúnaði og tækni, er hætta á því að grafið sé undan grundvallar hugmyndum 

karlmanna um sjómennsku. Tilkoma kvótakerfa hefur til að mynda haft áhrif á þetta ferli, með 

tilkomu kvótakerfa er minna kapp í veiðunum. Slíkt gerir veiðarnar alla jafna öruggari þar sem 

samkeppni í aflann er ekki sú sama og áður var. Sjómenn eru líklegir til þess að sjá samkeppni sem 

karlmennsku tákn og gætu því kappminni veiðar falið í sér kvengervingu (e. feminization) á veiðarnar, 

sem kemur niður á karlmennsku sjómannanna (Power, 2008). Sé litið á hugmyndir Power út frá þeim 

veruleika sem fyrirfinnst heima á Íslandi, má sjá að karlmenn hafa verið í meirihluta úti á miðunum en 

konur í frystihúsunum. Karlmennirnir hafa því verið í kappsama hluta sjávarútvegarins, en konur ekki. 

Með tilkomu kvótakerfisins á Íslandi hefur allt kapp um fiskinn horfið. 

 Annað sem lesa má í kynjaðar rannsóknir á sjávarútvegi er sú orðræða sem fyrirfinnst í heimi 

sjómanna. Líkt og áður hefur komið fram bendir Thompson (2007) á þá ruddalegu orðræðu sjómanna 

sem á það til að vera einkennandi um borð. Konur eru þar jafnan hlutgerðar, ýmist í gegnum 

orðatiltæki eða með klúrum bröndurum. Slík orðræða hefur farið vaxandi eftir að konur fóru að sækja 

meira í hefðbundin karlastörf eins og sjómennsku. Orðræðan getur þjónað þeim tilgangi að vera 

útskúfandi fyrir konur en styrkt stöðu karlmanna um borð. Líta má á slíka orðræðu sem tilraun til að 

aðgreina konurnar frá körlunum til þess að halda í hið karlmannlega umhverfi sem fyrir hafi ríkt á 

vettvangi fiskveiða. Willson (2016), sem hefur rannsakað sögulega arfleið kvenna í íslenskum 

sjávarútvegi, vekur athygli á því að staða kvenna hafi lengi vel verið sterk á íslenskum 

fiskveiðiskipum og að konur hafi verið metnar til jafns á við karla um borð í íslenskum fiskiskipum. 

Staða kvenna hafi svo breyst skyndilega með nývæðingu íslenska skipaflotans um og eftir seinna 

stríð. Þá varð það að venjubundinni orðræðu að tala niður til kvenkyns sjómanna. Konurnar voru 

ýmist framandgerðar þannig að þeim var líkt við óvætti eins og skessur og tröll en einnig var talað um 

að konur innan geirans væru ekki jafn kappsfullar og aðrir karlkyns sjómenn sem þær unnu með. 

 Þeir íslensku sjómenn sem stunda fiskveiðar fyrir utan ströndum Vestur-Afríku hafa flestir 

gengið í gegnum ferli félagsmótunar um borð í skipunum og náð langt í sínu fagi. Þeir hafa stritað og 

orðið að skipstjórum eða stýrimönnum og unnið sér inn ríkjandi karlmennsku um borð. Í viðtölunum 

kom fram mikil neikvæðni í garð fiskveiðistjórnunarkerfisins heima á Íslandi. Vald sjómanna og þá 
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sérstaklega skipstjóra og stýrimanna hefur farið sífellt minnkandi eftir því sem kvótinn hefur safnast 

saman í færri hendur. Í raun má segja að hinni allsráðandi stöðu skipstjóra í fiskveiðum sé storkað þar 

sem nýtt fiskveiðikerfi felur í sér að eigendur útgerða, sem alla jafnan róa ekki sjálfir til sjós, séu 

handhafar aflans og hafi því mesta valdið í íslenskum sjávarútvegi. Þessi röskun á valdastrúktúrnum 

grefur undan karlmennsku sjómannanna. Efnaði viðskiptajöfurinn er orðinn hærra settur en 

sjómaðurinn í þeirra eigin umhverfi. Þessi breytta staða heima á Íslandi hlýtur því að hafa töluvert 

með það að gera að svo margir íslenskir sjómenn hafa ákveðið að róa á önnur mið. Til að skilja betur 

valdaójafnvægi á milli íslensku sjómannanna og heimamanna í rannsókninni var því nauðsynlegt að 

skoða sögulega arfleið Íslendinga sem hluta af Evrópu og nýlendusögu þeirra. 

 Eftirlenduhyggja er sú kenning sem reynir að skilja samband á milli nýlendna og 

nýlenduríkja, en eitt af þungavigtar ritum eftirlenduhyggjunnar er tímamóta verk Edward Said (1978) 

um orientalisma sem kom út árið 1978. Þar fjallar hann um valdaójafnvægi milli Vesturheims og 

Austurlanda. Said vildi meina að á Vesturlöndum hafi verið þróuð skökk ímynd af Austurlöndum, og 

átti þar aðallega við Mið-Austurlönd. Í þessum skilningi má vel heimfæra þann hluta Vestur-Afríku 

yfir á þann heim sem Said fjallar um. Vestur-Sahara og Máritanía deila mikilli sögu og menningu með 

Mið-Austurlöndum, meðal annars sömu trúarbrögðum og mikil menningarleg tengsl eru á milli 

svæðanna. Said segir að Vesturlandabúar hafi skilgreint sig út frá öðrum menningarsvæðum, meðal 

annars Austurlöndum, sem lengi vel voru jafningar Vesturlanda en hafi svo þurft að beygja sig undir 

Vesturlönd og orðið að nýlendum þeirra. Þannig hafi verið skapaðar hugmyndir um „okkur“ og „hina“ 

og eru Íslendingar ekki undanskildir þeim hugmyndum. 

 Íslendingar tóku virkan þátt í að bæði skapa og viðhalda rasískum hugmyndum um „hina“ 

íbúa þeirra landa sem voru nýlendur, þá einkum fólki frá Afríku. Slíkri orðræðu var beitt til að 

aðgreina Íslendinga frá öðrum nýlendum og staðsetja okkur í hinni hvítu Evrópu (Loftsdóttir, 2012). 

Sú rasíska orðræða sem Íslendingar byggðu hugmyndir sínar um sjálfa sig á, á sér langa sögu og er að 

mörgu leyti rótgróin í íslenskt samfélag. Fræðimenn hafa sýnt fram á hvernig stöðlun á hugtakinu 

„hvítleiki“ hefur fært því það vald sem það hefur í dag og í leiðinni færist valdið yfir á þá sem myndu 

flokkast sem „hvítir“. Þar sem hugtakið er menningarlega skapað er þó ekkert lögmál sem segir til um 

að ekkert fái því breytt (Loftsdóttir, 2012). Þegar litið er til þeirra hugmynda sem íslenskir 

viðmælendur mínir höfðu um heimamenn er mikilvægt er að setja þær í samhengi við sögulega arfleið 

Íslendinga og úr hvaða umhverfi Íslendingarnir koma. Bakgrunnur þeirra og söguleg arfleið gæti haft 

áhrif á það hvernig þeir sjá sinn nýja vettvang. Þegar viðmælendur mínir voru voru spurðir hvort líta 

mætti á veru þeirra í Vestur-Afríku sem einskonar þróunarstarf komu mörg þessara einkenna í ljós. 

Tákn hvítleika Vesturlandabúa geta verið dulin og þar með ósýnileg okkur sjálfum. Gjörðir vestursins 

vilja oft setja upp ákveðin landamæri milli „okkar“ og „hinna“ eins og gæti til að mynda gerst í tilviki 

þróunarsamvinnu (Loftsdóttir, 2014). Á vettvangi fannst sumum af íslensku sjómönnunum eins og að 
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líta mætti á þeirra framlag sem þróunaraðstoð en virtust ekki gera sér grein fyrir þeim menningarlega 

múr sem á milli þeirra og heimamannanna lægi. 

 Þegar tveir ólíkir menningarheimar mætast getur myndast spenna þeirra á milli. William 

Roseberry (1991) segir að nauðsynlegt sé að greina samskipti tveggja menningarheima út frá valdi. 

Við slíka skoðun verði að horfa til annarra þátta en einungis stjórnmálalegs eða efnahagslegs valds, til 

að mynda þess valds sem býr að baki menningu og sögu hópanna. Til þess að öðlast dýpri skilning á 

slíkum aðstæðum þurfi að horfa til þriggja megin atriða. Í fyrsta lagi þurfi að horfa til þess hvernig 

menningarheimar með ólíka sögu skarast, hver var ríkjandi í sögulegu samhengi og setti þar með 

viðmið og gildi. Að lokum þurfi að skoða tengingu þessara gilda og viðmiða við vald og hvernig þau 

geti skapað spennu og ágreining á milli ólíkra hópa. Hugmyndir Roseberry falla nokkur vel að þeim 

veruleika sem íslenskir sjómenn standa frammi fyrir á nýjum vettvangi. Í gögnum rannsóknarinnar ber 

töluvert á því að mikil spenna sé á milli íslensku sjómannanna og þeirra heimamanna sem þeir vinna 

með. Þeim fannst heimamenn ekki fara nógu vel eftir fyrirmælum og ekki vinna sína vinnu 

samviskusamlega. Vitnuðu þá Íslendingarnir gjarnan í hvernig hlutirnir væru gerðir heima á Íslandi og 

hversu framúrskarandi íslenskir sjómenn væru. Hér er bein tenging í það sem Said fjallaði um, að 

Vesturlandabúar skilgreini sig út frá öðrum hópum sem þeir telja síðri þeim sjálfum að einhverju leyti. 

Með vísan til hugmynda um orientalisma, þá átti sér stað mikil öðrun að hálfu íslensku sjómannanna í 

garð heimamanna. Öðrun þessi getur verið leið Íslendinganna til að upphefja karlmennsku sína á 

vettvangi sem þeir eru ókunnugir á. 

 Þegar litið er yfir frumgögn rannsóknarinnar kemur í ljós áberandi valdaójafnvægi milli 

Íslendinga og heimamanna á vettvangi. Valdaójafnvægi þetta á sér mögulegar skýringar í sögulegri 

arfleið Íslands sem hluta af hinni hvítu Evrópu. Staða heimamanna í Vestur-Sahara er undir miklum 

áhrifum frá nýlenduarfleið þeirra og má segja að Vestur-Sahara sé síðasta nýlenda Afríku sé litið til 

pólitískrar stöðu landsins undir yfirráðum Marokkó. Yfirráð Marokkó yfir Vestur-Sahara hafa til að 

mynda aldrei verið viðurkennd af alþjóðasamfélaginu eins og til dæmis af Sameinuðu þjóðunum 

(Félag Sameinuðu Þjóðanna, 2016). Á hinn bóginn hafa Íslendingar sterkar hugmyndir um sjálfstæði 

og minningin um sjálfstæðisbaráttu Íslendinga lifir mjög sterkt í okkur. Hluti af þeirri arfleið var 

einmitt að setja Ísland á stall með öðrum Evrópuríkjum, sem sum hver voru nýlenduveldi, eins og til 

dæmis Danmörk (Loftsdóttir, 2012; Loftsdóttir og Jensen, 2012; Hubinette, 2012). 

 Sterk vinnuhefð er rík í Íslendingum, sem kallast á við endurspeglun okkar við Evrópu. Á 

Íslandi þykir það til dæmis gott að vera vinnusamur og þar er sjómennskan sennilega í broddi 

fylkingar. Oft er talað um að senda þurfi einstakling á sjóinn til að herða viðkomandi og talað er um 

að hafa migið í saltan sjóinn ef viðkomandi byggir á mikilli reynslu í lífinu. Eitt sem kom fram í 

viðtölunum var óöruggt starfsumhverfi, bæði heima á Íslandi og þar ytra í Vestur-Afríku. Tveir af 

viðmælendum mínum höfðu verið reknir úr starfi fyrir að tala gegn kvótakerfinu heima á Íslandi og 

allir viðmælendur mínir voru á móti því. Úr því má lesa að mikil andúð sé á kvótakerfinu meðal þessa 
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hóps. Á hinn bóginn töluðu þeir mikið um óöruggt starfsumhverfi í Vestur-Sahara, að menn væru 

reknir án nokkurra skýringa. Sú óvissa um hvort að þú gætir misst vinnunna, sama hvort þú mótmæltir 

einhverju eða ekki á vinnustað hlýtur að koma niður á karlmennsku þessara einstaklinga. 

Vinnuumhverfið á Íslandi er sennilega meira varanlegt fyrir flesta þessa einstaklinga, það skiptir þá 

meira máli og þess vegna hafa þeir svona miklar skoðanir á því. Sá eini sem neitaði að tala um 

kvótakerfið í viðtölunum hafði lýst því yfir að hann ætlaði sér ekki að snúa aftur til Íslands. Eins og 

kom fram í viðtölunum höfðu viðmælendur mínir litla þekkingu á fiskveiðistjórnunarkerfinu í Vestur-

Sahara, sem gefur til kynna að þeir líti á dvöl sína þar sem vertíð til skemmri tíma. 

 Það verður að teljast nokkuð líklegt að karlmennska þeirra íslensku sjómanna sem stunda 

fiskveiðar fyrir utan ströndum Vestur-Afríku sé töluvert frábrugðin hugmyndum sjómanna um 

karlmennsku á Íslandi, en þar koma inn áhrif þeirra hnattrænu ferla sem veiðarnar eru. Niðurstaða 

þessarar rannsóknar er sú að íslenskir sjómenn haldi á fjarlægan vettvang með ákveðnar hugmyndir 

um karlmennsku sína sem hafa mótast í gegnum þá félagsmótun sem þeir hafa fengið heima á Íslandi. 

Félagsmótun þessi á sér meðal annars rætur í rótgrónum hugmyndum Íslendinga um hvað er að vera 

sannur Íslendingur, sem sækir meðal annars áhrif í sögulega arfleið Íslands. Félagsmótun þessi passar 

ekki við þann nýja veruleika sem sjómennirnir starfa við í Vestur-Afríku, enda er félagsmótun með 

sérstöku sniði á hverjum stað fyrir sig. Sem viðbragð við því taka þeir upp á því að framandgera 

heimamenn til að upphefja karlmennsku sína. Þannig setja þeir sig á stall fyrir ofan heimamenn sem 

eru undirmenn þeirra um borð. Frumgögn benda til þess að mikil öðrun eigi sér stað á vettvangi 

veiðanna að hálfu íslensku sjómannanna. Það setur heimamenn í staðlað form sem hjálpar 

Íslendingunum að skilja vettvanginn út frá þeim veruleika sem þeir sjálfir þekkja og þannig geta þeir 

haldið í karlmennsku sína. Þannig má álykta að áhrif hnattvæðingar hafi haft töluverð áhrif á 

karlmennsku þeirra íslensku sjómanna sem sækja á fiskimið Vestur-Afríku. 

 Hvort að kvótakerfið og aðstæður heima á Íslandi hafi verið drifkraftur íslenskra sjómanna til 

að halda utan til veiða er erfitt að fullyrða um. Sé litið til skoðana þeirra á kvótakerfinu kemur í ljós að 

mikil andstæða á móti kerfinu ríkir á meðal þeirra. Það er vísir að því að þeir hafi verið orðnir þreyttir 

á ástandinu heima og verið tilbúnir til þess að halda utan á nýjar slóðir. Einnig er nauðsynlegt að taka 

það fram að þeir gátu allir farið frá Íslandi, það er að segja að þeir voru ekki fastir í vinnu. Nokkrir 

viðmælendur mínir sögðu að þeir hafi fengið tilboð um að halda utan til veiða í gegnum vinasambönd, 

gripið hafi þá einhver ævintýraþrá og þeir ákveðið að láta á það reyna. Slíkt hefði ekki verið 

möguleiki ef þeir hefðu verið fastir í vinnu heima fyrir. 

 Mismunandi bakgrunnur Íslendinganna og þeirra heimamanna sem þeir vinna með hefur 

töluvert að segja um hvernig samskiptum er háttað um borð. Íslendingarnir koma úr íslensku 

sjávarútvegsumhverfi þar sem löng hefð er fyrir sjómennsku á mörgum svæðum sem og innan 

fjölskylna. Í Vestur-Sahara og Máritaníu búa menn ekki yfir þessari reynslu, þeirra arfleið er 

hirðingjalíf. Skortur þeirra á þekkingu í sjávarútvegi endurspeglast hvað best í því að sjómenn frá 
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Senegal og Gambíu hafa verið fluttir inn til að stunda fiskveiðar, eins og viðtöl mín við handverks 

sjómenn í Máritaníu gáfu í ljós. Þegar slíkur mismunur er til staðar er skiljanlegt að íslensku 

sjómennirnir standi ofar heimamönnum í starfi og að þeir líti á Íslendingana sem lærifeður. Í slíkum 

aðstæðum er mikilvægt að Íslendingarnir misnoti ekki valdastöðu sína til að brjóta heimamenn niður, 

eins og með því að tala niður til þeirra. Hinsvegar eru Íslendingarnir milli steins og sleggju því þeir 

eiga á hættu að missa starf sitt þegar heimamaður hefur lært nógu mikið til að geta tekið við starfinu. 

Slíkt hefur óneitanlegt neikvæð áhrif á karlmennsku íslensku sjómannanna. 

 Í þessari ritgerð hefur verið kannað hvernig hnattvæðing getur haft áhrif á karlmennsku með 

fiskveiðar Íslendinga í Vestur-Afríku sem útgangspunkt. Einkum hefur verið skoðað hvernig þeir 

íslensku sjómenn sem þar stunda fiskveiðar byggja karlmennsku sína. Rannsókn þessi er ekki 

tæmandi og nauðsynlegt er að rannsaka betur valdatengsl milli íslenskra sjómanna sem haldið hafa á 

fjarlægar slóðir til að stunda fiskveiðar og þeirra heimamanna sem þeir vinna með. Niðurstöður 

rannsóknarinnar byggja á kenningum um karlmennsku, hnattvæðingu og eftirlenduhyggju, sem og á 

þeim frumgögnum sem rannsakandi safnaði á vettvangi. 
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