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Útdráttur 

Á síðustu árum hefur örlað fyrir aukinni spennu á sviði stjórnmálanna og í vestrænum 

samfélögum sem tengist andúð á innflytjendum og þjóðerniskennd. Uppgangs- og 

friðartímar hafa ríkt í Evrópu og Bandaríkjunum og því er erfitt að finna skýringu á þessu 

fyrirbæri. Þessi ritgerð mun varpa ljósi á þessa stöðu með félagslegar hreyfingar í 

forgrunni – hvernig þær hafa þróast í gegnum tíðina og hver munurinn á þeim sé. 

Félagshreyfingar berjast fyrir mismunandi málum og nýta til þess ólíkar aðferðir. Teknar 

eru fyrir rannsóknir um félagslegar hreyfingar sem spruttu upp við kjölfar 

efnahagshrunsins fyrir hartnær áratugi síðan og mótun hreyfinganna á samfélagið. 

Munurinn á „gömlu“ og „nýju“ félagshreyfingunum verður auk þess útskýrður , ásamt því 

að varpa ljósi á andstöðu- og viðbragðshreyfingar. Einnig er tæpt á því hvers konar 

einstaklingar vinni innan hreyfinganna og hve rík tenging er á milli hreyfinga og stétta. 

Með stéttabreytingum hefur umhverfi félagslegra hreyfinga breyst og á vissan hátt orðið 

óskýrara. Markmið þessarar heimildaritgerðar er að skýra út hvernig félagshreyfingar hafa 

þróast og hvort þessi andúð og hatur sé mögulega viðbragð sem hafi orðið til sem svar 

við nýju hreyfingunum sem spiluðu stórt hlutverk um miðbik síðustu aldar og fram yfir 

aldamót. 
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Formáli  

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði út frá þeirri miklu umræðu sem ríkt hefur í 

samfélaginu um þjóðerniskennd, öfga-hægristefnu og fasisma. Ég vildi kanna hvort þetta 

hefði einhverja tengingu við félagshreyfingar, þ.e. hvernig þær hafa unnið í gegnum tíðina 

og hvort svigrúm hafi mögulega orðið til fyrir slíkar öfgahreyfingar í millitíðinni.  

Ég vil fyrst og fremst þakka Jóni Gunnari Bernburg fyrir fagmannlega og trausta 

leiðsögn en ásamt því að hafa verið fyrsti kennarinn minn í BA-náminu þá er hann 

leiðbeinandi minn við gerð þessarar ritgerðar og af því er ég afskaplega stoltur. Einnig vil 

ég þakka manni mínum, Hólmari Hólm, fyrir prófarkalestur og góðar umræður um efnið. 

Móðir og faðir hafa einnig stutt mig dyggilega áfram og fá þau bestu þakkir fyrir. 

Vinahópurinn minn virki fær einnig innilegar þakkir – þið vitið hver þið eruð. 
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1 Inngangur 

Fasisimi á uppleið – endalok lýðræðisins! Það er tekið frekar grunnt í árinni þegar fullyrt 

er að sumir pistlahöfundar og blaðamenn hafi málað pólitíska atburði síðustu missera á 

alldramatískan hátt. Aukinn áhugi á fasisma, rasisma, þjóðerniskennd, hryðjuverkum og 

hatursglæpum virðist vera efst á baugi þegar kemur að þessum skrifum, ef miðað er við 

fjölmiðlaumfjöllun um efnið (mbl.is, 2017; Stundin, 2017; Ásgeirsdóttir, 2017; 

Independent, 2016; Schmidt, 2016: The Conversation, 2016; Adizes, 2016). Blaðagreinar, 

fréttaskýringar og skoðanapistlar beggja megin Atlantshafsins hafa einkennst af slíku 

tungutaki og oft mætti ætla að nú stefni allt í óefni. Sumir hafa jafnvel túlkað stöðuna sem 

svo að senn styttist í heimsendi (Egilsson, 2017). 

Rauði þráður þessarar umræðu er oftast forseti Bandaríkjanna, ákvörðun bresku 

þjóðarinnar um að segja sig úr Evrópusambandinu og einnig fylgisaukning hægri-flokka í 

Hollandi, Danmörku, Ungverjalandi, Frakklandi og Svíþjóð (Forster, 2016; Buric, 2016; 

Foster, 2016). Allir þessir atburðir taka aukið pláss á síðum dagblaða og tímarita, en 

einnigí umræðu á ljósvakamiðlum. Sem dæmi hefur breska ríkissjónvarpið BBC birt 

þúsundir frétta og greina um Brexit, kosti þess og galla. Sú umræða er enn í gangi – hvað 

úrsögnin virkilega þýði fyrir breska ríkisborgara, bresk stjórnvöld og Evrópu í heild sinni 

(Foster, 2017).  

 

1.1 Teikn á lofti – aukin íhaldssemi og aukið hatur 

Þrátt fyrir að fáar mælingar hafi farið fram í kjölfar kjörs nýs Bandaríkjaforseta hafa verið 

nokkur teikn á lofti um að haturs- og ofbeldisglæpum fari fjölgandi (Reilly, 2016). Dæmi 

eru um ákveðna hópa sem ganga um götur, fremja skemmdarverk og standa í ógnunum 

við almenna borgara sem fela í sér hatursfulla orðræðu sem aðeins öfgaþjóðernishópar 

hafa hingað til tamið sér. Öfgakennd tákn eins og hakakrossinn hafa verið máluð á 

byggingar í nokkrum borgum Bandaríkjanna og dæmi eru um að slagorð séu rituð á 

húsveggi sem úthúði minnihlutahópum, sérstaklega svörtum en einnig hinsegin fólki 

(Reilly, 2016). Það ber þó að ítreka að engar rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni milli kjörs 

Bandaríkjaforseta og fjölgunar hatursglæpa, heldur hefur aðeins verið fjallað um málið af 

fjölmiðlum vestanhafs. 
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Annað dæmi um teikn um uppgang þjóðernishreyfinga kemur frá Svíþjóð. Þá sáu 

sænsk yfirvöld sig knúin til að gefa út rit um áhrif innflytjenda á sænskt samfélag og 

sérstaklega hvort að eitthvað sé til í því að með aukningu innflytjenda þar í landi hafi 

glæpatíðni aukist verulega. Í því riti, sem stýrt er af utanríkisráðuneyti landsins, er farið 

yfir helstu mýturnar um Svíþjóð og innflytjendur; t.d. hvort að nauðganir eða glæpir hafi 

aukist – einkum ofbeldisglæpir eða hryðjuverk. Í stuttu máli gátu sænsk yfirvöld hins vegar 

ekki séð að þessar mýtur ættu við rök að styðjast (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 

2017). Sænsk yfirvöld sáu sig engu að síður knúin til þess að birta þetta veglega rit í þeim 

eina tilgangi að leiðrétta misskilning og mýtur og hlýtur ærin ástæða að búa að baki slíkri 

vinnu.  

 

1.2 Innflytjendur og upprisa hægrisins 

Rannsóknir benda til þess að fólk sé almennt líklegra til að vera á móti innflytjendum í 

kreppum eða þegar illa árar (Dancygier og Donnelly, 2014; bls. 165). Raunin er þó önnur 

í Svíþjóð, hagvöxtur er mikill þar í landi, sem og fjöldi efnahagslegra tækifæra. Eiríkur 

Bergmann bendir einmitt á þetta í bók sinni um upprisu hægri-flokka á Norðurlöndunum, 

að í Svíþjóð, sem frá upphafi 20. aldar hefur talað fyrir málefnum fólksins í landinu, velferð 

þess og stöðu (Bergmann, 2017; bls. 163-164) sé nú að finna stærstu hægrisinnuðu 

hreyfinguna á Norðurlöndum (Valmyndigheten, 2014) en hví þessi mikla breyting á svo 

stuttum tíma? 

Saga Svíþjóðar, sem er að vissu marki lituð af lýðræði og umburðarlyndi gagnvart 

innflytjendum, tekur skyndilega skýra beygju í átt að lokun landamæra og hertu eftirliti 

(Bergmann, 2017; bls. 170). Sömu sögu má segja frá Frakklandi, Danmörku, Hollandi og 

Þýskalandi sem hafa búið við frekar rólega tíma eftir stríðsárin (Fortuyn, 2016). Svo virðist 

sem umræðan sé farin að snúast um okkur og þau, okkur vesturlandabúana og þau 

innflytjendurna, og lítið sem ekkert samhengi má greina á milli efnahagslegra þátta og 

innflytjendanna. Hræðslan er að minnsta kosti ekki sprottin af því að fólk hafi það endilega 

verra heldur en það gerði áður fyrr, heldur frekar út frá stjórnmálunum og orðræðunni. 

Því er áhugavert að skoða efnahagslega stöðu miðað við hræðslu við innflytjendur í þessu 

ljósi því sú virðist ekki vera raunin á Norðurlöndunum eins og er. Eins og greining 

Dancygier og Donnelly sýnir þá virðist sem þjóðir séu aðeins umburðarlyndar og tilbúnar 
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til að taka á móti flóttafólki þegar vel árar heima fyrir. Ætli það varði þá samsetningu 

þjóðanna að einhverju leyti eða er ástæðan einhver óskilgreind gremja eftir 

efnahagskreppu síðustu ára? 

Í þessari ritgerð verður þessu velt upp með tilliti til kenninga um félagslegar hreyfingar 

og hvaða hlutverki þær hafa gegnt í gegnum tíðina. Einnig skoðar ritgerðin hvernig ólíkar 

félagslegar hreyfingar hafa þrifist við ólíkar aðstæður. Verkalýðshreyfingar (e. labour 

unions), nýjar hreyfingar (e. new social movements), framsæknar hreyfingar (e. 

progressive movements), afturhaldshreyfingar eða viðbragðshreyfingar (e. reactive 

movements), og andstöðuhreyfingar (e. anti-austerity movements) eru allt dæmi um 

slíkar hreyfingar, hafandi hlutverk, sérstöðu og fylgjendur.  

Við munum skoða hvaða hlutverki ólíkir hópar og ólíkar félagshreyfingar gegna þegar 

kemur að opinni umræðu innan þjóðfélaga og hvaða þýðingu þær hafa fyrir þjóðfélögin 

sjálf, því svo virðist sem fólk fylki sér gjarnan í ólíka hópa eftir því hverra hagsmuna það 

hefur að gæta. Áður fyrr voru það aðallega efnahagslegir og atvinnutengdir hagsmunir 

sem knúðu fólk til þess að safna sér í hópa til að berjast fyrir ákveðnum málum en síðar 

urðu málin stærri og veraldlegri, er mannréttindamál, umhverfisvernd og málefni 

minnihlutahópa, eins og kvenfrelsisbaráttan og réttindi hinsegin fólks, koma til sögunnar. 

Með efnahagskreppunni eru þó ákveðin teikn á lofti um að þessi skipting hafi tekið 

breytingum og við séum jafnvel farin aftur í form gömlu hreyfinganna með málefni 

stéttanna að leiðarljósi eða málefni þeirra sem eru í sjálfum hreyfingunum. 

Ritgerðin mun fara yfir sögu nýrra félagshreyfinga (e. new social movements) og 

viðbragðshreyfinga (e. reactive movements). Einnig verður fjallað um gamlar hreyfingar 

(e. old social movements) og hinar nýju hreyfingar sem hafa sprottið upp eftir 

efnhagshrunið sem við skulum kalla andstöðuhreyfingar (e. anti-austerity movements), 

hvað einkenni þessar hreyfingar, hvernig þær vinni og hvaða tengingar þær hafi við stéttir 

og stéttaþróun. Sömuleiðis verður ljósi varpað á sögulegt samhengi þessara hreyfinga 

ásamt því að reyna að svara því hvort staðan í dag sé enn í þessu móti ólíkra hreyfinga og 

hvort það sé lögmál að þegar ein hreyfing berjist fyrir einu, þá fái sú hreyfing 

undantekningalaust viðbragð úr ólíkri og jafnvel öfugri átt sem reyni þá að draga úr 

þessari nýju hreyfingu. 

Erum við mögulega að sjá eina stóra viðbragðshreyfingu í dag, sem er þá viðbragð við 

öllum þeim nýju hreyfingum sem barist hafa að auknu umburðarlyndi á síðustu árum – 
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erum við á leið inn í tíma þröngsýninnar? Til að varpa ljósi á þessa spurningu þarf að skoða 

félagshreyfingar í sögulegu samhengi. 
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2 Iðnbyltingin – miklar samfélagslegar breytingar 

Saga félagshreyfinga hefst fyrir alvöru við iðnbyltingu. Fyrir tíð iðnbyltingar bjó fólk í 

smáum og dreifðum samfélögum þar sem hið daglega líf gekk út á það að rækta 

beitarlandið og uppskera nóg til að hafa í sig og á. Hið daglega líf var strembið og 

ávinningur lítill, auk þess sem sjúkdómar voru algengir og næringarskortur mikill. Fólkið 

sjálft, í hinum smáu samfélögum, framleiddi flest það sem það þarfnaðist, svo sem föt, 

mat, húsgögn og verkfæri. Nánast öll framleiðslan átti sér stað heima fyrir, þar sem einföld 

verkfæri og vélar voru notaðar. Fólk skiptist ekki endilega í ólíka hópa heldur hafði fólk að 

mestu leyti sameiginlega hagsmuni sem voru fábrotnari og helsta hugðarefni flestra var 

að lifa af dag frá degi (Marx og Engels, 1848; bls. 14). 

Tækniframfarir gerðu það mögulegt að smíða vélar og vélbúnað til að knýja fram 

framleiðslutæki sem gátu framleitt vörur hraðar en áður með minni vinnu. Nú voru smáu 

samfélögin ekki lengur upp á sig sjálf komin heldur runnu þau saman í stærri heild – 

samfélag sem að miklum hluta var drifið áfram af neyslu, kaupum og sölu. Einhverjir 

framleiddu vörur, settu þær á markað og aðrir keyptu vörurnar, greiddu fyrir það með 

peningum eða vöruskiptum. Þetta gerði það að verkum að vöruúrval varð mikið og fólk 

gat leyft sér meira en áður en þá gafst einfaldlega ekki tími til þess að njóta þess sem 

erfiðisvinnan skilaði. Björtu hliðar iðnbyltingarinnar voru þær að fólk dróst nú út úr smáu 

samfélögunum sem voru drifin áfram af gríðarlegri vinnu og erfiði, samskipti urðu 

auðveldari, ásamt því sem samgöngur urðu loksins það góðar að það varð raunhæfur 

möguleiki að nýta sér þær, þar sem mikil vinna fór í að leggja vegi, járnbrautir og fleira í 

þeim dúr. Allt til þess að vörur rynnu mjúklega til þeirra sem á þeim þurftu að halda, eða 

þeirra sem einfaldlega vildu njóta þeirra (Marx og Engels, 1848; bls. 14; Stearns, 2012). 

 

2.1 Önnur samfélagsgerð og beittari átök 

Þessar framfarir umbyltu ekki aðeins hugmyndum um vörur og vöruskipti, framleiðslu og 

framreiðslu, heldur breyttu þær einnig sýn okkar á veruleika mannsins. Með iðnbyltingu 

mörkuðust skil á milli ólíkra hópa sem gegndu ólíkum hlutverkum í samfélaginu. Þess ber 

þó að geta að þetta var ekki í fyrsta skipti sem samfélagið skiptist niður í hópa. Það hefur 

eflaust verið þannig alla tíð ef við skoðum t.d. kenningar um hellisbúa og þeirra samfélög, 

þar sem sumir voru veiðimenn og aðrir safnarar. Í Róm til forna lifðu landeigendur, þrælar, 
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stríðsmenn og þrælasalar. Í frönsku byltingunni var aðalsfólki velt úr sessi af almúganum, 

sem upp til hópa voru bændur og kaupmenn, þ.e. þeir sem bjuggu til vörur og veittu 

þjónustu. Eins var samfélagi miðalda skipt upp í lénsherra, lénsmenn, lærlinga, 

vinnumenn o.s.frv. Með iðnbyltingu var samfélaginu hins vegar einu sinni enn skipt 

niður.Mögulega ekki svo frábrugðið því sem áður tíðkaðist en nú voru hagsmunir ólíkra 

stétta flóknari og komu ekki eins við mismunandi hópa – línurnar byrjuðu að verða 

óskýrari. Skiptingin var þó kunnugleg: einhver sem er yfir og einhver sem er undir, einhver 

með völd og einhver án valda, einhver sem setur reglurnar og einhver sem fer eftir þeim 

og, í tilviki iðnbyltingarinnar, einhver sem á auð og einhver sem vinnur fyrir honum (Marx 

og Engels, 1848; bls. 14; Stearns, 2012).  

Þetta sjónarhorn er vissulega undir áhrifum frá Marx og Kommúnistaávarpinu, þar sem 

stéttunum er stillt upp einni á móti annarri og samkvæmt átakakenningunum átti 

báráttan og togstreitan að skila sér í einhverri niðurstöðu og samfélagsgerð sem gat 

komið til móts við sjónarhorn flestra, í tengslum við vissa hegelíska hugmyndafræði sem 

Marx sótti gjarnan í. Ef við skoðum hins vegar kenningar Durkheims um stéttir og 

stéttaágreining, þá varpar Durkheim ljósi á ólíkt sjónarhorn. Durkheim segir að það sé ekki 

neitt í samfélaginu sem ákarðar mismunun stétta heldur séu það einfaldari hlutir eins og 

félagsleg norm sem geri það að verkum að samfélagið falli í ákveðið mót, þ.e. að ólíkir 

hópar myndi með sér venjur og hefðir, en ekki endilega í mótstöðu hver við annan. 

Durkheim segir að aðeins með því að breyta normunum getum við breytt stéttunum og 

skiptingunni þeirra á milli. Breytingin yrði fyrst að koma frá ólíkum hópum til að ná yfir 

allt samfélagið, sem er öfugt við kenningar Marx um að hóparnir séu í raun aðalleikendur, 

þegar kemur að breytingum á samfélaginu, með sínum átökum. Skiptingin á milli þessara 

aðila væri ekki venjulegt ástand heldur viðbrigði við breytingum sem samfélagið þyrfti að 

laga með tímanum (Shortell, e. d.). Durkheim skoðaði einna helst hvað sameinar samfélög 

frekar en hvað sundrar þeim, sem skýrist mögulega í nálgunum hans og hugmyndum um 

samfélagsgerðina.  

Með þessari skiptingu samfélagins, sem Marx lýsir og Durkheim sjálfsagt líka, urðu til 

ákveðin vandamál, því iðnbyltingin var ekki aðeins góð og jákvæð, heldur átti hún sínar 

skuggalegu hliðar. Samfélög voru ekki raunverulega frjáls heldur færðist vinnan nú inn í 

verksmiðjurnar og frá heimilum fólks, þar sem stritað var fyrir launum til þess að kaupa 

þjónustu sem fólk ella hefði unnið sjálft áður. Fólk braust ekki út úr erfiðu 
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bændasamfélagi frá löngum og ströngum vinnudögum til þess eins að vinna langan og 

strangan vinnudag fyrir einhvern annan, á öðrum stað en heimilinu. Með aukinni 

eftirspurn eftir vöru varð einnig mikil eftirspurn eftir framleiðslu og þeir sem unnu í 

verskmiðjunum þurftu oft og tíðum að vinna tímunum saman, án þess að fá hvíld og hvað 

þá máltíð, eða að búa við sæmandi aðbúnað á vinnustað eða önnur vinnutengd réttindi 

sem við teljum sjálfsögð í dag. 

 

2.2 Umbótahreyfingin (e. reform movement) kemur til sögunnar 

Það má segja að iðnbyltingin hafi byrjað í Bretlandi, með öllum þeim vandamálum og þeim 

jákvæðvu málum sem urðu til í kjölfar hennar,en jafnframt voru Bretar fyrstir til að takast 

á við hnökra hennar. Fólk var komið úr sveit í bæ og verksmiðjulífið orðið daglegt brauð. 

Vinnufólkið var þó að mestu án réttinda, sem gerði vinnuna nánast að þrældómi. Til þess 

að koma á umbótum varð til róttæk hreyfing beint í kjölfar iðnbyltingar. Markmið hennar 

var einmitt að berjast fyrir bættum kjörum vinnufólks í verksmiðjum víðsvegar um 

Bretland. Þessi róttæka hreyfing barðist einnig fyrir almennum kosningalögum, umbótum 

á póstþjónustu, umbótum á sviði fangelsismála og fleiri slíkum breytingum. Róttæka 

hreyfingin áttaði sig á því að með breyttu þjóðfélagsmynstri þyrfti nýjar leikreglur. Þetta 

er því gott dæmi um hreyfingu sem sprettur upp í þeim tilgangi að ná fram beinum 

réttindum, óháð hinni hefðbundnu pólitík, normunum og hinum fyrirfram ákveðnu 

gildum. Þvert á móti kom fólk auga á vandamálin og talaði saman til að leysa þau, bjó til 

aðgerðaráætlun og réðist beint að vandamálinu, að minnsta kosti til að byrja með (Halevy, 

1955; Trevelyan, 1913; Cole, 1948). 

Róttæka hreyfingin var öflug umbótahreyfing sem tók vandamálin sem fyrir voru, 

greindi þau og kom með lausnir til umbóta. Upprunalega átti hreyfingin að standa á móti 

aðals- og hástéttinni í landinu með því að bjóða upp á lýðræðislegri aðferðir þegar kom 

að skipan stjórnvalda, auk þess að veita vinnandi stéttum meiri völd og skapa nýjan 

grundvöll fyrir nýja millistétt, sem hafði ekki verið mikið í umræðunni. Umbótahreyfingin 

fylgdi hugmyndafræði upplýsingar og taldi tækniframfarir á sviði vísinda til hins góða og 

vildi fullnýta þær framfarir, ásamt þeim framförum sem áttu sér stað á sviði iðnaðar, til 

að bæta og leysa úr þeim samfélagslegu vandamálum sem sköpuðust með Iðnbyltingunni. 

Hreyfingin varð loks að stjórnmálahreyfingu með stofnun Frjálslynda flokksins (e. Liberal 
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Party). Eins og með flestar umbótahreyfingar þá fylgja þeim aftur íhaldssamar hreyfingar 

sem reyna að draga úr áhrifum umbótasinna og var engin breyting þar á þegar róttæka 

hreyfingin varð að stjórnmálaafli í Bretlandi, því ekki löngu seinna stofnuðu 

viðskiptamenn, landeigendur og þeir sem hærra voru settir í þjóðfélaginu Íhaldsflokkinn 

(e. Conservatice party) til að stemma stigu við rísandi fylkingu frjálslyndis í stjórnkerfi 

landsins (Halevy, 1955; Trevelyan, 1913; Cole, 1948). 

Þarna kom fram frjálslynt afl sem vildi ýta samfélaginu áfram á vissan hátt, eða frá 

þeirra sjónarhorni, og umsvifalaust varð hreyfingin fyrir viðbragði, þá frá þeim sem höfðu 

aðra hagsmuni jafnt sem frá þeim sem voru einfaldlega íhaldssamir. Íhaldshreyfingin er 

því dæmi um viðbragðshreyfingu sem berst á móti þeirri hreyfingu sem varð til vegna 

samfélagslegra vandamála og misskiptingar. 

 

2.3 Sitthvor hlið sama penings? 

Algengt er að líkja umbóta- og byltingarhreyfingum saman en þó þær eigi að vissu leyti 

margt sameiginlegt þá vinna þær ekki eins, né eru þær af sama meiði. Umbótahreyfing er 

nefnilega hreyfing sem berst fyrir ákveðnum breytingum á samfélaginu en viðheldur þó 

grunngildum samfélagsins og bætir aðeins það sem fyrir er. Baráttumál byltingarhreyfinga 

er hins vegar að eitthvað annað kerfi og gildi muni leysa það sem fyrir var af hólmi. Þau 

sem aðhyllast byltingarhreyfingar halda nánast án undantekninga að þeirra málstaður sé 

sá eini rétti, að þau ein berjist fyrir sönnum gildum samfélagsins og að það séu 

andstæðingar þeirra sem skilgreini hreyfinguna sem byltingarsinnaða í stað þess að 

skilgreina hana sem raunverulega hreyfingu sem berst fyrir öðrum gildum (Encyclopædia 

Britannica, e. d.). 

Fjöldi orða og skilgreiningar er til um hinar ýmsu hreyfingar, hvort þær séu 

byltingarsinnaðar, berjist fyrir umbótum, séu frjálslyndar, íhaldssamar eða 

viðbragðshreyfingar. Í raun er þó hægt að skipta þeim í tvennt: annars vegar þær 

hreyfingar sem berjast fyrir breytingum á núverandi kerfi og hins vegar þær hreyfingar 

sem vilja halda í núverandi skipulag. Eðlismunur þeirra er þó nokkur, þ.e.a.s. þeirra flokka 

sem taldir voru upp, en þannig vinnur byltingarhreyfing ekki nákvæmlega eins og 

umbótahreyfing. Byltingarhreyfingin berst fyrir miklum breytingum á skömmum tíma á 
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meðan umbótasinnarnir tala fyrir breytingum sem ætlað er að þróast yfir langan tíma. 

(Encyclopædia Britannica, e. d.). 

Þá telja félagsfræðingarnir Lewis M. Killian og Ralph H. Turner fleiri breytur vera að 

verki heldur en aðeins þær hvort að einhver sé með eða á móti breytingumi, miklu máli 

skipti hvernig breytingarnar séu, að hverjum þær snúist og hvaða leiðum félagslegu 

hreyfingarnar beiti til að ná fram markmiðum sínum. Til dæmis geti afturhaldssamar 

hreyfingar talað fyrir endurvakningu á einhverju kerfi sem hætt er að nota á meðan 

framsæknar hreyfingar tali fyrir nýju kerfi. Á sama tíma séu íhaldssamar hreyfingar því 

komnar í þá stöðu að berjast gegn báðum hreyfingum og vilja halda í núverandi kerfi 

(Turner og Killian, 1958). 

Killian og Turner halda því einnig fram að gott gæti verið að flokka félagslegar 

hreyfingar á grundvelli almenningsálits, eðli andstæðinganna, og eðli þeirra leiða sem 

hreyfingarnar nota til að ná sínum markmiðum. Þetta kerfi er notað til þess að komast hjá 

því að leggja huglægt mat á þau markmið sem hreyfingar standa fyrir, t.d. á milli 

umbótasinnaðra hreyfinga og byltingarsinnaðra hreyfinga, því í eðli sínu gætu margir talið 

að þær væru svipaðar, ef ekki eins. Ef kerfi Killian og Turner er notað komumst við hins 

vegar að því að svo er alls ekki (Turner og Killian, 1958). 

Hreyfing sem ógnar ekki gildum eða hagsmunum ríkjandi hluta samfélagsins er 

almennt talin virðingarverð. Ef engin hreyfing er til staðar sem talar fyrir sama markmiði 

og þessi tiltekna hreyfing, virðist hún ekki byggð á staðreyndum og er því í raun ómarktæk. 

Virðingarverð en ómarktæk hreyfing einskorðast því við að tala fyrir einhverju á 

táknrænan hátt á meðan hefur hún tækifæri til að efla sín gildi. Sú hreyfing sem er 

virðingarverð og marktæk þarf að keppa við aðrar hreyfingar sem tala fyrir sama máli en 

hefur jafnframt aðgang að enn fleiri tækifærum til að auka mátt sinn og áhrif. Hreyfing 

sem virðist ógna gildum valdamikilla hagsmunahópa innan samfélagsins er almennt 

dæmd sem byltingarsinnuð. Önnur tegund hreyfinga er skilgreind sem hvorki 

virðingarverð né hættuleg heldur sérkennileg; þessi tegund, sem við lítum á sem öðruvísi 

en meinlausa, á í hættu að vera ómarktæk, auk þess að eiga erfitt uppdráttar til að efla 

sig og sín gildi (Turner og Killian, 1958). 
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2.4 Flóknari samfélagsgerð breiðir úr sér 

Vandamálið sem skapaðist með breyttum tækifærum og breyttri samfélagsgerð hófst í 

Bretlandi en átti síðar eftir að breiðast hratt um hinn vestræna heim, bæði innan Evrópu 

og síðar til Bandaríkjanna, sem svo átti eftir að leiða þessar breytingar. Samfélagslega 

gerðin sem breyttist snerist fyrst og fremst um efnahag og völd. Misskipting jókst með 

breyttu fyrirkomulagi markaðarins þar sem sumir höfðu tækifæri til að verða ríkir á meðan 

aðrir þurftu áfram að vinna langa vinnudaga undir erfiðum kringumstæðum. Þá voru 

skiptar skoðanir um það hvort iðnbyltingin hafi verið breyting til hins betra fyrir hinn 

almenna borgara. Marx hélt því t.d. fram að með iðnbyltingunni þá væri auðveldara að 

arðræna fólk, því skynbragð vinnufólksins á raunverulegt virði framleiðsluvara minnkaði 

mikið með tilkomu verksmiðja. Að hans mati þurfti vinnufólk að safnast saman og mynda 

umbótasinnaða hreyfingu, til að standa fyrir sínum rétti – að lokum myndi hin vinnandi 

stétt bylta kerfinu öllu. Því er ekki úr vegi að spyrja hvort að raunverulega hafi verið langt 

á milli róttækra hreyfinga og þeirra sem kenndu sig við umbætur.  

 

2.5 Ný stétt og nýjar hreyfingar verða til 

Í Bandaríkjunum, um miðbik sjöunda áratugar síðustu aldar, varð til menntuð millistétt 

sem barðist fyrir auknu frjálslyndi. Á sama tíma og hún reyndi að hafa áhrif á samfélagið 

með því að færa það nær frjálslyndari lifnaðarháttum, þá upplifði hún sig utanvelta og 

sumpart einangraða. Þetta varð kveikjan að því að margir félagsvísindamenn með ólíkar 

og mismunandi pólitískar skoðanir byrjuðu að tala um hina nýju stétt (e. new class). 

Samkvæmt þeirri kenningu samanstóð þessi nýja stétt af vinnandi fólki sem hafði sértæka 

þekkingu á einhverju en stritar við að fá völd og einhverslags stöðu gegn hinni ríkjandi 

„gömlu stétt“. Í þeirri stétt eru þá aðallega fyrirtækjaeigendur og stjórnendur (Kriesi, 

1989). Þetta er ólíkt því sem gerðist í iðnbyltingunni þegar vinnufólkið á gólfinu var einn 

hópur og eigendur annar hópur – þarna eru línurnar farnar að óskýrast og ekki er um 

jafnharðar andstæður að ræða, líkt og áður tíðkaðist. 

 

2.6 Pólitíkin mikilvæg 

Upprisa vinstri- og miðjupólitíkur innan menntuðu millistéttarinnar, sem er ansi vítt 

hugtak, var einkennandi eftir seinni heimstyrjöldina og kom sú upprisa á óvart, 
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sérstaklega innan Bandaríkjanna. Við upphaf áttunda áratugar síðustu aldar voru það 

aðallega háskólamenntaðir einstaklingar sem keyrðu frjálslynda strauminn áfram í 

mörgum málum, þá sérstaklega innan félagsmála og utanríkismála, en einnig voru þessir 

sömu einstaklingar mjög frjálslyndir þegar kom að efnahagsmálum (Lipset, 1969). 

Bróðurparturinn af þeim sem aðhylltust og voru hluti af vinstri–miðjupólitík á þessum 

tíma, voru einstaklingar frá nýja vinstrinu (e. New Left) og þar með hinni nýju pólitík (e. 

New Politics), auk fólks úr umhverfisverndarhreyfingum og feminískum hreyfingum. 

Þessir einstaklingar áttu það sameiginlegt að vera einnig hluti af þessari menntuðu 

millistétt eða nemar við háskóla sem voru oft og tíðum að undirbúa sig fyrir stöður á 

vinnumarkaði (Hodgson, 1976; Kirkpatrick, 1976; Mitchell, 1979). Um miðjan níunda 

áratuginn þá færðist þessi háskólamenntaði hópur og háskólanemar í Bandaríkjunum hins 

vegar í átt að íhaldssemi, rétt eins og Bandaríkjamenn flestir á þessum tímapunkti í 

sögunni. Hvað sem þessari minniháttar hægrisveiflu á níunda áratugnum líður, þá hafa 

háskólamenntaðir einstaklingar, og þeir sem eru í háskóla, þó jafnan verið frjálslyndasti 

hópurinn innan Bandaríkjanna (Davis, 1980; Brint, 1984).  

Þrátt fyrir vöxt þessarar vinstri–miðjumennsku, sem átti sér stað innan menntaða 

millistéttarhópsins upp úr 1970, þá bólaði á sama tíma lítið sem ekkert á hinu nýja hægri, 

sem ætla mætti að myndi rísa upp til að vega á móti nýja vinstrinu. Þá á þetta ójafnvægi 

sér í rauninni fáar skýringar, nema mögulega að þau sem eru í þessari menntuðu eða 

upplýstu millistétt séu ekki endilega að hugsa um pólitík í því samhengi, allavega ekki um 

hina hefðbundnu hægri–vinstripólitík. Hugmyndafræðin fyrir þeim er ekki drifin áfram af 

pólitískum öflum heldur eru hún annars eðlis, stærri og meiri en einungis pólitísk stefna. 

Þessi sami hópur er einnig líklegri til að andmæla óbreyttu ástandi og stofnanabundnum 

elítisma með þeirri nýbreytni að gera það án þess að grípa til pólitískra merkimiða 

(Converse, 1964; Brint, 1984). 

Nokkrir félagsvísindamenn, sem stóðu á öndverðum meiði á pólitíska áttavitanum, 

urðu sammála um ákveðna kenningu þegar kom að því að leysa gátuna um ágreining við 

ríkjandi öfl og mikið frjálslyndi innan þess hóps millistéttarinnar sem var menntaður og í 

ágætis störfum. Kenningin var sú að fyrir lægi mikil valdabarátta innan bandarísks 

samfélags á milli rísandi „nýrra stétta“, sem innihéldu menntað millistéttarfólk, og þeirra 

„gömlu stétta“ sem samanstóðu af eigendum fyrirtækja og stjórnenda. Þessi skýring átti 
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stuðningsmenn bæði hjá þeim sem aðhylltust miðju í hinu pólitíska litrófi og einnig hjá 

þeim sem aðhylltust vinstri-eða jafnaðarmennsku. 

Þessi nálgun um nýju millistéttina, eða frekar hið nýja hlutverk millistéttarinnar, lagði 

mikla áherslu á skiptingu þeirra sem voru frjálslyndir og tömdu sér gagnrýna hugsun 

háskólanna og þeirra sem voru nær efnahyggjunni og gróðadrifnum veruleika 

viðskiptaheimsins. Þessir tveir hópar voru um leið í sömu stétt en börðust fyrir ólíkum 

málum. Með þessari skiptingu var sífellt meira um andstæðinga og að fólk væri í raun 

mótherjar hver annars og flokkun fólks varð meiri því hagsmunir þeirra fóru ekki saman. 

Til varð svokölluð mótherjamenning (e. adversary culture) sem gerði það að verkum að 

mannúðlega menntafólkið þurfti sífellt að finna eitthvað til að breyta og bæta í 

samfélaginu. Það sem á vissan hátt einkenndi mótherjamenninguna var sú breidd sem 

menntafólkið hafði og sá eiginleiki að um leið og og mikið var um vitsmuni innan 

stéttarinnar þá var ákveðin öfund gegn ríkjandi stéttum og efristéttinni. Þessi samblanda 

varð til þess að sú menning sem tíðkaðist innan stéttarinnar kallaði á að þessi stétt væri 

með siðferðislega yfirburði miðað við yfirstéttina en hún var upptekin að fylgjast með 

efnishyggjuheiminum og því sem honum fylgir. 

Á sama tíma náði stéttin ekki tengingu við íhaldssömu viðskiptastéttina (Brint, 1984). 

Því má segja að í sömu svifum og þessi nýja stétt skilgreindi sig betur og varð að alvöruafli 

innan samfélagsins, með því að sameina menntastéttina og þá sem voru víðsýnir og 

frjálslyndir, þá skapaði hún sundrungu meðal þeirra sem voru íhaldssamir og þeirra sem 

vildu mögulega einungis hafa það gott fyrir sig og sína. Þá varð þarna til millistétt, sem 

ólíkt því sem áður þekktist þegar aðeins tvær stéttir voru skilgreindar á einfaldari máta, 

þ.e. þeir sem áttu peninga og eignir sem voru þá í efri stétt og þeir sem áttu ekki fjármagn 

og þurftu að vinna fyrir launum en voru þá í lægri stétt. Í stuttu máli má segja að um 

miðbik síðustu aldar, eftir stríð og töluvert eftir iðnbyltingu, þá hafi línur milli stétta orðið 

óskýrar og ekki lengur eins svarthvítar og áður var talið. Nú voru stéttirnar fleiri, 

hagsmunirnir aðrir og átökin sömuleiðisflóknari (Brint, 1984).  

Með þessari breyttu stéttaskipan, örum breytingum efnahagskerfisins og sífellt meiri 

kröfu um bættan hag hinna ýmsu hópa, þá voru ekki lengur bein átök á milli vinnumanna 

og yfirmanna heldur breyttist sú barátta. Með bættum kjörum, þökk sé stéttaátökum um 

og yfir byrjun 19. aldar, þá myndaðist velferðarríki sem sá þegnum sínum fyrir meiri 
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þjónustu og bættum lífskjörum. Þetta nýja ríki átti að tryggja öllum örugga grunnþjónustu 

og undirstöðuréttindi innan ríkisins. 

Þetta öryggi og þessi réttindi voru þó ekki án ákvæða. Með gríðarlegum vexti 

velferðarsamfélagsins varð umfang skrifveldisins einnig mikið. Þá áttu stofnanir með 

tilfallandi formgerðum að tryggja borgurum réttindi sín ásamt því að viðhalda 

efnahagslegum vexti. Þetta gerði það að verkum að kerfið sjálft þurfti á réttindum og 

skyldum að halda og með þessum öra vexti fékk það ekki aðeins það hlutverk að búa til 

og skapa, eins og í iðnbyltingunni, heldur var kerfið orðið neytandi – kerfið þurfti því á 

fólki og félagstengslum að halda og kerfið setti niður lög og reglur um sjálft sig til þess að 

geta sinnt því sem það var skapað til að sinna. Af þessum sökumkomu fram nýjar 

hreyfingar, til þess að þrýsta á og setja svip sinn á þær breytingar sem urðu innan kerfisins 

og í þágu hverra þær væru gerðar. Þarna urðu þess vegna til nýjir hagsmunahópar og nýjar 

hreyfingar (D'Anieri, Ernst og Kier, 1990). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

3 Einkenni nýrra félagshreyfinga 

Nýjar félagshreyfingar hafa fjóra eiginleika: markmið, skipulag, þátttakendur og gildi. Hver 

og einn eiginleiki endurspeglar þau óþægindi sem íhlutun ríkisvaldsins hafði leitt af sér og 

þann mikla vilja til að leysa ágang regluverksins, sem ríkið hafði einnig kynnt til sögunnar, 

af hólmi. Í stað þessa leitast nýjar hreyfingar við að koma á kerfi sem vinnur að bættum 

hag samfélagsins. Einnig hafa nýjar félagshreyfingar það að markmiði að einstaklingurinn 

finni fyrir því að hann hafi áhrif innan þess kerfis sem hann býr við. Ríkisvaldið eftir 

iðnbyltingu hefur enn fremur meiri áhrif á daglegt líf en það gerði áður. Nýju 

hreyfingarnar vildu taka völdin til baka – völdin yfir eigin lífi utan kerfis sem var drifið 

áfram af eftirlitsstofnunum (D'Anieri, Ernst og Kier, 1990).  

Áður fyrr börðust félagshreyfingar fyrir efnahagslegum og pólitískum réttindum, t.d. 

réttinum til að kjósa, sem er þá vald til að hafa áhrif innan kerfisins. Nýju félagslegu 

hreyfingarnar beina athygli sinni frá ríkinu, en hreyfingin sjálf, málstaðurinn og 

einstaklingarnir eru meginpunktar baráttu þeirra, þannig að hið persónulega verður 

pólitískt. Nýjar félagshreyfingar eru því frábrugðnar gömlu félagshreyfingunum að því 

leyti að þær beina ekki aðeins orku á annan stað og að öðrum hlutum, heldur einnig með 

tilliti til þeirra sem eru í hreyfingunni. Aftur á móti einbeittu eldri félagshreyfingar sér 

frekar að sinni stétt og voru þá bundnari af henni, þar sem þær börðust frekar fyrir 

réttinum til að skipuleggja og kjósa eða hlutum eins og lengd vinnudags. 

Hinar nýju félagshreyfingar höfðu meiri áhuga á því hvernig við ráðstöfuðum 

sameiginlegum eigum eða óáþreifanlegum eigum, réttindum, sem myndu bæta lífskjör 

alls samfélagsins í heild sinni, ekki aðeins þeirra sem eru í nýju hreyfingunni (Cohen, 1985; 

Eder, 1985; Habermas, 1985; Kitschelt, 1981; Melucci, 1980; Offe, 1985). Því er jafnframt 

oft haldið fram að til þess að taka þátt í nútímahreyfingu þá þurfi ekki að framfylgja 

einhverjum ákveðnum stéttalínum eins og áður. Þátttakan hefur þess í stað verið flokkuð 

í tvo hluta, þá sem þurfa að borga brúsann þegar kemur að því að framfylgja nýstárlegum 

og nýjum hugmyndum innan samfélagsins og hafa að þeim sökum verið jaðarsett innan 

þess annars vegar og hins vegar þá einstaklinga sem eru hluti af hinni nýju millistétt, sem 

skilgreind er hér að ofan (Klanderman, Kriesi og Tarrow, 1988; Brand, 1990). 
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3.1 Veruleikinn breyttur, línurnar óskýrar og hagsmunir flóknari 

Skilin á milli verkalýðsins og viðskipta, jafnt sem á milli vinstri og hægris, sem voru allt 

mikilvægir þættir í gömlu félagshreyfingunum hverfa að mestu leyti þegar þátttakendur í 

nýju hreyfingunum berjast saman að altækum og óflokkanlegum málefnum eins og fyrir 

vistkerfinu í heild sinni, samkennd og afvopnun. Línurnar á milli hins opinbera og 

einkageirans verða óskýrar því fyrir nýju hreyfingunum skiptir ekki höfuðmáli hvort er 

hvað. Hinar nýju hreyfingar eru þannig gerðar að þær bæði hafna skrifræðissamfélaginu 

og skapa þess í stað kerfi sem byggir á sameiginlegu tengslaneti og veitir fólki tækifæri til 

sjálfsskoðunar, óháð ríkinu og félagsstjórnuninni sem því fylgir. Þó vel samsett 

stigveldiskerfi séu gjarnan talin bera mestan árangur þegar framfylgja á ákveðinni stefnu 

eða ná í athygli frá ríkisvaldinu, þá velja nýjar hreyfingar að fara óhefðbundnari leiðir 

(Melucci, 1980; bls. 208; Kitschelt, 1981; bls. 276).  

Hreyfingarnar sjálfar verða að skapa umhverfi og vettvang til þess að fólk sem aðhyllist 

málstaðinn geti hist eða verið í samskiptum til að rækta sínar hugmyndir (Melucci, 1980; 

bls. 208; Kitschelt, 1981; bls. 276). Enda leggja nýju hreyfingarnar ríka áherslu á beint 

lýðræði, að eitthvað gerist sjálfkrafa og spretti upp af sjálfsdáðum, flata formgerð þegar 

kemur að stjórnun, og síðast en ekki síst smáa og dreifða yfirbyggingu (Kitschelt, 1981; 

bls. 308; Offe, 1985; bls. 829 og 840). Vegna þess að nýju hreyfingarnar leggja mikla 

áherslu á beina þátttöku og að eitthvað gerist af sjálfu sér án þess að treysta á stigveldi, 

á það hins vegar ekki að koma á óvart að aðferðirnar sem þær beita eru gjarnan mjög 

frábrugðnar þeim aðferðum sem hefðbundnari hreyfingar, eins og stjórnmálahreyfingar, 

beita. Lobbýismi og hagsmunaárekstrar, sem eru nánast daglegt brauð innan 

hefðbundnari stjórnmálahreyfinga, virðast þannig ekki vera vandamál innan nýrri 

félagshreyfinga. Í staðinn fyrir að þrýsta á stjórnmálaflokka og pólítísk öfl þá boða nýju 

hreyfingarnar frekar til útifunda, setumótmæla og fjöldaganga (Melucci, 1980; bls. 204).  

Þau gildi sem nýjar hreyfingar hafa endurspegla og færa út markmið þeirra um 

hagsmuni heildarinnar, hina nýju millistétt og hið nýja kerfi sem þær berjast fyrir. Nýjar 

hreyfingar gefa lítið fyrir efnahagslegan vöxt og efnislega umbun, ef það er á kostnað þess 

að eyðileggja vistkerfi jarðar eða ógnar sameiginlegum hagsmunum samfélagsins. Í 

staðinn hafa nýjar hreyfingar lagt áherslu á að ná fram félagslegum tengslum, 

samfélagslegum ábata og jafnvægi á milli þess sem er framleitt og þess sem er neytt 

(Kitschelt, 1981; bls. 276). Sem dæmi þá börðust verkalýðshreyfingar forðum daga fyrir 
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launahækkunum eða félagslegu öryggi innan vinnustaðarins. Nýjar hreyfingar leggja 

frekar áherslu á annan kost þegar kemur að efnahagslegri stjórnun með áherslu á 

samvinnu en þá myndu almenn lífsgæði skipta meira máli, svo vinnufólk hefði það gott á 

vinnustaðnum, og þar með auka almenna ánægju. Nýjar hreyfingar einbeita sér einnig að 

jafnvægi þegar kemur að sambandi kynjanna og aukinni virðingu fyrir náttúru og 

umhverfi. Þetta vegur þyngra heldur en skynsamleg nýting náttúruauðlinda og vinnuafls. 

Þar af leiðandi hafa nýjar feminískar hreyfingar, til dæmis, lagt minni áherslu á jöfn laun 

eða pólitísk réttindi og þá meiri á að byggja upp samfélag þar sem stjórnmál, 

efnahagskerfið og félagslega kerfið gefur öllum einstaklingum sömu tækifæri til að 

þroskast og dafna innan samfélagsins, sama hvers kyns einstaklingurinn er (Habermas, 

1981; bls. 35).  

 

3.2 Nýjar félagshreyfingar eru raunverulega nýjar 

Ef við skoðum þessar kenningar um nýju hreyfingarnar, þá skiljum við hlutverk þeirra 

þegar kemur að sögulega samhenginu, þ.e. að þær eru að berjast fyrir auknu plássi og 

viðurkenningu innan samfélagsins á árunum 1960 – 1980. Hreyfingarnar endurspegla þau 

átök og á sama tíma samvinnu sem á sér stað innan samfélaganna. Hlutverk þeirra breytist 

með auknum ágangi skrifræðisins sem fylgir velferðarríkinu og hinar nýju hreyfingar finna 

sig í þeirri stöðu að bregðast alltaf við því sem kemur frá ríkinu og hinum ríkjandi stéttum. 

Eru þá allar nýjar hreyfingar í raun viðbragðshreyfingar, eða eru þær einfaldlega að fylla 

upp í göt þar sem hið opinbera hefur ekki stoppað upp í og teljast þá til umbótahreyfinga? 

Skiptir málefnið höfuðmáli eða það hvernig nýjar hreyfingar bera sig að og hvað ef við 

finnum nýjar félagslegar hreyfingar með svipuð gildi og þær sem við höfum fjallað um, 

sömu markmið og stefnu sem eru ekki tengd velferðarríkinu og þeim þróaða kapítalisma 

20. aldarinnar. Hvar falla þá kvennahreyfingin, hinsegin hreyfingin, friðarhreyfingin og 

umhverfishreyfingin? Eru þær alls ótengdar stéttabaráttunni og efnahag, sem var 

aðaldrifkraftur nýju umbótahreyfinganna í iðnbyltingunni? Af þessu má draga þá ályktun 

að nýju félagshreyfingarnar eru greinilega nýtt afl, því erfitt er að bera þær saman við 

hinar „gömlu“ og það hefðbundna (Rose, 1997; bls. 468). 

Eins og nafnið gefur til kynna þá eru nýjar félagshreyfingar ólíkar gömlu 

félagshreyfingunum og að mörgu leyti skýrist mismunurinn þegar við skoðum efnislegar 
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þarfir, þ.e. hvað hver einstaklingur þarf til þess að búa í samfélaginu. Félagsfræðingurinn 

Claus Offe heldur því fram að munurinn á „gömlu“ og „nýju“ félagshreyfingunum sé sá að 

þær gömlu hafi frekar einbeitt sér að efnahagslegum umbótum, sem sést best á 

verkalýðshreyfingunum sem börðust fyrir afmörkuðum málum á meðan þær nýju berjist 

fyrir málum sem ganga þvert á stéttir og hópa eins og kyn, aldur, kynþátt og umhverfi. Frá 

þessu sjónarhorni hörfa gildi líkt og einstaklingshyggja og efnishyggja fyrir sjálfstæði og 

sjálfsákvörðunarrétti. Einnig leggja nýjar hreyfingar ekki jafnmikla áherslu á formleg 

samskipti, kerfi eða stjórnmálaskoðanir, heldur vilja þær vinna þvert á hin hefðbundnu 

pólitísku gildi og stigveldi (Breines, 1982; Rose, 1997; Offe, 1985).  

 

3.3 Ný og fjölbreytt millistétt 

Kenningasmiðir sem fjalla um nýjar félagshreyfingar skýra mikilvægi þátttöku 

millistéttarinnar í nýjum félagshreyfingum á ólíkan hátt og frá ólíkum sjónarhornum. 

Sumir áforma að þær grundvallarbreytingar sem nýjar félagshreyfingar tali fyrir komi ekki 

aðeins við eina stétt, heldur allt samfélagið í heild sinni. Þá sé það millistéttin sem hafi í 

raun lausan tíma og ákveðið öryggi, stöðu sinnar vegna, til þess að setja sér markmið sem 

eru ekki endilega drifin áfram af efnishyggju (Inglehart, 1977). Aðrir vilja meina að 

róttæklingar sem gjarnan gagnrýna auðvaldið og kapítalismann velji sér einfaldlega störf 

innan millistéttarinnnar sem aftur endurspeglai þann óþarfa sem gildi og lögmál 

efnishyggjuheimsins hafa að bjóða (Parkin, 1968). Einnig séu hópar sem eru langt frá 

efnisheiminum og hafa lítil sem engin tengsl inn í hann líklegri til að berjast fyrir gildum 

sem grundvallast ekki á efnisheiminum, því þeir einstaklingar hafi í raun engra hagmsmuni 

að gæta (Mats og Hettne, 1985). Þriðja nálgunin leggur til að nýjar félagshreyfingar og 

þeir einstaklingar sem finna sig innan þeirra séu gjarnan þeir sem verða mest fyrir áhrifum 

af hinu nýja skipulagi, þ.e. kapítalismanum, og tilheyra mögulega valdaminni 

þjóðfélagshópum, t.d. konur og svartir (Melucci, 1980; bls. 222). 

Svissneski félagsfræðingurinn Hanspeter Kriesi heldur því fram að gildi og hegðun 

nýrra félagshreyfinga séu búin til af sérfræðingum sem eru vanir því að verja einstaklinga 

gegn ofríki hins opinbera og stórfyrirtækja. Einnig hafi ungt menntað fólk áhrif á nýjar 

félagshreyfingar en þeir einstaklingar hafi sloppið sómasamlega frá gömlum hefðum fyrri 

tíma, sem í dag eru nánast útdauðar (Kriesi, 1989). Breski félagsfræðingurinn John 
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Mattausch tekur í svipaðan streng og Kriesi: að gildi nýrra hreyfinga séu oft tilkomin vegna 

þess að fólk innan þeirra hefur reynslu af hinu opinbera (Mattausch, 1989). Aðrir segja að 

millistéttin hafi úrræði, tilsjónarsemi og kunnáttu til að vinna í nýjum hreyfingum, 

eitthvað sem verkalýðurinn hafi ekki (Crotoeau, 1995).  

 

3.4 Kenningar um nýjar félagshreyfingar og kenningar um hina nýju stétt 

Kenningar um nýjar félagshreyfingar varpa ákveðnu ljósi á þá veikleika sem kenningar um 

stéttir og stéttavitund hafa hingað til haldið fram. Kenningar um nýjar félagshreyfingar 

bera kennsl á hinn eiginlega mun sem einkennir þær frá því að vera hefðbundnar 

hreyfingar. Það mikilvægasta er þó að nýjar félagshreyfingar berjast ekki einfaldlega fyrir 

millistéttina og þeirra hagsmuni á sama hátt og verkalýðshreyfingin gerði fyrir 

verkalýðsstéttina, þar sem hún barðist aðeins fyrir þeirra kjörum og þeirra hagsmunum 

(Rose, 1997). Kenningasmiðir sem skoða nýjar félagslegar hreyfingar beina athygli sinni á 

þau skýru gildi, hugmyndafræði, kerfi og pólitísku útsjónarsemi sem einkenna nýjar 

félagshreyfingar. Þessar kenningar eiga auðveldara með að útskýra þær deilur sem 

spretta upp innan millistéttarinnar yfir þeim markmiðum sem nýjar félagshreyfingar setja 

sér. Að þessu leyti bregðast kenningar um hina nýju stétt (millistéttina, e. new class 

theories) þar sem þær telja nýjar félagshreyfingar aðeins hafa sprottið upp í þeim tilgangi 

að verja hagsmuni stéttarinnar sjálfrar og þeirra sem eru innan millistéttarinnar og setja 

því hinar nýju félagshreyfingar í sama mót og þær gömlu. 

Vegna þess að kenningasmiðir nýju félagshreyfinganna líta frekar á hreyfingarnar sem 

andsvar við þróun kapítalíska kerfisins, heldur en pólitíska hugmyndafræði þeirra 

einstaklinga sem eru í millistéttinni, þá geta þeir skoðað ólík viðbrögð mismunandi hópa 

innan millistéttarinnar, þannig að þeir gera sér grein fyrir því að millistéttin sé ekki einn 

hópur heldur er hún sundurleit og því rétt að skoða millistéttina frá mörgum ólíkum 

sjónarhornum. Það er því ekki endilega stéttin sem einkennir nýju hreyfinguna. Jafnframt 

hafa kenningasmiðirnir haldið því fram að nýjar hreyfingar gangi lengra en fari fram úr 

jafnaðarstefnunni (e. socialism) en tali ekki beint fyrir henni. Nýjar félagshreyfingar eigi 

einnig erfitt með að skilgreina sig og séu sífellt að leita að nýjum leiðum til skilgreiningar 

og tjáningar, oft í andstöðu við hefðbundin millistéttargildi, eins og skynsemi og festu. 

Þrátt fyrir að kenningar um nýjar félagshreyfingar skýri á vissan hátt út hugmyndinaum 
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millistéttahreyfingar sem kenningasmiðir hinnar nýju stéttar gleyma að skilgreina, þá 

mistekst þeim á sama tíma að útskýra nokkra mikilvæga þætti sem sú kenning, um nýja 

stétt, nær að skýra út.  

 

3.5 Um hina nýju stétt og nýjar félagshreyfingar 

Með því að taka fyrirvaralaust upp kröfur nýrra félagshreyfinga, þá nær félagshreyfingin 

ekki að skilgreina sjálfa sig nægilega vel og hagsmunir stéttarinnar sem byggir hreyfinguna 

upp eru ekki forsenda hreyfingarinnar. Á meðan friður, umhverfismál, og 

kvenfrelsishreyfingar setja fram víðfeðm og altæk markmið, þá er ávinningurinn af vinnu 

þeirra oft millistéttinni sjálfri í hag. Sem dæmi hefur millistéttin hagnast mjög á baráttu 

þeirra hreyfinga sem berjast fyrir friðun landsvæða og kynjakvóta á vinnumarkaði 

(Berryman, 1988; Heineman, 1992; Frieden, 1979; Wilson, 1987). Því má segja að nýjar 

hreyfingar berjist ötullega fyrir millistéttinni nánast ómeðvitað, vegna þess að þær hafi 

hagsmuni stéttarinnar ekki sem grunnhugsun, þó aðgerðir þeirra hagnist millistéttinni. 

Það er aftur á móti ekki hægt að nálgast baráttuna aðeins með því að hugsa um stéttina 

og því er baráttan ekki stéttabarátta í sjálfu sér, þó svo að það sem hún fær áorkað hagnist 

óhjákvæmilega sjálfri millistéttinni (Rose, 1997).  

Í öðru lagi, ólíkt kenningum um nýja stétt, þá hafa kenningar um nýjar hreyfingar ekki 

útskýrt þá vaxandi sundrungu sem ríkir á milli verkalýðs- og millistétta, auk þess sem þeim 

mistekst að útskýra af hverju hreyfingarnar séu að mestu leyti samsettar af 

millistéttarfólki. Breytingarnar, sem þróun kapítalismans hefur í för með sér, hafa 

nefnilega áhrif jafnt á millistéttina sem og verkalýðinn, þar sem verkalýðurinn þarf að 

berjast fyrir réttindum sínum í umhverfi sem verður sífellt strangara þegar kemur að 

neyslu og einkalífi fólks (Rose, 1997). Ætla mætti að verkalýðurinn og verkalýðshreyfingar 

myndu tileinka sér svipuð mál og millistéttin en þess í stað hafa verkalýðsfélög og 

jafnaðarflokkar jafnvel verið tortryggnir gagnvart nýjum hreyfingum og baráttumálum 

þeirra – og oft allt að óvinveitt þeim (Maguire, 1990; Mayer, 1987; Siegmann, 1985).  

Á meðan hagsmunir sem snerta málefni eins og umhverfið og réttindi kvenna eru 

óumdeilanlega nokkuð víðtæk innan samfélagsins, þá er þátttaka í nýjum 

félagshreyfingum það ekki (Van Liere og Dunlap, 1980; Mohai 1985; 1990). Af þeim sökum 

hljóta fleiri þættir að búa að baki en hræringar innan kapítalíska kerfisins, þegar kemur að 
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átökum á milli verkalýðsins og millistéttarinnar yfir ólíkum málefnum og jafnvel 

stjórnmálum. Þá geta kenningar um nýjar félagshreyfingar ekki með óyggjandi hætti 

útskýrt hvers vegna þær eru svo gjarnan innan millistétta, en ekki innan annarra stétta 

(Van Liere og Dunlap, 1980; Mohai 1985; 1990).  

 

3.6 Nýjar félagshreyfingar hreint ekkert nýjar? 

Enn fremur eru nokkrar takmarkanir á kenningum um nýjar félagshreyfingar – eru þær 

raunverulega eins nýjar og þær segjast vera? Mörg þeirra málefna sem þær berjast fyrir 

eru nefnilega ekki ný af nálinni, svo sem þegar kemur að umhverfismálum en 

umhverfismál hafa verið samfélögum hugleikin síðan iðnbyltingin hófst og fólk byrjaði að 

flytja úr sveit í bæ (Gottlieb, 1993). Hreyfingar innan millistéttarinnar frá fyrri tíð deila auk 

þess svipuðum sérkennum og nýju hreyfingarnar. Til dæmis lýsir sagnfræðingurinn John 

Gilkeson Jr. því hvernig millistéttarhreyfingar hafi áður haldið því fram að þeirra barátta 

einskorðist ekki við ákveðna stétt, heldur væri markmið þeirra frekar að berjast fyrir 

réttindum allra, óháð stétt (Gilkeson, 1986). Í sögulegu samhengi hafi umbótahreyfingar 

líkt og kvennahreyfingarnar gjarnan verið millistéttarhreyfingar, sem hafi talað fyrir víðari 

gildum samfélagsins í heild sinni (Gilkeson, 1986). Eru nýjar hreyfingar þá ekkert nýjar 

þegar allt kemur til alls? Jú, því það er ekki nóg að skoða einungis hvað mótar nýjar 

félagshreyfingar eða fyrir hverju þær tala, heldur einnig hvernig þær fara að því að fá 

fylgjendur og breiða út boðskap sinn. 
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4 Hlutverk nýrra hreyfinga í dag 

Það fer líklega meira eftir hlutverki hreyfinga hvort þær teljist nýjar eða gamlar, fyrir 

hverju þær berjist og hvaða aðferðum þær beiti. Að vissu leyti leika einstaklingarnir sem 

mynda hreyfingarnar stórt hlutverk þegar kemur að því að skilgreina nýjar og gamlar 

hreyfingar og að lokum má ekki gleyma þeirri skýru stéttartengingu sem þegar hefur verið 

reifuð en hún er vissulega mikilvæg þegar kemur að skilgreiningum á nýjum og gömlum 

hreyfingum.  

Nauðsynlegt er að skoða kenningar um nýjar félagshreyfingar í samhengi við aðrar 

kenningar og þá verður mögulegt að gera sér grein fyrir því hvort kenningarnar séu sterkar 

eða veikar. Styrkur kenninganna um nýjar félagshreyfingar eru tvímælalaust sjálfar 

útskýringarnar á því af hverju hreyfingarnar séu hreinlega til og fyrir hvað þær starfi. Það 

má jafnvel segja að þær séu betri í því að útskýra „af hverju“ þær séu til heldur en „til 

hvers“ (Melucci, 1985; Klandermans og Tarrow, 1988). Með öðrum orðum eru kenningar 

um félagslegar hreyfingar öflugt tæki til að skilja makróstig þeirra félagslegu formgerða 

sem móta aðgerðastefnu og framþróun samtímans. Með því að bjóða upp á sögulegt 

samhengi og skoða ólík yfirráð á hverjum tíma þá geta nýjar félagshreyfingar opinberað 

kjarnann í félagsstarfi samtímans og hvernig sú hlið mótmæla eða samfélagsbreytinga 

virkar (Melucci, 1985; Klandermans og Tarrow, 1988).  

Ef við skoðum nýjar félagshreyfingar og hvernig þær myndast þá er nærtækast að 

skoða síðasta stóra málið sem var á dagskrá í hinum vestræna heimi sem hleypti 

tugþúsundum út á götu til að mótmæla: Efnahagshrunið 2008 gerði það að verkum að 

fólk sem var hvorki sérstaklega pólitískt né hafði unnið með félagshreyfingum áður 

flykktist út til að mótmæla hinu opinbera, niðurskurði og lakari kjörum (Bernburg, 2016). 

En eru þær hreyfingar nýjar hreyfingar? 

 

4.1 Félagslegar hreyfingar og hlutverk þeirra í kreppu 

Maria T. Grasso og Marco Giugni flokka mótmælin sem hafa átt sér stað í Evrópu á síðustu 

árum í þrennt: „gömlu málin“, sem beinast þá helst að verkalýðs- og efnahagsmálum, 

„nýju málin“, sem tengjast menningu og umburðarlyndi, og að lokum mótmælin sem 

einkennast af andstöðu við inngrip eða niðurskurðartilburði stjórnvalda til að stemma 

stigu við kreppu (e. anti-austerity protest). Grasso og Giugni telja að þessi nýju 
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andstöðumótmæli séu ólík bæði eldri hreyfingum sem og nýjum hreyfingum þegar kemur 

að félagsgerð, samsetningu þeirra sem standa að mótmælunum, gildum og 

aðgerðaáætlun (Grasso og Giugni, 2016). 

Á meðan íbúar beggja megin við Atlantshafið ráða fram úr efnahagslegum óförum 

síðustu ára, sem höfðu í för með sér færri atvinnutækifæri og lækkandi lifnaðarstaðal, þá 

hefur athyglin einnig beinst að hinum félagslegu og pólitísku eftirköstum kreppunnar 

(Bermeo og Bartels, 2014; Clarke og Heath, 2014; Giugni og Grasso, 2015a). Ein neikvæð 

afleiðing kreppunnar felur í sér dvínandi áhuga fólks á nýju málunum (kvenfrelsi, 

afvopnun, umhverfisvernd og hinsegin málefnum), auk þess sem það gefur sér minni tíma 

í að berjast fyrir þeim með þátttöku í einhverslags félagshreyfingum. Þess í stað þarf fólk 

að fara aftur til upphafsins og berjast hreinlega fyrir atvinnu sinni og lífsviðurværi – 

einfaldlega til að hafa nóg að bíta og brenna eitthvað til hnífs og skeiðar (Grasso og Giugni, 

2016; Bermeo og Bartels, 2014; Clarke og Heath, 2014; Giugni og Grasso, 2015a). 

 

4.2 „Aktívismi“ mætir afgangi 

Því meiri tími sem fer í yfirvinnu og vinnu almennt, til að tryggja sér meira atvinnuöryggi 

og jafnvel einhverja aukavinnu, því minni tíma hefur fólk til að sinna öðrum málum. Sumir 

einstaklingar þurfa jafnvel að verja auknum tíma í atvinnuleit og enn aðrir þurfa að 

bregðast við öðrum vandamálum sem steðja af hinu hnignandi efnahagslífi sem kreppan 

hafði í för með sér. Þetta gerir það að verkum að tíminn sem fólk ver til þátttöku í 

stjórnmálum og þess að berjast fyrir uppbyggilegum málum í sinni víðu mynd(sem nýju 

hreyfingarnar höfðu einmitt talað ötullega fyrir) er skemmri og verkefnin sem fylgja 

pólitískri baráttu ekki lengur ofarlega á forgangslistanum (Grasso og Giugni, 2016).  

Samkvæmt þessu þá hafa nýju málin vikið fyrir þeim málum sem við þekktum áður frá 

eftirstríðsárunum sem snerust að mestu leyti um réttindi á vinnustað og ágreining á milli 

vinnuafls og fjármagnseigenda. Á sama tíma – og í ákveðinni mótsögn við þetta – þá hefur 

bylgja risið sem mótmælir bágum kjörum og hefur sú hreyfing stillt sér upp sterk og 

einhörð á móti efnahagskreppum og því hvernig hið opinbera hefur brugðist við þeim 

(Heimild 53). Af þessum sökum hefur sjónarhornið breyst og beinist nú að ójöfnuði og því 

hvernig auðnum er skipt í síðþróuðum og iðnvæddum samfélögum, nokkuð sem rekja má 

til gömlu hreyfinganna (Della Porta, 2015). 
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4.3 Aftur í sósíalisma og kapítalið eða aukið íhald? 

Efnahagskreppan hefur því á sama tíma virkjað einstaklinga og skapað pólitískt svigrúm 

sem og latt fólk til mótmæla vegna þess að það er fast við vinnu. Kreppan hefur 

sérstaklega hvatt þá einstaklinga sem hafa gagnrýnt ríkjandi kerfi sem hinn vestræni 

heimur bjó til fyrir kreppu – það hvernig auður safnast á hendur fárra einstaklinga með 

sívaxandi kapítalisma – kreppan er því einfaldlega olía á þann eld sem fyrir var. Einnig 

skapar kreppan ákveðna togstreitu sem tengist því hvernig einstaklingar takast á við 

kreppuna og hvernig þeir komast út úr henni, en það gera þeir misvel. Sumir þurfa 

hreinlega að bera kostnaðinn af efnahagshruninu á meðan aðrir sleppa alfarið. 

Fræðimennirnir Della Porta og Martin leggja áherslu á þann hóp sem varð verst úti 

vegna efnahagskreppunnar og hefur í raun myndað nýja stétt, eða að minnsta kosti nýjan 

kima innan stéttarinnar og þá sameiginlegan grundvöll til mótmæla. Þetta eru þeir 

einstaklingar sem fengu sérlega þungan skell vegna kreppunnar. Kreppan hefur því 

skapað bil á milli hópa samfélagsins á nýjan leik: þau sem standa uppi sem sigurvegarar 

nýrra tíma alþjóðavæðingar og framþróunar (þau sem komust í gegnum 

efnhagskreppuna) og svo þau sem tapa fyrir kerfinu (þau sem eiga í basli við 

efnahagskreppuna). Á meðan þessi hópur er orðinn viðbragðshreyfing þá verður hann 

mögulega viðbragðshreyfing við fjölbreyttari málum en aðeins þeim efnahagslegu og geta 

þessar viðbragðshreyfingar jafnvel beitt fyrir sig orðræðu kynþáttahatara og þeirra sem 

vilja loka landamærum svo innflytjendur komist ekki inn. Þessir hópar hafa orðið undir og 

hafa í raun gleymst þar sem þeir eru orðnir óskýrari (Grasso og Giugni, 2016).  

 

4.4 Þau sem standa verst mótmæla síður 

Það má vel vera að efnahagskreppan hafi verið ákveðin hvatning fyrir pólitíska virkni og 

þá með fókuspunkt þeirra sem mótmæla kreppunni að leiðarljósi. Þá er ekki ljóst hvort 

þau sem hafi orðið verst úti í kreppunni séu nákvæmlega þau sem standa að 

mótmælunum eða mæta á mótmælin. Annar möguleiki fyrir þennan hóp er að hætta að 

fylgjast með pólitík og draga sig algjörlega í hlé og stimpla sig út úr samfélagsumræðunni. 

Þau sem urðu verst úti í kreppunni eru líklegust til að hætta alfarið að fylgjast með 

stjórnmálum eða beita sér innan þeirra, líklega vegna þess að það fólk hefur einfaldlega 
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ekki tíma til að gera neitt annað en að sinna efnahag fjölskyldunnar og vandamálum af 

fyrstu hendi. Af þessum sökum getum við gefið okkur það að mótmæli gegn kreppunni og 

því sem hún hafði í för með sér var hvatning fyrir fólk að flykkjast út á götu, og það fann 

sig eiga heima í þeim hópi og hélt því uppi mótmælum (Grasso og Giugni, 2016). 

 

4.5 Formlegur grundvöllur andstöðuhreyfinganna 

Andstöðuhreyfingarnar vinna að því að draga úr mótvægisaðgerðum hins opinbera vegna 

efnahagskreppunnar, þekktustu andstöðuhreyfingarnar eru t.d. Indignados og Occupy 

hreyfingin. Grasso og Giugni hafa safnað gögnum til þess að varpa ljósi á það hverjir það 

séu sem taka þátt í mótmælum skipulögðum af andstöðuhreyfingunum. Gögnin eru 

fengin úr fjöldamótmælum víðsvegar um Vestur-Evrópu á árunum 2009 til 2013 og fela í 

sér nákvæma rannsókn tengda reynsluathugun á þátttakendunum sjálfum. 

Meginspurningin er sú: á að túlka andstöðuhreyfingarnar sem „nýjar“ eða „gamlar“? Til 

að svara þessari spurningu þá þurfum við bera nýju og gömlu hreyfingarnar saman við 

nýju andstöðuhreyfinguna (Grasso og Giugni, 2015). 

Andstöðuhreyfingarnar vilja meina að aðgerðir stjórnvalda til að mæta kreppunni séu 

í eðli sínu íhaldssamar og pólitískar en ekki einhverslags nauðsyn til að stemma stigu við 

kreppunni eins og stjórnvöld víða í Evrópu hafa haldið fram. Þetta sést til dæmis í 

aðgerðum Occupy hreyfingarinnar sem stillti þessu þannig upp að 99% séu á móti þessu 

1% útvaldra aðila sem þurfa ekki að taka á sig neinar skerðingar, þrátt fyrir að vera hinn 

eiginlegi skaðvaldur og ástæða þess að efnahagskerfi vestrænna ríkja hrundi (Grasso og 

Giugni, 2015).  

Það er ekki hægt að horfa framhjá því að andstöðuhreyfingin á margt líkt með gömlu 

félagshreyfingunum þrátt fyrir að koma upp á yfirborðið á þeim tíma þegar nýju 

hreyfingarnar ráða ríkjum. Vitaskuld er ýmislegt sem bendir til þess að 

andstöðuhreyfingin hafi önnur einkenni sem svipar frekar til nýrra hreyfinga, til dæmis 

flata formgerð eða hvernig hún reiðir sig á fjölmiðla og notkun samskiptamiðla en þessi 

atriði eru mun líkari nýju hreyfingunum og hvernig þær eru uppbyggðar heldur en þær 

gömlu (Grasso og Giugni, 2015). 

Kenningar bæði frá félagsfræðilegu sjónarhorni sem og stjórnmálafræðilegu segja að 

íbúar í nútímalegu síðiðnvæddu samfélagi kjósi í auknum mæli frekar nýjar 
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félagshreyfingar, mótmæli, setumótmæli og viðfangsefni sem tengjast nýjum málum 

umfram hefðbundnar aðferðir lýðræðissamfélagsins líkt og kosningar og að halda 

sambandi við lýðræðislega kjörna fulltrúa. Kenningar um nýjar félagshreyfingar hafa lagt 

áherslu á það að nýjar félagshreyfingar hafi þróast á annan hátt frá sjötta áratugi síðustu 

aldar með menningu og samsemd að vopni, í andstöðu við gömlu félagshreyfingarnar sem 

byggðu á stéttabaráttu og efnahagslegum jöfnuði og höfðu sterka vísan í hugmyndafræði 

Marx og Léníns (Melucci, 1989; Offe, 1987; Touraine, 1971). Touraine heldur því jafnvel 

fram að stéttaátök víki fyrir þekkingu, sem rímar vel við nýju félagshreyfingarnar sem 

berjast að jafnaði fyrir hagsmunum menntaðs fólks, með menntað fólk innanborðs, sem 

þrátt fyrir allt var að vissu leyti jaðarsett, segir Touraine (Touraine, 1971; Touraine, 1981). 

Af þessu má draga þær ályktanir að nýjar og gamlar félagshreyfingar megi aðgreina hvað 

helst vegna þess að þær séu byggðar upp á mismunandi félagsgrunni. Offe segir til dæmis 

að nýjar félagshreyfingar hafi orðið til vegna breytinga innan stétta sem orsökuðust af 

þróun hins kapítalíska samfélags. Með vaxandi velmegun, auknu lýðræði, bættu 

menntakerfi og viðbættri þjónustu á flestum stigum varð til frjór farvegur fyrir „nýja 

stétt“: sem voru þá opinberir starfsmenn, húsmæður og nemar sem dæmi. Vegna 

samfélagslegrar stöðu þessara einstaklinga voru þeir móttækilegri en aðrir hópar fyrir 

hugmyndafræði nýju félagshreyfinganna og gátu samsvarað sig því sem þær stóðu fyrir 

(Offe, 1987). 

Rannsókn Giugni og Grasso svaraði spurningunni bæði játandi og neitandi: 

andstöðuhreyfingin á margt sameiginlegt bæði með gömlu og nýju hreyfingunum, hvernig 

hún vinnur og fyrir hverju hún berst. Ekki er hægt að flokka andstöðuhreyfinguna 

nákvæmlega í „nýjar“ eða „gamlar“ hreyfingar, heldur eru þær í raun annars eðlis og 

líklegri til að vera sér á báti, því þær eru á sama tíma að stemma stigu við einhverju og 

berjast fyrir einhverju en í takmarkaðan tíma. Andstöðuhreyfingin á margt líkt með 

viðbragðshreyfingum (e. reactive movement) því þær eru að bregðast við einhverju og 

nota til þess ólíkar aðferðir en nýja hreyfingin. Mögulega er andstöðuhreyfingin eitthvað 

stutt viðbragð við þeim áhrifum sem bæði nýjar og gamlar hreyfingar hafa skapað. 

 



31 

4.6 Rannsókn á mótmælum 

Maria T. Grasso og Marco Giugni gerðu aðra rannsókn og með henni vildu þau vita hvaða 

þættir það eru sem stjórna því hvernig fólk mótmælir og í hvaða hópi það þá lendir í – er 

það hluti af gömlu hreyfingunum, þeim nýju eða er það einfaldlega hluti af þeim hópi sem 

mótmælir kreppum almennt. Í staðinn fyrir að skoða hvort að fólk mótmæli eða ekki þá 

vilja þau athuga hvað skilur á milli þegar kemur að þessum þremur hópum. Þau skoða 

þetta sérstaklega með nýjar félagshreyfingar í huga sem hafa togað mótmæli og baráttu 

í aðra átt frá gömlu hreyfingunum, sem aðeins einbeittu sér að stéttabaráttunni. Eins og 

Kriesi hefur áður bent á þá er millistéttin, og þá sérstaklega hinn upplýsti hluti hennar, 

bróðurparturinn af þeim sem flykkja sér með nýju félagshreyfingunum en rannsóknir hafa 

þó bent til þess að það sé of mikið gert úr þessum hluta þegar kemur að nýju 

félagshreyfingunum (Kriesi, 1989).  

Það sem Grasso og Giugni komust að er að gremja skiptir miklu máli þegar kemur að 

mótmælum. Það er eitthvað sem félagsfræðingar sem hafa fjallað um nýjar 

félagshreyfingar hafa ekki endilega tekið með í reikninginn. Niðurstöður rannsóknar 

þeirra Grasso og Giugni sýna að þær hreyfingar sem hafa sprottið upp og mótmælt 

eftirköstum efnahagskreppunnar eru líklegri til að svipa til gömlu félagshreyfinganna 

heldur en þeirra nýju (Kriesi, 1989). 

Þrátt fyrir þetta þá hefur efnahagskreppan og þær aðgerðir sem stjórnvöld hafa beitt 

til að bregðast við henni gert það að verkum að ungt fólk hefur flykkst út á götur til að 

mótmæla. Þessir einstaklingar hafa færri bjargræði heldur en þeir einstaklingar sem 

myndu falla undir nýju félagshreyfingarnar. Þessar niðurstöður minna okkur á mikilvægi 

ólíkra bjarga þegar kemur að ólíkum málefnum, eitthvað eitt virkar ekki fyrir hvaðeina 

heldur þarf að finna bjargir sem virka í samræmi við það sem verið er að mótmæla (Kriesi, 

1989). 

 

4.7 Málefnin hvetja mismikið til mótmæla 

Hlutir eins og niðurskurður lífeyrisréttinda, eyðsla hins opinbera, ákvarðanir hvernig fé sé 

skipt til námsmanna og þess háttar eru líklegri til að hvetja fólk út á götu til að mótmæla. 

Þessir atburðir virðast draga að ólíkari hóp ef við berum hann saman við friðsamleg 

mótmæli sem eru fastari í forminu. Rauði þráðurinn er sá að ólík mótmæli laða að sér 
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ólíka mótmælendur sem svo beita mismunandi aðferðum. Einnig sýnir rannsókn Grasso 

og Giugni að ekki er hægt að slíta skilning á mótmælaþátttöku frá samhengi mótmælanna 

og umfjöllunarefni þeirra. Á meðan kosningar fara reglulega fram og einstaklingar geta 

alltaf unnið með stjórnmálahreyfingum þá getur fólk aðeins tekið þátt í mótmælum þegar 

þau eiga sér stað og þá aðeins ef efnistök þeirra eru hvetjandi fyrir fólk til að mótmæla. 

Af þessum sökum eru bjargir undirstöðuatriði og mikilvægar þegar litið er til mótmæla og 

hvernig þeim er stýrt. Það er ekki nóg að skoða aðeins efnistökin eða málefnin sem verið 

er að mótmæla heldur þarf að athuga með hvaða leiðum fólk fær annað fólk til að koma 

að mótmælunum og hvernig boðskapurinn er þar með breiddur út (Kriesi, 1989). 

Efnistök mótmælanna skipta máli. Mótmæli sem brjótast út til að andmæla kreppum 

laða oft að sér þátttakendur sem eru ekki jafnmenntaðir og millistéttin, sem er drjúgur 

hluti nýju félagshreyfinganna. Á sama tíma eru þátttakendurnir ekki eins innmúraðir í 

félagsskapinn líkt og oft vildi vera innan gömlu félagshreyfinganna. Enn fremur eru 

þátttakendur í andstöðuhreyfingunum með verri bjargir en hinir hóparnir. Aukinheldur 

hafa Grasso og Giugni sýnt fram á að þorri þeirra sem taka þátt með andstöðuhreyfingum 

er ungt fólk og nemar með sameiginlega hagsmuni (Kriesi, 1989). 
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5 Viðbragðshreyfingar (e. reactive movements) og hlutverk þeirra 

Það hefur vafist fyrir félagsfræðingum og orðið að uppsprettu rökræðna hvort þessar nýju 

hreyfingar séu viðbragðshreyfingar í eðli sínu, auk þess hvort þær séu varnarhreyfingar 

eða framsæknar hreyfingar. Ágreiningurinn um þessar nýju hreyfingar er einnig þrætuepli 

á öðru sviði – ekki hvort þær hagi sér eins og gamlar hreyfingar eða fyrir hverju þær berjast 

heldur hvar þær standi í samfélaginu, hvort þær séu jafnvel að bregðast við öðrum 

hreyfingum (Buechler, 1995). 

Einn angi af þessum rökræðum rekur rætur sínar til Habermas. Hann segir að nýjar 

félagshreyfingar séu varnarviðbragð við því áreiti sem bæði hið opinbera og stórfyrirtæki 

hafa skapað fyrir hversdagslíf nútímasamfélagsins. Eins mikilvægt og þetta hlutverk er þá 

útskýrir Habermas ekki hvernig nýjar hreyfingar geta verið öflugra afl sem spornar af 

alvöru við þessari árás á hversdagslífið, heldur aðeins að þær séu það og að þær geti það 

(Habermas, 1984; Buechler, 1995). 

Fleiri fræðimenn standa á sama kögunarhóli og Habermas og þeir útskýra jafnvel þetta 

hlutverk betur. Dieter Rucht færir rök fyrir því að þrátt fyrir að félagshreyfingar séu líklegri 

til að spretta upp við miklar breytingar, sem gætu haft áhrif á þá samfélagsgerð sem er 

ríkjandi, þá geti þær einnig verið fyrirbyggjandi og séu þá ýmist viðbragð eða á báðum 

áttum á milli þessa tveggja. Rucht heldur því jafnframt fram að nútímavæðing 

hversdagslífsins skapi átök um þróun lýðræðis, sjálfsákvörðunarréttar og 

einstaklingshyggju og að hreyfing sem á sitt undir tjáskiptum og sjálfsskilgreiningu ögri 

um leið reglunum og verði því framsækin í sjálfu sér (Rucht, 1988). 

Á sama tíma þá kallar nútímavæðingin innan kerfisins á varkárari mótmæli gegn 

vaxtaverkjum sem koma til vegna breytinga innan tæknigeirans, hagfræðinnar eða 

stjórnmálanna. Hugmyndin er sú að nýjar hreyfingar séu framsæknar þegar kemur að 

skynsemishyggjunni og eigi að koma samfélaginu inn á þær brautir um leið og þær eru 

varnarlegs eðlis þegar kemur að kerfislægum breytingum. Þetta er ein leið til að koma 

hugmyndum Habermas á einhvern rökfræðilegan grunn. Einnig sjáum við að nýjar 

félagshreyfingar sýna ólíkt viðbragð við ólíkum hlutum og því er ekki sannað að þær séu 

endilega viðbragðshreyfingar, þó vissulega hafi þær alla burði til að vera það (Rucht, 

1988). 
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Önnur nálgun sama efnis er nálgun Jean Cohen. Hún mótmælir á vissan hátt því 

jaðarhlutverki sem Habermas hefur gefið félagshreyfingum og heldur því fram að 

mikilvægara sé að skoða hlutverk nýrra hreyfinga í ljósi þess að þær séu boðberar nýrra 

tíma og kunni að hafa mikil menningarleg og veraldleg áhrif í för með sér en þær séu ekki 

einungis hreyfingar sem setji fram kröfur, sem er hornsteinn kenninga Habermas. Þar af 

leiðandi eru þær aðeins mikilvægar ef þær eru drifkraftur samfélagslegra breytinga í átt 

að nútímavæðingu og tala fyrir menningarlegri skynsemi (Cohen, 1982; 1983). 

Jafnframt segir Cohen að félagshreyfingar bæði í fortíð og nútíð hafi spilað mikilvægt 

hlutverk til að stofnanabinda siðuð samfélög og að gefa samfélaginu þann fasta sem felst 

í stofnanabindingunni. Hún er því ekki byggð á grunni ríkisins þrátt fyrir að bindingin 

tengist ríkisvaldinu vissulega sterkum böndum en þetta bil gerir það að verkum að hinn 

almenni borgari á auðveldara með að forgangsraða því sem fyrir honum liggur með 

aðstoð stofnananna án þess að vera endilega undirgefinn þeim (Cohen, 1982; 1983). 

Cohen segir að félagshreyfingar þurfi ekki endilega að vera varnarlegs eðlis, þ.e. í vörn við 

ríkisvaldið, því þær hafi skapað rými innan samfélagsins sem geri þeim kleift að standa 

fyrir framsæknari markmiðum og róttækari samfélagsbreytingum. Því má áætla að Cohen 

sé mun nær Weber þegar kemur að klassísku viðmiði heldur en t.d. Marx, því hún telur 

samfélögin bæði skapa sér sess innan ríkisvaldsins, auk þess að setja málin á dagskrá 

samhliða því (Cohen, 1982; 1983).  

 

5.1 Flæði og þróun viðbragðshreyfinga 

Hér eru fræðimenn því ekki sammála. Frá Marxísku sjónarhorni getum við fært rök fyrir 

því að allar nýjar hreyfingar séu viðbragðshreyfingar um leið og þær séu 

umbótahreyfingar. Þær séu í viðbragði við ríkjandi samfélagsgerð og vilji koma öðru 

sjónarhorni fyrir innan þess. En á móti kemur að við getum rætt fræðimenn eins og Alan 

Touraine sem segir að nýjar hreyfingar séu ekki í viðbragði, með eða á móti neinu, heldur 

séu þær mikilvægt afl til þess að færa samfélagsleg gildi og viðmið í átt að markmiðum 

hreyfinganna sjálfra (Della Porta og Diani, 2006).  

Það þarf að skoða fleira en aðeins hreyfinguna sjálfa þegar kemur að því að flokka þær 

sem viðbragðshreyfingar, umbótahreyfingar eða róttækar hreyfingar. Umhverfið á 

hverjum tíma er ekki það sama. Því getum við lent í því að flokka svipaða hreyfingu, eða 
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hreyfingu sem er u.þ.b. alveg eins, í ólíka hópa aðeins vegna þess að umhverfið á þeim 

tíma sem hreyfingarnar spretta upp er ekki það sama. Þess vegna hafa fræðimenn 

aðallega skoðað málin sem hreyfingarnar standa fyrir og flokkað þær þar með í þá 

fyrirfram ákveðnu flokka sem til eru. Eðli hreyfinga getur sömuleiðis breyst með tímanum. 

Hreyfing sem verður til í viðbragði og viðheldur íhaldssömum gildum getur orðið frjálslynd 

vegna þess að samfélagið getur breyst á sama tími. Richard Flacks útskýrir þessa 

eðlisbreytingu sem þróun hinnar lýðræðislegu meðvitundar og hún þrengir þá bilið á milli 

hversdagslífsins og þess að „vera partur af sögunni“ en þess vegna sé auðveldara að ná 

fólki með sér í lið, því það sé að taka þátt í því að endurskrifa söguna (Flacks, 1988). 

Af þessu má draga þá ályktun að viðbragðshreyfingar séu í raun fljótandi og geti skipt 

um tón eftir því hvernig samfélagið liggur. Við getum því mögulega sagt að sá hópur sem 

við sjáum í dag – rísandi fylking þeirra sem hræðast innflytjendur og tala með fasískum 

hætti – sé í viðbragði við þær nýju hreyfingar sem hafa sprottið upp í gegnum árin. Þær 

hreyfingar voru þó mögulega viðbragðshreyfingar til að byrja með, náðu sínum 

markmiðum, settu róttækari markmið á dagskrá og héldu áfram. Af þessu má draga þann 

dóm að eðli viðbragðshreyfinga breytist hratt og gætu þær vel verið viðbragðshreyfingar 

í stuttan tíma þangað til hlutverk þeirra breytist í takt við samfélagið, með þeim 

afleiðingum að þær flokkist til umbótaafla eða annars konar viðbragðsafla. 

 

5.2 Ólík gildi, ólíkar leiðir og ólíkar lausnir 

Eitt sjónarhorn til viðbótar er sjónarhorn Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, en þeir segja 

að nýjar hreyfingar séu ein útgáfa af frelsandi hreyfingum sem bjarga einhverjum gildum 

og halda þeim á lofti í samfélaginu. Til þess að ná þeim markmiðum þurfi að færa 

samfélagið í átt að enn meira lýðræði. Því skiptr hlutverkaskipanin, þ.e. hvort þær séu 

róttækar eða varnarlegs eðlis, ekki lengur höfuðmáli heldur er athyglinni frekar beint að 

nýja hlutverkinu: að koma með lausnir og bjóða samfélaginu upp á rétt úrræði með 

aukinni samfélagsþátttöku bæði innan félagshreyfinganna sjálfra sem og innan 

samfélagsins í heild (Laclau og Mouffe, 1985). 

En hverju er verið að bjarga? Og hverja eru nýju hreyfingarnar að frelsa? Það hlýtur að 

vera gildishlaðið því ólíkir hópar túlka mismunandi hluti sem rétta eða ranga. 
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6 Lokaorð og umræða 

Félagshreyfingum er hægt að skipta upp á fjölbreyttari og flóknari hátt í dag heldur en 

áður. Við iðnbyltingu var samfélagið á margan hátt einfaldara og samfélagið skiptist í færri 

félagshópa. Sú skipting var þess eðlis að hóparnir skiptu sér upp með tilliti til stéttar og 

stéttahagsmuna. Það er að segja að sú barátta sem samfélagið átti í gegnum stéttir skilaði 

sér í félagslegum hreyfingum sem héldu fast í þau gildi og bjargir sem mótuðust með 

stéttunum sjálfum. Verkafólk í lægri stéttum skipti sér í einn félagslegan hóp og 

vinnuveitendur í efri stéttum í annan. Málefnin sem verkafólkið barðist fyrir voru bætt 

kjör þeirra sjálfra, aukin réttindi og betri líðan á vinnustað til dæmis. Vinnuveitendur 

börðust á móti þessum kröfum um umbætur og drógu úr þeim. Á sama tíma og sá hópur 

var í raun ekki að sækja nein réttindi þá brást hann við með því að neita ákveðnum 

réttindum sem hann var krafinn um. 

Með þróun samfélagsins með kapítalismann að leiðarljósi og hinni sívaxandi 

stéttabaráttu þá jókst hagsæld samfélagsins alls um leið. Verkalýðsstéttin náði fram 

ýmsum umbótum á vinnumarkaði á meðan efri stéttin gaf eftir. Með þessum átökum varð 

til blómlegra atvinnulíf sem gerði það að verkum að svigrúm var fyrir nýja stétt að 

myndast og krafan varð enn meiri um bætta og aukna þjónustu. Fólk hafði meira á milli 

handanna, konur fóru út á vinnumarkaðinn og þetta skapaði nýja samfélagsgerð. 

Vaxandi millistéttin átti það sameiginlegt að vera menntaðri heldur en verkalýðurinn og 

barðist fyrir ólíkum málum. Bætt aðstaða millistéttarinnar var ekki endilega eina 

dagskrármálið heldur vildi þessi nýja stétt berjast fyrir fjölbreyttari málum fyrir hag alls 

samfélagsins, óháð stéttum. Mál eins og umhverfisvernd, afvopnun, kvenfrelsi og málefni 

minnihlutahópa átti frekar málsvara hjá millistéttinni sem hafði tíma til að setja slík 

málefni á dagskrá og fylgja þeim eftir með pólitískum þrýstingi. Breytingar innan hins 

opinbera kerfis, sem leiddi af sér umfangsmeira ríkisvald með tilheyrandi skrifræði 

skapaði einnig annan vettvang fyrir millistéttina því opinberir starfsmenn voru ekki 

endilega að berjast við ríkið fyrir bættum kjörum heldur vildi millistéttin setja málefni á 

dagskrá í ríkari mæli og þá sérstaklega þegar kom að pólitískari málum jafnt sem 

utanríkismálum. 

Þessar breytingar á stéttagerðinni höfðu áhrif á félagslegar hreyfingar. Lægstu 

stéttirnar héldu áfram að berjast fyrir sínum umbótum og settu sig aðallega á móti efstu 

stéttinni sem enn reyndi að draga úr umbótunum. Hin nýja stétt, millistéttin, barðist um 



37 

leið fyrir ólíkum málum. Með nýjum félagslegum hreyfingum spruttu einnig upp 

hreyfingar sem vildu draga úr þeim umbótum – íhaldsöfl og afturhaldsöfl sem samþykktu 

ekki breytingarnar sem nýju hreyfingarnar töluðu fyrir. Umhverfi félagslegra hreyfinga 

varð því flóknara og línur milli ólíkra félagslegra hreyfinga urðu óskýrari. 

Þessi aukna hagsæld kallaði á nýjar umbætur og í dag hefur hlutverk félagshreyfinga 

tekið enn meiri breytingum sem gerir myndina að vissu leyti enn óskýrari. Ennþá er 

ákveðin stéttabarátta og enn er barist fyrir réttindum minnihlutahópa en sjónarhorn og 

fókuspunktar félagslegra hreyfinga breytast með málefnunum og samfélaginu í heild 

sinni. Þetta sjáum við til dæmis þegar við skoðum efnahagskreppuna í hinum vestræna 

heimi. Þegar kreppti varð til ný félagsleg hreyfing, með ákveðinni blöndun nokkurra 

hreyfinga, sem átti ýmislegt sameiginlegt með hinum hefðbundu nýju hreyfingum 

millistéttarinnar, en einnig voru merki um að hún tengdist gömlu hreyfingunum. Þá 

beindist orðræðan aftur að stéttum, ójöfnuði og efnahagsmálum almennt. 

Það er erfitt að gera sér fyllilega grein fyrir því hvers konar félagshreyfingu við eigum 

við þegar mótmælin sem áttu sér stað í kjölfar efnahagskreppunnar eru skoðuð. Grosso 

og Giugni fundu út, með rannsóknum sínum á þátttakendum í mótmælunum, að erfitt 

væri að staðsetja þessa nýju félagshreyfingu með afgerandi hætti. Annars vegar er hún 

viss umbótahreyfing sem beitir aðferðum nýrra hreyfinga eins og aukinni áherslu á 

samfélagsmiðla og hefðbundin mótmæli en tengist hins vegar í stjórnmálin og snýst um 

efnahagsmál, sem rímar við eldri félagshreyfingar. Stéttirnar hafa því sitt að segja en 

einnig málefnið sjálft, svo og samfélagsgerðin á hverjum tíma og að lokum umhverfislegir 

þættir. Hægt er að skilja félagshreyfingar og greina þær með því að athuga hvaða 

einstaklingar það eru sem samsvara sig þeim en ef við náum að greina einstaklingana 

sjálfa þá er auðveldara að átta sig á gerð félagshreyfinganna, eðli þeirra og tilgangi. 

 

6.1 Enn er barist, enn skipt 

Ef við skoðum samfélagið eins og það er nú og þá sérstaklega hina vaxandi þjóðerniskennd 

og andstöðu við flóttafólk, þá veltir maður því fyrir sér hvar sá hópur lendir þegar kemur 

að flokkun í félagshreyfingar. Nærtækast er að telja að þjóðernishreyfingarnar séu ein 

viðbragðshreyfing sem er þá í viðbragði eða andstöðu við vöxt þeirra nýju hreyfinga sem 

hafa náð góðum árangri síðustu misseri. Nú, hartnær áratugi eftir efnahagshrunið 2008, 
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þá veltir maður því fyrir sér hvort að andstöðuhreyfingin sem varð til í kjölfar kreppunnar 

hafi á vissan hátt fært félagslegu hreyfingarnar aftur, veikt nýju hreyfingarnar og því 

skapað svigrúm fyrir sterkari viðbragðhreyfingu gegn þeim. Hvort einstaklingar sem 

upplifðu sig utanvelta þegar kom að nýju hreyfingunum hafi fundið grundvöll í 

viðbragðshreyfingunum og þar sem nýju hreyfingarnar hafi aðallega talað fyrir 

umburðarlyndi í sinni víðustu mynd þá sé viðbragðið mögulega við því? 

Hvernig félagshreyfingar verða til og hvernig þær vinna er áhugavert þegar kemur að 

því að skoða réttindi og umbætur. Hvaða hópar eru það sem þrýsta á umbætur? Oftast 

eru það undirokaðir hópar sem eiga sér ekki sterka málsvara innan hins opinbera eða hafa 

ekki fjármagn til að ná sömu samfélagslegu stöðu öryggis og vellystinga eða þeir hópar 

sem hafa menntun og reynslu til að átta sig á því hvar þurfi að gera umbætur. 

Ætla má að umbótahreyfingarnar verði því alltaf fyrir ákveðinni andstöðu frá þeim 

hópum sem eru ómenntaðir og íhaldssamir. Er þá ekki hætta á því að það sé einmitt sama 

fólkið og er mest á móti útlendingum og helst líklegt til þess að temja sér þjóðerniskennd? 

Gæti þjóðernishreyfingin sem við sjáum í dag því í raun verið viðbragð eða uppsöfnuð 

gremja í garð nýju hreyfinganna, sem einmitt voru ekki að berjast beint fyrir réttindum 

þeirra, þrátt fyrir að leiðarljós þeirra hafi ávallt verið umbætur fyrir samfélagið allt? 

Gleymdust því ákveðnir hópar – hópar sem hvort eð er þurftu ekki á umbótum að halda? 

Þarna spila inn í jafnt réttindi og völd með tilliti til þess hvernig stéttir og félagshreyfingar 

beita sér. Sá sem skortir réttindi og er valdalítill sækir umbætur til þeirra sem skortir þau 

ekki eða býr jafnvel við forréttindi og hefur völd. Eru því viðbragðshóparnir í dag 

einfaldlega hræddir við að missa forréttindi sín og völd? Að nýja hreyfingin sem barist hafi 

fyrir umbótum muni halda áfram þangað til að forréttindahóparnir verði réttindalausir? 

Því er erfitt að svara en vel þess virði að spyrja. 

Eru nýju hreyfingarnar mögulega ekkert nýjar eftir allt saman og erum við jafnvel enn 

föst í sömu baráttu og var háð við iðnbyltingu. Erum við ennþá að tala um stéttir, þó við 

séum komin svo langt frá þeim að við erum hætt að minnast á þær. Við forsendubrestinn 

og efnahagshrunið þá hafi í raun opinberast hve mikil stéttaskipting og misskipting er enn 

við lýði í vestrænu nútímaþjóðfélagi.  

Félagshreyfingar eru greinilega að leita að einhverslags jafnvægi – jafnvægi á milli 

ólíkra stétta, ólíkra hópa, á milli menntaðra og ómenntaðra, nýrra mála og gamalla, og 

framþróunar og íhaldssemis. Ef óréttlætið væri ekkert og jöfnuður mikill, væri þá 
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grundvöllur fyrir félagshreyfingar til að takast á, þar sem félagshreyfingarnar þrífast ýmist 

á þeim grundvelli að vinna með umbótum eða á móti þeim. Með þetta sjónarhorn í huga 

má spyrja hvort íhaldshreyfingarnar eða viðbragðshreyfingarnar myndu hafa 

tilverugrundvöll án umbótahreyfinga eða nýrra hreyfinga, eða myndum við þá skoða 

málið frá öðru sjónarhorni? 

Það er greinilegt að félagshreyfingar spila stórt hlutverk þegar kemur að breytingum á 

samfélagsgerðinni, hvort sem um umbætur eða afturhald er að ræða. Allt er þetta 

nefnilega hluti af samfélagslegum breytingum, sem skipta miklu máli þegar hlutfallið á 

milli valda og réttinda er skoðað. 

 

6.2 Átök skila sér í bættum heimi? 

Hafði þá Marx mögulega rétt fyrir sér allan tímann? Að samfélagið hreinlega gæti ekki 

lifað án ágreinings? Já og nei, og mögulega er þessi ágreiningur víðari heldur en sá sem 

Marx fjallaði um. Því það eru ekki tveir pólar sem takast á, heldur mun fleiri. Það eru 

heldur ekki endilega átökin sem skila sér alltaf í breytingum. Þvert á móti hafa nýjar 

hreyfingar sýnt það og sannað að samvinna og öflug hugmyndafræði kemur málefnum 

langt.  

Að lokum ætla ég ekki að taka afstöðu til þess hvort að þeir sem kenna sig við 

þjóðerniskennd séu að berjast fyrir góðum eða vondum breytingum en þau eru alltént að 

berjast fyrir breytingum og fara ólíkar leiðir til þess að ná þeim fram og þar af leiðandi er 

áhugavert að skoða þessi mál. Ég vona hins vegar að innan örfárra ára geti félagsfræðingar 

nútímans rannsakað áhrif þessara breytinga sem þau hyggjast ná fram. Frá mínu 

sjónarhorni er líklegt að þau séu hluti af einni stórri viðbragðshreyfingu og fyrir mér er 

nauðsynlegt að rannsaka almennilega breytingar nútímans með kenningar um félagslegar 

hreyfingar að leiðarljósi. 
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