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Formáli 

Ritgerðin er lokaverkefni til BA-gráðu í mannfræði sem er kennd við Háskóla Íslands. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Unni Dís Skaptadóttur fyrir að lesa yfir lokaverkefnið 

og koma með góðar og þarfar ábendingar sem og leiðbeiningar. Sömuleiðis vil ég 

þakka henni fyrir samstarfið. Einnig vil ég þakka mágkonu minni, Þórhildi Björnsdóttur 

sem marglas yfir lokaverkefnið og hefur verið mikill og góður styrkur í gegnum þetta 

ferli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um rasisma (kynþáttahyggju) og fordóma. Kynþáttahugtakið er skoðað 

og einnig skilgreining á rasisma og hvernig kynþáttahugakið tengist flokkun eftir 

valdamun. Fjallað verður lítillega um nýlenduhyggjuna, hvernig hörundslitur tengist 

rasisma og hvernig tengsl hugmynda um kynþætti tengjast þjóðerni, þjóðaruppruna, 

þjóðernishyggju, valdi, menningu og fjölmenningu. Útlendingahræðsla, ný-rasismi, 

fordómar og rasismi í fortíð og nútíð koma einnig við sögu, sem og hvítleiki, svartleiki 

og valdamunur. Fjallað verður um um hugmyndir um orsakir rasisma og hvernig megi 

fyrirbyggja þær. Að lokum verður þetta tengt saman og spurningum hvað varðar þessa 

þætti svarað. 
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Abstract 

This thesis is about racism and prejudice. The concept of race and racism will be 

examined and the definition of racism - how it is related to hierarcy in society, 

colonialism and skincolor. How “race“ is connected to nationality, ethnicity, 

nationalism, power differences, culture and multiculture - racism, xenophobia and 

neo-racism is also examined. It will be looked at racism and prejudice in the past and 

today, also how whiteness, blackness are connected to racism and prejudice. Likewise 

it will be looked at racism and power struggle in the past and to day and what is the 

reason for racism and how people can have prevention actions against it. These 

factors will be connected together to shed light on the questions raised. 
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Inngangur 

Í ritgerðinni er fjallað um kynþáttahyggju, eða hinn svokallaða rasisma og fordóma. 

Umræðu um þetta tvennt verður fléttað saman til að varpa ljósi á kynþáttafordóma. 

Sömuleiðis verður það skoðað hvernig kynþáttahyggja hefur áhrif á fólk og samfélag 

þess. Einnig verður fjallað um hvernig sumt fólk er oft óumburðarlyndara gagnvart 

hörundslit fólks sem er af öðrum kynþætti en það sjálft, s.s. svörtu fólki. Rasistar 

virðast til að mynda ekki þola vel nærveru svarts fólks og athyglisvert er líka að skoða 

hvernig rasismi hefur verið í gegnum tíðina gagnvart Gyðingum og múslimum. 

Rasismi og fordómar tengjast óneitanlega sterkum böndum og í grein Kristínar 

Loftsdóttur (2011) segir að þessir þættir séu enn við lýði í nútímanum og mikilvægt sé 

að undirstrika að þeir séu ekki bara einhverjar óþægilegar staðreyndir sem snúist um 

veiklyndi þeirra sem fyrir henni verða. Rasismi hefur samkvæmt henni verið 

orsakavaldur að gríðarlega miklu og ruddalegu líkamlegu ofbeldi sem og morðum 

gagnvart mörgum kynslóðum manna þar sem milljónir manna hafa misst 

grundvallarmannréttindi sín (Kristín Loftsdóttir, 2011). 

Höfundur hefur líka oft velt fyrir sér ástæðu þess að sumt fólk sé haldið 

kynþáttafordómum og annað ekki. Hver sé hin raunverulega ástæða rasisma og 

fordóma? Hvers vegna virðist það meira rótgróið hjá sumu fólki að líta fólk af öðrum 

kynþætti hornauga og jafnvel fyrirlíta það? Fyrir mér er þetta algjörlega óskiljanleg 

hegðun. Allir ættu að hafa sama rétt í samfélaginu og að sanngirni sé höfð til hliðsjónar 

óháð hörundslit og uppruna fólks, hvort sem það kemur frá Afríku eða Evrópu og er af 

öðrum kynþætti, til dæmis svörtu fólki. Til dæmis er áhugavert að skoða ástæðu þess 

að Adolf Hitler viðhafði mikla grimmd og fjandskap gagnvart Gyðingum og svörtu fólki 

og öðrum hópum sem voru honum og nasistum ekki þóknanlegir. Einnig er áhugavert 

að skoða uppgang rasisma og nasisma í sögulegu samhengi sem og í nútímanum. 

Einnig verður skoðað hvert sé sjónarmið frjálslynds fólks og hvernig 

kynþáttaaðskilnaður sem var áður fyrr mjög mikill í Bandaríkjunum tengist rasisma og 

fordómum. Almenn menntun fólks tengist rasisma og fordómum og skoðað verður 

hvernig sú þróun hefur verið í gegnum árin og hvort það sé sterk tenging á milli 

stórfelldra umbóta á skólakerfinu og því að hafna kynþáttaaðskilnaði skólalega séð.  
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Það er sömuleiðis áhugavert að skoða lítillega sýnileika svartra kvenna hvað varðar 

háskólamenntun í Bandaríkjunum og hvernig rasismi tengist því og hvernig horfunar 

séu fyrir svartar konur í dag hvað varðar háskólamenntun.  Það er mikilvægt að skoða 

samspil áðurnefndra þátta.  

Í fyrsta kafla er fjallað almennt um skilgreiningar á kynþáttahugtakinu og rasisma. Í 

öðrum kafla er það skoðað hvernig rasismi tengist flokkun eftir stigveldi eða valdamun 

í samfélaginu og farið yfir sögu nýlenduhyggjunnar og hörundslit. Þriðji kafli fjallar um 

hvernig hugmyndir um „kynþætti“ tengjast þjóðerni, þjóðaruppruna, þjóðernishyggju, 

tungumáli og valdi. Í fjórða kafla er sjónum beint að því hvernig rasismi birtist í 

nútímanum og þá einnig í tengslum við hvernig fjallað er um menningarmun (ný-

rasisma), fjölmenningu og hvernig hann birtist í útlendingahræðslu. Í fimmta kafli 

verður farið nánar yfir rasisma og fordóma. Í sjötta kafla er talað um hvítleika, 

svartleika, rasisma og valdabaráttu. Sjöundi kafli er um hugmyndir sem fram hafa 

komið um orsakir rasisma, sem og fyrirbyggjandi aðgerðir gegn honum. Eftir það koma 

lokaorð þar sem efnið er dregið saman og það rætt. 
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Kynþáttahugtakið  

Kynþáttahugtakið hefur verið lengi við lýði en í þessum kafla er ætlunin að lýsa í stuttu 

máli fyrstu skrefum nútímamannsins í heiminum og að sýna fram á að „kynþættir“ séu 

einfaldlega ekki til í eiginlegri merkingu. Kynþættir hafa þó verið alveg frá miðri 20. öld 

skilgreindir sem að mannkynið hafi verið mismunandi en hins vegar er í nútímanum 

litið svo á að kynþáttahugtakið eigi ekki sérstaklega vel við vegna þess að það þykir 

einfaldlega óeðlileg hugmynd þegar „kynþættir“ og rasismi eru annars vegar. Þó svo 

að það þyki ekki gott að flokka fólk eftir „kynþáttum”  er kynþáttahugtakið ekki alveg 

aðskilið frá rasisma og því að aðgreina fólk í nútímanum (Liberman, 2004). 

Þegar kemur að félagsfræðilegri skilgreiningu á kynþáttahugtakinu er hún ekki klippt 

og skorin en félagsfræðilegir mannfræðingar horfa fyrst og fremst á hvernig menning 

sé í samfélaginu og hvernig hegðun fólks mótast af henni. Ramón Grosfoguel (2016) 

heldur því fram að til séu margar skilgreiningar á rasisma en hann getur til dæmis verið 

skilgreindur út frá trúarbrögðum, þjóðaruppruna, menningu, tungumáli sem og 

hörundslit. Rasismi gagnvart trúarbrögðum birtist þá, til dæmis í fordómum gegn einu 

sérstöku trúarbragði eins og Íslam. Rasismi og menning tengjast líka og byggir sem 

dæmi á menningarmismun sem getur verið raunverulegur, ímyndaður eða hreinlega 

búinn til, þrátt fyrir áherslu menningarbundins rasisma. Einnig má sjá að rasismi 

tengist hörundslit fólks en til er að fólk verði fyrir fordómum vegna hörundslits og að 

það sé komið öðruvísi fram við það vegna hans. Rasismi og tungumál tengjast 

jafnframt en tungumálamismunun er oft skilgreind sem fordómar á tungumálum sem 

leiðir til þess að einstaklingar hljóta óréttláta meðferð vegna notkunar á ákveðnu 

tungumáli, til dæmis Navajo tungumálinu sem er tungumál frumbyggja í Norður-

Ameríku (Nadel, 2009 og Grosfoguel, 2016). 

Allar manneskjur eru þó ekki nákvæmlega eins í dag, þær eru ýmist hvítar, svartar 

eða brúnleitar á hörund og svo framvegis. Edourd Machery og Luc Faucher (2005) 

segja líka að leggja eigi áherslu á að maðurinn sé margbreytilegur og erfitt sé að 

útskýra hvers vegna ýmis menning hafi þróað með sér kynþáttahugtakið og flokkun 

eftir svipgerð (e. phenotype), þ.e.a.s. eftir hörundslit, háralit og svo framvegis. Að 
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flokka fólk eftir hörundslit er alls ekki rökrétt sýn og til dæmis hefur verið sýnt fram á 

að það sé meiri erfðafræðilegur erfðabreytileiki innan hóps af fólki en milli þeirra 

vegna þess að þó það hafi ekki vísindalegan grunn þá hefur það félagslega merkingu 

(Machery og Faucher, 2005). 

Machery og Faucher (2005) benda þannig á að flokkun sem er byggð á hörundslit 

sé rasísk kennisetning sem sé einfaldlega röng. Þeir fjalla mikið um kynþáttahugtakið 

þó svo að þeir séu gagnrýnir á líffræðilega skilgreiningu á því. Robert Miles og Malcom 

Brown (2003) benda einnig að kynþáttahugtakið sé heldur ekki til en gengið er út frá 

því með verufræði (e. ontology) og þekkingarfræði (e. epistimology). Mögulega er 

samt hægt að nota hugmyndina um kynþætti til að fá fólk til þess að beita sér gegn 

rasisma (Machery og Faucher, 2005; Miles og Brown, 2003). 

Erfðafræðilegi þáttur mannsins hefur einnig verið rannskaður af Morris Sharp og 

Richard Foster (2002) og þeir segja að það sé rangt að flokka fólk eftir hörundslit því 

enginn erfðafræðilegur munur sé marktækur eða verulegur á kynþáttum fólks. Það 

fólk sem telur að sumir kynþættir séu á einhvern hátt „æðri”og aðrir kynþættir 

„óæðri” þurfi að fræðast meira um erfðafræðilega þætti mannkynsins. Sharp og 

Morris hafa líka bent á að erfðafræðingar nútímans hafi bannað að leitað sé að 

sérstökum „indverskum” og „afrískum” genum. Þeir segja ennfremur að félagsleg 

flokkun sé mikilvæg fyrir erfðafræðinga sem rannsaka erfðamengi og styðjast við 

„félagsleg” auðkenni úr prófunum líffæragjafa til að tryggja að „líffræðileg” misleitni 

(e. heterogeneity) sé greind (Sharp og Foster, 2002). 

Þó svo að nútímamaðurinn hafi orðið til fyrir mjög löngu síðan, eða um 200 þúsund 

árum, er einnig langt síðan kynþáttahugtakið og rasismi komu fram. Alana Lentin 

(2012) segir að kynþáttahugtakið hafi fyrst komið fram á árunum 1200-1500 en 

ástæðan var fyrst og fremst í pólitískum tilgangi vegna þess að kynþáttaleg og þjóðleg 

stjórnmál tengjast. Til dæmis er samfélag svarts fólks tengt bandarískum stjórnmálum. 

Einnig var pólitísk þróun með hefðbundnum hætti en hún var líka til þess að skilja 

hvernig samfélagið virkaði og hvernig tengslin á milli fólks væru (Lentin, 2012). 

Kynþáttahugtakið var þó fyrst notað í nútímaskilningi árið 1684 af hinum franska 

lækni, Francois Bernier sem gaf út bókina „Nouvelle division de caterre Par les 

différents espéces ou races qui l‘habitent“ sem merkir í lauslegri þýðingu: „Skipting 

eftir mismunandi tegundum eða kynþáttum.“ Þar er sagt að kynþáttur standi fyrir 
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skiptingu meðal manna sem byggist á hinu sýnilega og líkamlegum mismun. 

Kynþáttahugtakið var einnig notað til að lýsa fólki og að enginn tilgangur væri í að 

skipta fólki í „æðra“ og „óæðra“ fólk. Fræðimenn á Vesturlöndum byrjuðu fyrstir 

manna að velta fyrir sér hvað það þýddi að vera manneskja sem breytti í grunninn því 

hvernig fólk hugsar um uppruna mannana, samfélagsins og sjálfs alheimsins. 

Mikilvægsta breytingin var þó um lífið sjálft og alheiminn sem upphaflega tengdust 

guðfræðilega sem og huglægt. Í staðinn komu lýsingar byggðar á rökum og flokkun þar 

sem lífeðlisfræðileg hugtök voru notuð til þess að raða mannkyninu upp (Lentin, 2012). 

Þó svo að kynþáttahugtakinu hafi í fyrstu ekki verið ætlað að aðgreina fólk var samt 

annað upp á teningnum á 19. öld og á tíma nasismans, eða á árunum 1933-1944. 

Kristín Loftsdóttir (2011) bendir á að margir telji að hugtakið „þjóðernishópur“ sem er 

skilgreint sem hópur ákveðinna meðlima samfélags, s.s. Gyðingar, megi heimfæra á 

hugmyndir frá 19. öld en á þeim tíma var rasismi mikilvægur þegar kom að því að 

Evrópumenn vildu vita meira um hann á vísindalegan hátt. Kristín og margir fleiri hafa 

tengt þetta að miklu leyti við nýlendutímann og þróunarhyggju þar sem fólk var 

flokkað sem misþróað og Evrópumenn voru taldir æðri. Þá var mikil vísindaleg 

framþróun hjá fræðimönnum en þeir töldu að flokka mætti manneskjur í aðgreinda 

„kynþætti“ og höfðu líka hugmyndir um undirtegundir sem tengdust hvort sem horft 

var á félags- eða líkamlega þætti. Þeir voru Evrópubúar og aðhylltust því að flokka á 

kerfisbundinn hátt hópa sem þeim þóttu óæðri en þeir sjálfir (Kristín Loftsdóttir, 2011). 

Kristín Loftsdóttir bendir líka á að hugtakið „kynþáttur“ tengist rasisma og hugtakið 

hafi fengið afmarkaða merkingu á 18. og 19. öld því kenningar þróuðust ásamt 

hugmyndum byggðum á félagslegum og hugmyndafræðilegum rökum. Þessar 

kenningar röðuðu mannkyninu upp eftir menningar- og líffræðilegri þróun sem þó eru 

taldar eiga sér eldri sögu. Sem dæmi mætti nefna að á kristnum miðöldum í Evrópu 

var sagt frá einum af þremur sonum Nóa sem var tengdur við Afríku og hafði dökkan 

húðlit. Við landvinninga á 15. öld voru meiningar um fjölbreytileika manneskjunnar 

fastmótaðar og flokkaðar með þróunar- og kynþáttahyggju. Kristín bendir á að þó svo 

að kynþáttafordómum sé oftast hafnað af nútímafræðifólki sé ógagnrýnin nálgun oft 

á tíðum skammt undan í orðræðunni um kynþætti. Til dæmis vísar hugtakið kynþáttur 

til þess að skipta fólki niður í hópa eftir náttúrulegum leiðum (Kristín Loftsdóttir, 2004). 
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Rasimi og fordómar eru líka skilgreindir sem andstæða gagnrýninnar hugsunar og eru 

oft samhliða mismunun, til dæmis tengt við kynþætti, þjóðerni og tungumál svo 

eitthvað sé nefnt. Deilur hafa líka verið um hvort rasismi, eða þegar manneskjur trúa 

því að þeirra „kynþáttur“ sé æðstur og bestur, hafi fyrst komið fram á 19. öld en sumir 

halda því fram að fordómar nái jafnvel lengra aftur í tímann, en fordómarnir voru þá 

jafnan tengdir rasisma. Einnig fjallar Kristín Loftsdóttir (2010) um félagslegt minni og 

að það sé hugtak sem tengist rasisma en félagslegt minni er mikilvægt fyrirbæri sem 

gengur milli kynslóða og er einskonar fortíðarþrá sem sýnir tímann sem línulegt 

fyrirbæri með einkonar bili milli fortíðar og nútíðar. Kristín Loftsdóttir (2004) segir 

jafnframt að rasisminn hafi verið allsráðandi á tímabili nasismans sem einskonar trú á 

kynþætti með skírskotun til vísindalegs fyrirbæris og hefur verið nefnd af 

mannfræðingnum Ashley Montagu sem hættulegasta mýta mannsins. Enda nýttu 

nasistarnir sér þetta sem vald gagnvart fórnarlömbum sínum og sögðu að það væri í 

þágu vísindanna að raða manneskjunni upp í líffræði- og menningarlegan 

þróunarskala. Montagu vildi ekki samþykkja vísindlega hugtakið kynþátt en hann kom 

með niðurstöður úr líffræðilegri mannfræði og erfðafræði til að sýna fram á það. 

Niðurstaðan varð sú að kynþættir væru ekki til sem er þekkt í nútíma mannfræði og 

almennt viðurkennt af fræðimönnumnútímans (Kristín Loftsdóttir, 2011; Kristín 

Loftsdóttir, 2010; Kristín Loftsdóttir, 2004). 

Vísindmenn hafa líka sýnt fram á að hugtakið „kynþáttur“ hafi litla sem enga 

vísindalega merkingu og ekki eigi að flokka fólk eftir „kynþáttum“ eins og fram hefur 

komið. Einnig segir Kristín að hinir svokölluðu „beinu“ kynþáttafordómar víðast hvar í 

heiminum séu fordæmdir en beinir fordómar geta talist til fordóma gagnvart 

hörundslit fólks, uppruna þeirra og menningu. Þeir eru jafnframt bannaðir samkvæmt 

lögum hér á landi sem og víða annars staðar í heiminum (Kristín Loftsdóttir, 2004). 

Foster og Sharp (2002) eru einnig sammála hvað varðar hugmyndir um kynþætti en 

þeir segja að flokkun á hugtakinu „kynþáttum“ sé umdeildasta og misskildasta 

hugtakið hjá fræðamönnum á vísindasviðinu og einnig í samfélaginu. Samt reyna 

líffræðilegir mannfræðingar að nota vísindalegar greiningar til að tilgreina ályktaðan 

og nákvæman líffræðilegan mismun milli íbúa samfélagsins en hins vegar hafa 

líffræðilegir mannfræðingar og félagsfræðingar ekki alltaf sömu sýn á 

kynþáttahugtakið varðandi uppruna manna. Sá fræðimaður sem var frumkvöðull í 
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rannsóknum á kynþáttahyggju og fyrstur mannfræðinga til að skoða kynþáttahugtakið 

var bandaríski en þýskættaði mannfræðingurinn Franz Boas (1942). Hann sagði að 

samsetning kynþáttar væri aðallega menningar- og sögulegs eðlis og hefði litla 

líffræðilega merkingu. Boas sagði jafnframt að rangt væri að flokka fólk eftir hörundslit 

því allir menn ættu að vera jafnir. George Armelagos og Alan Goodman (1998) benda 

einnig á þessa gagnrýni Boasar á formgerðarflokkun kynþátta en hann taldi það 

óræðið og óhlutstætt hugtak. Hann gagnrýndi líka hugmyndir um stöðugleika 

kynþátta. Einnig sagði Boas að hugmyndir um kynþætti stuðluðu að rasisma. Boas var 

mjög framsýnn, eins og áður sagði, þegar kom að rasisma en Vernon Willams (1996) 

skrifar um að hann hafi gagnrýnt ríkjandi orðræðu í bandarískum félagsvísindum um 

kynþætti. Boas taldi einfaldlega að svart fólk væri ekki óæðra hvítu fólki (Foster og 

Sharp, 2002; Armelagos og Goodman, 1998). 

Til sýna hversu framsýnn Boas var er hægt að skoða þróunarkenningu líffræðingsins 

Charles Darwins en sú kenning er um uppruna og þróun manna og þótti koma inn á 

ásættanlegan möguleika fyrir því að trúa því að allt gerðist af náttúrulegum orsökum. 

Samkvæmt þrónarkenningu Darwins eru allar lífverur af sama stofni en hann taldi að 

þær hefðu þróast svo vegna náttúruvals en nátturuval er samkvæmt Darwin að sá sem 

er hæfastur lifir af sem er afleiðing þróunar og erfðafræðilegs breytileika í gegnum 

kynslóðir. Einnig sagði Darwin að fólk væri náttúrulega misjafnt og misvel undir það 

búið að takast á við krefjandi umhverfi, til dæmis náttúruna. Hann taldi að þess vegna 

yrði svart fólk undir í lífsbaráttunni en hann taldi að hvítir Evrópubúar væru þróaðri 

enn aðrir kynþættir (Knight, 2003). 

Á 19. öld þótti sumu hvítu fólki „eðlilegt“ að finnast það vera af æðri og betri 

kynþætti. Boas sagði aftur á móti að svart fólk ætti að vera metið af sínum eigin 

verðleikum og vera jafningjar hvíta mannsins. Hann hafði mikil áhrif á að 

kynþáttastimpillinn var fjarlægður úr lífffræði- og menningarlegri mannfræði en 

áhrifin voru á hugsunargang yngri kynslóðar afrísk/bandarískra félagsvísindamanna 

sem álitu alla menn jafna í samfélaginu (Armelagos og Goodman, 1998; Williams, 

1996). 

Foster og Sharp (2002) segja þó að hugtak eins og „kynþáttur“ geti komið að góðum 

notum í erfðafræðilegum rannsóknum og almennt við rannsóknir á fólki sem og 

samfélaginu. Félagslega þætti má nota til að rannsaka íbúafjölda eða stofn og 
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undirhópa. Oftar en ekki er gert ráð fyrir að líffræðilegur skyldleiki sé breytilegur og 

gefi jafnvel ekki rétta mynd hvað varðar erfðafræðilega þætti fólks. Þessir þættir geta 

einnig haft áhrif á erfðafræðilegar niðurstöður. Með þessu er hægt að reyna að öðlast 

betri skilning á erfðafræðilegum breytileika meðal fólks sem og að hugsanlega hagnast 

á erfðafræðilegum rannsóknum (Foster og Sharp, 2002). 

Mannfræðingurinn Faye Harrison (1998) segir að hins vegar sé mikilvægt að beita 

verkfærum mannfræðarinnar, líkt og að spyrja ítarlegra spurninga og setja fram 

kenningar varðandi hreyfiafl rasismans og að þverfagleg tenging sé mikilvæg þegar 

kemur að rasisma. Harrison sem skrifar grein sína í lok tíunda áratugs síðustu aldar og 

var útgefin árið 1998 segir einnig að kynþáttamismunun sé vandamál, þar sem rasismi 

virðist stöðugt vera til staðar og að hann sé stundum dulbúinn og oft afneiti fólk tilvist 

hans. Harrison segir að þó svo að fólk geti afneitað því að hugmyndir um 

kynþáttamismunun byggi á vísindalegum grunni verði samt að rannsaka rasisma því 

hann heldur áfram að vera til og hafa áhrif (Harrison, 1998). 

Harrison bendir á að Derrick Bell sem var fyrsti svarti próferssorinn í lögfræði við 

Harvard háskólann og einn af leiðandi fræðimönnum Bandaríkjanna í rasisma, telji að 

þrátt fyrir að kynþættir séu bara hugmyndafræðilegur tilbúningur haldi rasismi áfram 

að vera til. Hún segir að ein afleiðing þess að vita að kynþættir séu ekki til væri til þess 

að fólk hætti að fjalla um kynþátt og þá oft um rasisma um leið. Í nútímanum er hins 

vegar talið að rasismi sé lúmskur og torskilinn. Harrison segir þó að mannfræðingar 

leitist við að skoða kynþáttahyggju eins og hún kemur fyrir og hvernig hún birtist í hinu 

daglega lífi, til dæmis með því að nota etnógrafíu. Það var því mismunandi hvernig 

sjórnarhornið var á kynþætti og rasisma. Einnig vonast Harrison til að mannfræðingar 

skipti sér af hversdagslegum menningarlegum rökfærslum hvað varðar „kynþætti” 

(Harrison, 1998). 

Samkvæmt Benjamin Bowser (1995) er einnig mikilvægt að skoða hvernig rasismi 

tengist mismunun og að fólk hafi persónulega fordóma gagnvart öðru fólki. Það er 

samt til annað fólk sem einfaldlega telur að það skipti ekki máli hvort að fólk sé svart, 

hvítt og framvegis, hörundsliturinn skipti það bara alls engu máli. Rasimi getur verið 

svo „eðlilegur” fyrir öðru fólki að það er næstum því alveg eins og hinar daglegu 

athafnir fólks og það viðheldur ójöfnuði á milli fólks í samfélaginu. Það getur líka verið 

meiri hræðsla til staðar á milli hvíts fólks og brúns fólks en á milli brúna fólksins og 
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svarta fólksins en þetta endurspeglaði oft og tíðum erfiðleika seinni tveggja hópanna. 

Í brúna rasismanum er talið að ekki séu til staðar einangraðir þættir fordóma heldur 

komi hann fram sem stigbreytur hluti af hvíta rasismanum, eða sem stefnubundið 

hnattrænt kerfi af honum. Það er því ljóst að kynþáttahugtakið er flókið hugtak og alls 

ekki klippt og skorið (Bowser, 1995; Washington, 1990). 

Það er líka ljóst að kynþáttahugtakið og rasisminn ná langt aftur í sögu mannsins. 

Skoðun fólks í nútímanum er að það sé ekki æskilegt að flokka fólk niður eftir 

„kynþáttum“ þó það hafi verið frekar almennt á 19. öld og alveg fram á 20. öldina. Það 

eru einnig skiptar skoðanir á fræðasviðinu. Líffræðilegu mannfræðingarnir horfa fyrst 

og fremst á kynþætti í erfðafræðilegum tilgangi en félagsfræðilegu mannfræðingarnir 

telja að yfir höfuð eigi ekki að flokka fólk niður í kynþætti. Þeir hafa þó áhuga á því 

hvaða áhrif hugmyndir um kynþætti hafa í samfélaginu og á mótun rasisma.  

Skilgreiningar á rasisma sem tengist flokkun eftir stigveldi, 
nýlenduhyggju og hörundslit  

Í þessum kafla er fjallað um áhrif nýlendutímans á það hvernig rasisminn og  

stigveldi/valdamunur getur birts í dag. Einnig er skoðað hvernig hörundslitur tengist 

því hvernig nútímamaðurinn varð til sem og hvernig hörundslitur tengist rasisma í 

nútímanum, til dæmis á Norðurlöndunum. 

Paul Durrenberger og Susan Erem (2010) segja að forfaðir nútímamannsins (e. 

homo sapiens) hafi upphaflega orðið til í Austur-Afríku og talið er að fólk hafi fyrr á 

tímum lifað í nálægð við hvort annað yfir langt skeið eða síðan það fór að fara út fyrir 

Afríku eins og til Evrópu. Við það blönduðust „kynþættir”. Það þýðir að hvort sem 

manneskjur eru hvítar á hörund, svartar og svo framvegis að þá eiga allar manneskjur 

sama forföður og jafnframt sama uppruna (Durrenberger og Erem, 2010).  

Rasismi tengist einnig valdamun fólks og hvernig flokkun getur verið samkvæmt 

Grosfoguel (2016). Það að flokka fólk sem æðra og óæðra fólk hefur lengi átt sér stað, 

þar sem manneskjur eru samþykktar í samfélaginu og þar sem fólk þarf oftar en ekki 

að berjast fyrir mannréttindum sínum þegar kemur að valdamun. Rasismi birtist líka 

með mismunandi hætti eða með ýmsum skírskotunum víðsvegar í heiminum, til 

dæmis hafði svart fólk oftar en ekki minni félagsleg og lagaleg réttindi í samfélaginu, 

svo sem í Bandaríkjunum (Grosfoguel, 2016). 
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Á nýlendutímanum byggði rasismi á ríkjandi hugmynd um mun vegna hörundslitar 

fólks sem var síðan tengd við menningu og hegðun þess. Það var og er líka sú gerð af 

rasisma sem hvað mest aðskilur fólk í heiminum en nýlendurasismi gekk út á að hvíti 

maðurinn væri æðra settur en svarti maðurinn og þrælasala átti sér stað, til dæmis í 

Evrópu og Ameríku þar sem hvítar mannneskjur keyptu svartar manneskjur. Þegar 

stigveldi og/eða valdamunur kemur í ljós við skilgreingarvald, þ.e.a.s. að hið hærra 

setta fólk og hið lægra setta fólk, að þá má sjá að hin svokallaða Vestræna elíta 

viðhefur rasistalegar aðferðir gegn ákveðnum þjóðum eða hópum sem tengjast sögu 

nýlenduhyggjunar eins og frumbyggjum, til dæmis með því að taka landsvæði af þeim. 

Það skipti máli hvaðan fólkið kom og það tengist rasisma. Fólkið sem taldist óæðra var 

skilgreint út frá nýlenduhyggjunni, þjóðaruppruna, menningu sem og trúarbrögðum. 

Rasisminn tengist líka mannslíkamanum þar sem líkamar fólks voru ýmist flokkaðir 

sem æðri eða óæðri (Grosfoguel, 2016). 

Robert Washington (1990) fjallar einnig um mannslíkamann og hann notaði hugtakið 

„brúnn“ í rannsókn sinni en það var í táknrænum skilningi hvað varðar 

mannslíkamann. Washington skírskotar í hugmyndum sínum hvorki til hvíts né svarts 

fólks heldur til fólks sem hefur brúnan hörundslit og lifir í þriðja heiminum (eins og 

fólki frá Indlandi sem hefur brúnan hörundslit). Þar kemur staða hins svarts hvíta litrófs 

fram í flokkun á hörundslit fólks í Bandaríkjunum. Hann beinir þó líka að sumu leyti 

sjónum sínum að einstaklingum sem og hópum af afrísku bergi brotnu og 

nýlendutímanum. Washington segir að margar rannsóknir hafa hins vegar tilhneigingu 

til þess að einblína á mynstur hins svokallaða hvíta rasisma eða á rasisma gegn þeim 

sem eru ekki hvítir. Það sem er aftur á móti er kallaður brúnn rasismi er algengur í 

þriðja heimunum en, til dæmis á Indlandi eru fordómar algengir gegn fólki sem hefur 

brúnan hörundslit og tengist líka nýlendutímanum en á þeim tíma var Indland bresk 

nýlenda. Það mynduðust líka í Frakklandi, Kanada, Englandi og Bandaríkjunum 

minnihluta hópar úr þriðja heiminum sem urðu að einskonar brúnum samfélögum sem 

vildu ekki umgangast svart fólk. Þá var brún rasismi frábrugðin frá þjóðhverfu eða 

fordómum gegn fólki með dökkan hörundslit og hann var skilgreindur sem ákveðin 

andúð gegn fólki sem talið var hafa sérstök líkamseinkenni og hörundslit. Minnihluta 

hópar fólks eiga sér einnig sögu um að hafa verið einangrað frá umheiminum eins og 

fólk frá Afríku vegna þess að það er dökkt á hörund. Þegar kemur að svörtu fólki er 
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andúð oft til staðar hjá hvítu fólki gagnvart því og það hver er skilgreindur sem svartur 

er mjög menningarbundið, til dæmis í Bandaríkjunum þótt svo að fólk sé ekki mjög 

dökkt á hörund en hefur að einhverju leyti afrískan uppruna. Ákveðin hugmyndafræði 

var talin vera sú að svarta fólkið væri fætt til þess að vera óæðra eða hreinlega 

eðlislægra óæðra ef svo mætti að orði komast en hér er verið að tala út frá 

líffræðilegum mun eða hörundslitnum sem tengist líffræðilegum rasisma 

(Washington, 1990). 

Alana Lentin (2018) bendir einnig á að rasísk orðræða frá miðri 19. öld sé talin vera 

mikilvæg gagnvart svörtu fólki og hugmyndir frá nýlendutímanum hafi einnig haldið 

áfram að vera til í nútímanum. Hún segir sömuleiðis að kynþættir hafi alltaf verið 

miðlægir þegar kemur að hugmyndum rasista. Svartir þrælar voru, til dæmis einskonar 

ímynd sem og samlíking fyrir aðstæðum evrópskra verkamanna og frá árinu 1870 var 

svart fólk mikið tekið til fanga í nýlendum eins og af breska ríkinu en það var til þess 

að staðfesta „yfirburði“ hvíta fólksins þegar kom að fyrri tíma rasima og þrælasölu. Þar 

fyrir utan var sýnileiki svarts samfélags í Evrópu fyrir nokkrum öldum síðan mjög lítill. 

Ímyndin af þeim sem voru lægra settir í samfélaginu var, til dæmis fólk frá Afríku en 

talið var að Afríka væri einfaldlega hættuleg. Einnig var ímynd hina lægra settu sett 

yfir á svart fólk. Svart fólk var líka séð sem hinnir fjarlægu frumbyggjar og sem 

einskonar furðusýningardýr en mikið var um slíkar sýningar í Evrópu á 19. öld (Lentin, 

2018). 

Þegar kemur að furðuverkasýningum og fólki sem var notað til sýningana og tengdist 

fyrri tíma rasisma og nýlenduhyggjunni að þá fjallar Janell Hobson (2018) um svörtu 

konuna Söru Baartman en hún var kölluð „Hottentot Venus“ og var Khoisan kona (en 

Khoisan er hérað sem vísar til þess að þar hafi fólk búið sem kom fyrst til suður-Afríku) 

frá Suður-Afríku. Baartman var flutt frá heimalandi sínu, Suður-Afríku til Frakklands og 

Englands á 19. öld en þar var hún sýnd í furðuverkasýningunum. Hún var hlutgerð og 

þótti hafa „stórar“ rasskinnar en sjá má líkama Baartmans á safni í París eða „the 

Musée del‘Homme“. Einnig var hún viðfangsefni hins franska líffærafræðings George 

Cuvier. Cuvier skar í sundur heila Baartmans sem og kynfæri hennar og varðveitti 

líffærin. Það gerði hann til þess að leggja áherslu á „kynþáttalegan“ og kynferðislegan 

mismun á afrískum og evrópskum „kynþáttum“. Það að sýna lík Baartmans í fullri 

stærð minnir á algjört varnarleysi hennar sem og á dauða. Hún gat ekki neitað forvitni 
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vísindamanna sem vildu afhúpa innri líkama hennar þar sem hún var dáinn. Beinagrind 

hennar hékk á stalli á áður nefndu safni ásamt fjölda annara beinagrinda frá 

nýlendutímabilinu. Túlkun byggð á líkama Baartmans má sjá sem einskonar 

viðurkennda hugmyndafræði af kynþátta- og kynferðislegri mismunun. Hún var líka 

skilgreind af mörgu hvítu fólki á 19. öldinni sem viðundur sem og ómannleg sem sýnir 

rasismann gegn svörtu fólki (Hobson, 2018). 

Russell Thronton (1998) fjallar líka um nýlenduhyggju og segir að meira viðeigandi sé 

að nota nýlenduhyggjuhugtakið í sambandi við frumbyggja Ameríku en hugtakið 

rasisma til að lýsa aðstæðum þeirra sögulega sem og í nútímasamfélaginu. Svart fólk 

frá Norður-Ameríku á sér annars konar menningu sem var samkvæmt Thronton 

þröngvað upp á það og hafa hreyfingar sem stuðla að borgararéttindum dregið úr 

nýlenduhyggjunni og dregið úr rasisma gegn því. Frumbyggjar Ameríku upplifðu hins 

vegar margskonar rasisma, til dæmis voru stofnaðar nýlendur af hvíta manninum á 

landsvæði þeirra. Frumbyggjar Ameríku er fólk sem kemur frá ákveðnu jarðhveli, 

nánar tiltekið frá hinu Vestræna jarðhveli en þeir urðu fyrir eyðileggingu þegar 

Evrópumenn lögðu undir sig landsvæði þeirra. Í nútímanum hafa frumbyggjar Ameríku 

þó náð sér svolítið á strik en fræðimenn eru þó ekki sammála um hversu mikið þeir 

hafi náð sér á strik. Aftur á móti hefur ástandi frumbyggjanna verið lýst sem „helför“ 

sem tengist hruni á íbúafjölda frumbyggja Ameríku ásamt útrás Evrópumanna á 

jarðhveli frumbyggjanna. Einnig hafði nýlenduhyggjan í för með sér sálrænar 

breytingar á frumbyggjunum. Þeir urðu fyrir einu allsherjar lýðfræðilegu hruni árið 

1942 og eftir að nýlenduhyggjutímabilinu lauk eiga frumbyggjar Ameríku ennþá við 

mikla sálræna erfiðleika að stríða sem tengja má við hina miklu grimmd en hún átti sér 

langa sögu gagnvart þeim á nýlendutímanum ásamt hinni sérstöku lýðfræðilegu sögu 

þeirra (Thronton, 1998). 

Rasisminn tengist líka valdabaráttu eins og áður hefur komið fram og hann hefur 

verið mikill á meðal mannkynsins í gegnum mannkynssöguna en Grosgoguel (2016) 

fjallar um nýlendusögu írsku þjóðarinnar. Bretar töldu sig vera kynþáttalega æðri en 

Írar, þó ekki út frá litarhætti eins og oft er, heldur var það trúarlegur rasismi sem gerði 

það að verkum að Bretanir töldu sig vera æðri. Það sem við fyrstu sýn virtist eins og 

áður segir vera trúarlegur ágreiningur á milli mótmælenda og kaþólikka var samt í raun 
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og veru rasísk átök sem sýnir að fólk getur verið skilgreint sem mis mikið „hvítt“ sem 

og átök af völdum nýlenduhyggju (Grosfoguel, 2016). 

Nýlenduhyggjan birtist líka í rannsókn Kristínar Loftsdóttir (2011) í tengslum við 

mikil viðbrögð þegar bókin Tíu litlir negrastrákar var endurútgefin árið 2007 en hún 

var upphaflega gefin út á Íslandi árið 1922. Hún þótti sýna á margan hátt rasima og 

einkennilegt þótti að hún skyldi vera endurútgefin. Texti bókarinnar þótti sýna rasisma 

og var talin tengjast nýlenduhyggjunni og endurspegla orðræðu á Norðurlöndunum. 

Rannsóknir fræðimanna sýna að ríkjandi staða á Norðurlöndunum hafi ekki verið 

undanskilin nýlenduhyggjunni og rasismanum á 19. og 20 öldunum, til dæmis í 

Danmörku þar sem Íslendingar voru undir Dönunum (Kristín Loftsdóttir, 2011).  

Rasisminn tengist flokkun eftir stigveldi/valdamun eða að flokka fólk ýmist sem 

æðra og óæðra fólk. Nýlenduhyggjan sem var mikið við lýði áður fyrr tengist einnig 

flokkun og hörundslit. Einnig tengist nýlenduhyggjan nýlenduflutingum á fólki einkum 

frá Afríku og furðuverkasýningum þar sem fólkið var til sýnis sem furðusýningardýr 

sem sýnir hvernig fyrri tíma rasismi kom fyrir sjónir og tengdist líka nýlenduhyggunni. 

„Kynþáttur“ tengist þjóðerni, þjóðaruppruna, 
þjóðernishyggju, tungumáli, frumbyggjum, valdi sem og 
ríkisvaldinu 

Thomas Hylland Eriksen (2002) segir að hugtakið þjóðerni (e. ethnicity) tengist 

„kynþáttum“. Jafnframt segir Eriksen að í félagsfræðilegri mannfræði sé ákveðin 

tenging á milli fólks sem telst á einhvern hátt vera „öðruvísi”. Til dæmis er talið að 

þegar hópur fólks er menningarlega „öðruvísi” að þá geti myndast ákveðin tilfinning 

um það að tilheyra ákveðnum hópi fólks. Einnig tengist þjóðaruppruni því að flokka 

fólk upp í hópa þegar horft er á hugtakið þjóðaruppruna út frá mannfræðilegu 

sjórnarhorni. Þjóðaruppruni vísar líka til kynþáttaeinkenna og frá miðri 14. öld. og til 

miðrar 19. aldar var hugtakið „þjóðlegur“ (e. national) mikið notað í Bandaríkjunum 

og þegar seinni heimsstyrjöldin gekk yfir. Það var notað sem kurteisislegt hugtak sem 

sneri að Gyðingum, Ítölum, Írum og öðru fólki sem talið var óæðra (Eriksen, 2002). 

Þjóðaruppruni, þjóðernishyggja, stjórnmál og valdabarátta tengjast einnig 

frumbyggjum. Jafnframt segir Eriksen að frá árinu 1970 hafi frumbyggjar eins og 

frumbyggjar Ástralíu, Inúítar og frumbyggjar Ameríku lagt sig fram við að skapa 
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valdabreytingu og fóru að berjast fyrir auknum réttindum á hinu pólitíska sviði. 

Frumbyggjarnir leituðu til dæmis eftir réttindum sínum til upprunalegra landsvæða 

sem og að vera viðurkenndir af opinberum ríkisstofnunum. Einnig segir Eriksen að 

erfitt hafi verið fyrir frumbyggjana að aðlagast menningarlega séð, til dæmis því að 

hvíti maðurinn tók yfir eða hreinlega stal landsvæðum eins og var tilfellið hjá 

frumbyggjum Ameríku öðrum frumbyggjum víðast hvar í heiminum (Eriksen, 2002). 

Þjóðaruppruni tengist líka valdi en Peter Skalník (1999) segir að þjóðríkið hafi 

ákveðið yfirráð og fólk sem búi innan þjóðríkisins þurfi að fara eftir ákveðnum reglum. 

Hins vegar er yfirvaldið í samfélaginu stundum notað af sumu fólki til þess að efla vald. 

Einnig segir Skalník að ríkisvaldið hafi ákveðinn rétt til þess að taka ákvarðanir fyrir 

þjóðríkið sem og sérstakt ríkisumboð (Skalník, 1999). 

Þjóðernishyggja er einnig hugtak sem tengist þjóðum sterkum böndum en 

skilgreiningin á henni er samsömun við sína eigin þjóð og að eiga stuðning sem 

hlutdeild, sérstaklega við útilokun á hlutdeild annara þjóða. Sagnfræðingurinn 

Guðmundur Hálfdánarson (2003) hefur einnig fjallað um þjóðernishyggjuna. Hann 

segir að þjóðernishyggja sjálfstæðisbaráttuhetjunnar Jóns Sigurðssonar hafi verið 

rótgróin í evrópskri frjálshyggju þegar hann efldi íslenska sjálfsstjórn og lýðræði á 

Íslandi. Það varð til þess að einstaklingar á Íslandi öðluðust grundvallarréttindi. Þá 

tengist, eins og áður segir, tungumálið þjóðernishyggjunni en það spilar mikilvægt 

hlutverk í íslenskri þjóðernishyggju. Tungumálinu er ætlað að uppbyggja sem og að 

viðhalda þjóðlegu auðkenni. Íslenskan er mikilvæg í uppbyggingu og viðhaldi á 

þjóðlegri sjálfsmynd Íslendinga. Guðmundur segir að mörgum Íslendingum þyki mikið 

til tungumálsins koma og þegar svo sé þá þurfi ekki að vera mjög mikill hætta á að 

íslenskan deyi út (Eriksen, 2002; Guðmundur Hálfdánarson, 2003).  

Þjóðernishyggjan tengist jafnframt tungumálinu en Unnur Dís Skaptadóttir og 

Pamela Innes (2017) segja að íslenska tungumálið sé talið vera hreint tungumál sem 

stafi ógn af stærri tungumálum sem vilja menga íslenskuna. Það hefur því verið lögð 

áhersla á að vernda hreinleika íslenskunnar. Fræðimenn hafa líka sýnt fram á mikilvægi 

íslenska tungumálsins hvað varðar uppbyggingu og því að viðhalda sjálfsmynd 

Íslendinga. Einnig er sagt að þjóðernishyggja á Íslandi endurspeglist í því að skólar og 

fjölmiðlar kynni íslenskuna sem hreina og að meginhlutverk íslenskrar 

þjóðernistungumálastefnu sé að draga línu á milli „okkar” og „þeirra”. Þá sýnir íslensk 
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þjóðernishyggja líffræðilegan uppruna og tungumál samtengd íslenska tungumálinu 

og sem aðalsmerki íslenskrar þjóðernishyggju. Tungumál gegnir líka hlutverki í 

uppbyggingu og viðhaldi þjóðlegrar sjálfsmyndar Íslendinga. Mannfræðingurinn Max 

Weber taldi aftur á móti að fyrirbæri eins og þjóðernishyggja og þjóðaruppruni myndu 

hafa minna mikilvægi og jafnvel hverfa í nútímasamfélagi. Það gerðist hins vegar ekki 

og hugtökin þjóðernishyggja og þjóðaruppruni þróðust og urðu mjög mikilvæg í 

nútímanum (Eriksen, 2002; Unnur Dís Skaptadóttir og Innes, 2017). 

 „Kynþáttur“ tengist þjóðerni og því að vera menningarlega „öðruvísi“ og 

þjóðaruppruni. tengist „kynþáttum“ og að flokka fólk upp í hópa. Þjóðaruppruni 

tengist líka valdi og fólki sem býr innan þjóðríkis og þarf að fara eftir ákveðnum reglum. 

Einnig tengist „kynþáttur“ þjóðernishyggju en hún getur verið bæði af hinu slæma og 

góða. Þjóðernishyggjan tengist líka tugumálum, til dæmis íslenskunni. Það er 

mikilvægt að læra tungumál þeirrar þjóðar sem fólk býr í og íslenskan gegnir mikilvægu 

hlutverki í uppbyggingu og viðhaldi á þjóðlegri sjálfsmynd Íslendinga.  

Þjóðaruppruni, þjóðernishyggja, stjórnmál og vald tengjast sömuleiðis 

frumbyggjum Ameríku en þeir áttu menningarlega séð erfitt með að aðlagast 

bandarísku samfélagi eftir að hvíti maðurinn tók landvæði þeirra undir sig en þó hafa 

frumbyggjarnir reynt að berjast fyrir auknum réttindum á pólitíska sviðinu. Þeir þættir 

sem koma oftar fyrir enn einu sinni í þessum kafla er vegna þess að það er lögð áhersla 

á þessa þætti.  

Rasismi, menning, fjölmenning, útlendingahræðsla og ný-
rasimi 

Þessi kafli fjallar um birtigarform rasisma þegar hann er fyrst og fremst tengdur við 

menningu, eins og gagnvart menningu Gyðinga. Einnig er farið yfir það hvernig 

fjölmenning sem kom fram til þess að berjast gegn fordómum getur snúist upp í 

andstæðu sína og tengst útlendingahræðslu sem og ný-rasisma. Hvert þessara hugtaka 

fyrir sig er útskýrt.  

Mannfræðinguirnn Ralph Grillo (2003) bendir á að skoða þurfi hugmyndir um 

menningu út frá hinum hefðbundna líffræðilega rasisma en hann er almennt þekktur 

sem rasismi og er álitinn félagslega ósamþykktur af flestu fólki í samfélaginu og 

menningarlega rasisma en hann er notaður af vísindalega samfélaginu til þess að lýsa 
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hugmyndafræði rasista, til dæmis rasisma gegn múslimum. Einnig þarf að skoða 

menningarlega grundvallarhyggju (e. cultural fundmentalism) sem er á þann veg að sú 

menning sem fólk býr við hefur áhrif á hvernig það getur hagað sér. Menningarleg 

eðlishyggja (e. cultural essentialism) sem líka tengist rasisma er samtvinnuð 

stjórnmálum og evrópskri samfélagssögu. Menningarleg grundvallarhyggja tengist 

ákveðnum framgangsmáta við samfélagslegar breytingar og tengist mörgum 

minnihlutahópum, til dæmis innflytjendum. Menningarleg eðlishyggja er þegar 

Vesturlandabúar skilgreina fólk út frá sinni menningu þannig að það sé bundnara 

menningu sinni en þeir sjálfir (Grillo, 2003).  

Grillo (2007) segir líka að í flestum fjölmenningarsamfélögum séu rökræður um 

mismunandi lifnaðarhætti, til dæmis á Bretlandi. Rökræðurnar fara fram jafnt í ríkjandi 

meirihlutahópum og minnihlutahópum, hjá þjóðinni á internetinu, sjónvarpinu, 

útvarpinu, hjá trúarleiðtogum og í hinni daglegu umræðu. Grillo skoðaði það sem 

kallast „menningar-fjölbreytnis-efasemda viðsnúningur” eða „bakslag á móti 

margbreytileika” sem undirstrikar óskýrleikann í því að bakslag eigi að skiljast meðal 

annars í sambandi við hvernig orðræðan hefur snúist gegn fjölmenningunni. 

Fjölmenningarsamfélög í Evrópu hafa farið í gegnum ferli hvað varðar stjórnun á 

fjölbreytileika, eða frá seinni hluta 19. aldar til miðrar 20. aldar þegar staðalímyndir 

voru upp á sitt besta og tengst leiðum á meginreglum til þess að takast á við 

menningar- og þjóðarmismun með því að afnema slíkt. Þjóðir vildu reyna að hagnýta 

svæðin sín betur. Það er jafnframt talið að innflytjendur myndu samlagast (e. 

assimilation) samfélaginu betur en það er reyndar talið vera of mikið í áttina að því að 

þjóðir og/eða samfélagið séu of einsleitar eða einsleit hvað varðar fólkið sem þar býr. 

Hins vegar varð breyting á 20. öldinni og innflytjendurnir fór að aðlagast samfélaginu 

betur og alþjóðlegir staðlar urðu í síauknum mæli misleitir og fjölbreytni varð á 

auðkenni fólks og gildi þegar kom að innflytjendum. Að umbera „fjölmenningarlegt 

skipulag” varð mikilvægt en það gekk ekki alltaf slétt og felt fyrir sig. Viðurkenning eða 

lögmæti á réttindum innflytjenda fór vaxandi og á því að þeir væru jafnvel „öðruvísi” 

en meirihlutinn, sérstaklega þegar um einkarými var að ræða eða þegar kom að málum 

eins og földskyldulífinu, trúmálum og upprunatungumáli og viðurkenningu á boðskap 

almennings. Hina neikvæða mismunum hjá róttæku fólki átti ekki að umbera (Grillo, 

2007). 
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Grillo gagnrýnir einnig umræðuna um aðlögun (e. integration) og segir að 

prófessorinn Lord Bhikhu Parekh hafi spurt spurningar þegar kom að aðlögun en það 

var um hve langt breskur múslimi þyrfti að ganga til þess að sýna að hann gæti 

aðlagast. Ætti hann, til dæmis að hætta að biðja fimm sinnum á dag og fara í staðinn á 

krána? Það að fara á krána ætti þó ekki að gefa fordæmi til þess að vera góður breskur 

ríkisborgari. Fólk hefur mismunandi hefðir, deilir saman almennum svæðum og þegar 

um slíkt er að ræða þarf fólk að skilja hvað „aðlögun” er og deila skilningi á því hvað 

hún þýði. Það þarf samt ekki að þýða að ein menning sé sterkari og betri en einhver 

önnur menning. Fjölmenningarhyggjan er samt alltaf sterk (Grillo, 2007). 

Rasismi og menning eins og Grillo hefur fjallað um tengjast en Ulf Hannerz (1999) 

hefur rannsakað menningu og segir að hugmyndir Samuel Huntington um siðvæðingu 

séu dæmi um menningarlega eðlishyggju. Huntington heldur því fram út frá 

hugmyndum sínum að í framtíðinni verði ekki stríð á milli landa heldur á milli 

menninga og að manneskja beri menningu út frá náttúrunnar hendi og að menning sé 

greinileg. Hin menningarlega eðlishyggja er algeng í Evrópu og hefur oft leitt til þess 

að fólk sé útilokað frá samfélaginu vegna uppruna síns. Einnig segir Hannerz að tenging 

sé á milli mismunandi menningar og útlendingahræðslu (e. xenophobia). Slík 

menningarleg eðlishyggja er frábrugðin hinum hefðbundna rasisma á þann hátt að hún 

þarf ekki að flokka fólk niður, til dæmis eftir stigveldi (Hannerz, 1999) 

 Útlendingahræðslu er líka samkvæmt Kenneth Tafira (2015) í raun og veru hægt að 

kalla ný-rasisma (e. neo-racism) en honum er oft beitt af sömu samfélagshópum. Til 

dæmis er henni beitt af sumu hvítu fólk og líkist að sumu leyti aðskilnaðarstefnunni (e. 

apartheid) sem var til staðar áður fyrr í Suður-Afríku. Einnig er ákveðinni aðferð beitt 

gagnvart svarta fólkinu s.s. í Suður-Afríku sem minnir á aðskilnaðarstefnuna. Jafnframt 

er tenging við nýlendustefnuna og hugmyndir um ákveðna erfiðleika við að aðlagast 

samfélaginu þar sem svart fólk er hluti af íbúafjöldanum. Aukin menningartengsl hafa 

þó aukist og ákveðin samlögun hefur átt sér stað, ásamt almennt viðurkenndum 

sýnileika þar sem séreinkenni fólksins í Suður-Afríku koma fram. Tafira bendir einnig á 

að hann vilji kalla útlendingahræðslu „menningarbundinn rasisma“ og í grein hans er 

sagt að þess konar rasismi sé mjög rótgróinn og komi til dæmis fram sem 

menningarmismunur og tengist þjóðerni, þjóðaruppruna, tungumálinu, vana og 
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félags- og landfræðilegum uppruna. Í Suður-Afríku verður svart fólk líka oft fyrir 

fyrirlitningu og lítilsvirðingu vegna menningar sinnar (Tafira, 2015). 

Útlendingahræðsla hefur einnig verið rannsökuð af Jonathan Cruch og Sujata 

Ramachandran (2010) sem segja hana hafa aukist í löndum sem þykja vera þróaðri og 

viðbrögð af hálfu yfirvalda, til dæmis í Suður-Afríku, hafi einkennst af ofbeldi. Til að 

mynda beiti lögreglan stundum ofbeldi gegn útlendingum. Útlendingahræðsla tengist 

einnig því hvernig fólk getur beitt henni, til dæmis með því að gera lítið úr farandsfólki 

(Crush og Ramachandran, 2010). 

Toks Oyedemi (2015) hefur einnig rannsakað útlendingahræðslu en rannsókn frá 

Suður-Afríku hefur sýnt að hún eigi sér nýtt form, eða hina svokölluðu milliliða-

útlendingahræðslu (e. proxy xenophobia). Þá beinist hún ekki beint að innflytjendum 

heldur að þeim sem tengjast þeim mest. Í rannsókninni segir að suður-afrískar konur 

hafi giftst nígerískum innflytjendum en markmið kvennana var að berjast gegn 

smánarbletti sem þær upplifðu og afstöðunnar til útlendingahræðslunnar gagnvart 

nígerískum eiginmönnum þeirra. Eiginkonurnar stofnuðu þess vegna samtök sem 

kallast United Nigerian Wifes in South Africa eða UNWISA (Oyedemi, 2015). 

Rasismi og menning tengjast og einnig menningarleg afstæðishyggja. Tenging er 

líka á milli útbreiðslu mismunandi menningar og fjölmenningar. Eins er talið að það sé 

í mannlegu eðli að vera með útlendingahræðslu. Útlendingahræðslu er hægt að kalla 

ný-rasisma en hann ber keim af aðskilnaðarstefnunni sem var til staðar áður fyrr í 

Suður-Afríku. Ný-rasisminn getur einnig kallast menningarbundinn rasismi og er hann 

mjög rótgróinn. 

Rasismi og fordómar gegn svörtu fólki eða fólki af afrískum 
uppruna og Gyðingum í Þýskalandi  

Þessi kafli fjallar um rasisma annars vegar gegn svörtu fólki eða fólki af afrískum 

uppruna í Þýskalandi og hins vegar gegn Gyðingum sem voru búsettir í Þýskalandi. 

Þetta sýnir að rasismi snýst ekki bara um hugmyndir um líffræðilegan mun heldur 

hefur verið samfléttaður við hugmyndir um tengsl við menningu, eins og sést skýrt á 

viðhorfi nasista, til dæmis til Gyðinga. 

Gyðingar urðu fyrir mjög miklum fjöldamorðum en Phillipe Burrin (2006) fjallar um 

það. Hluti af þýsku þjóðinni tók þátt í stefnumálum Hitlers sem var að útrýma 
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Gyðingum, en Burrin telur að þegar seinni heimsstyrjöldin hafi staðið sem hæst hafi 

hinn gríðarlegi mikli fjandskapur farið stigvaxandi vegna aðferða Hitlers, nasistana og 

sumra Þjóðverja sem varð einnig meginatriði þýska gildiskerfisins og sjálfsmyndar, að 

hluta til hjá þýsku þjóðinni. Hin svokallaða Gyðingaandúð (e. anti-semitism) er talin 

vera ákveðinn rasismi en hann myndaði ákveðna þýska þróun í stefnumálum Hitlers 

sem leiddi til Helfararinnar en  anti-semitisma má jafnframt ennþá finna víða í dag. 

Gyðingarnir voru líka taldir ákveðin ógn við þýsku þjóðina eða vera einskonar 

alþjóðlegur þyrnir í augum nasista og þeir voru taldir menningar- og trúarlega 

„öðruvísi“ en aðrir Þjóðverjar sem ekki voru af Gyðingaættum. Gyðingarnir voru líka 

taldir vera sundurleitur kynþáttur þar sem hin svokallaða trúvending (e. conversion) 

var heldur ekki talin vera þeim til hagsbóta. Trúvending er ferlið við að breyta um 

trúarbrögð. Áðurnefnd Gyðingaandúð byggðist líka á því að fjöldi Þjóðverja leit 

neikvætt á Gyðinga en hluti af þýsku þjóðinni lagði jafnframt áherslu á að viðhalda 

ákveðnu valdi gagnvart þeim með því að útiloka þá og það var almennt viðurkennt að 

Gyðingar væru óvinurinn í Þýskalandi (Burrin, 2006). 

Það er einnig áhugavert að skoða hvernig nasistar horfðu á hugtakið „kynþátt“ og 

sýndu rasisma en John Hutchinson og Anthony Smith (2000) hafa fjallað um rasisma 

og nasista. Þeir segja að í mannfræðinni og mannkynssögunni sé rasismi notaður fyrir 

einskonar fagurfræðilegattilfinninganæmi og til að setja fordæmi fyrir útlit fólks, til 

dæmis fegurð þess og sömuleiðis hegðun. Leitin að uppruna tengist líka mannfræðinni 

og mannkynssögunni. Það átti að halda þessum þáttum óbreyttum í annars hröðum 

samfélagslegum breytingum og sýna fram á yfirburði hvítu mannanna. Aftur á móti er 

talið að þjóðlegt regluverk viðhaldi rasisma eins og nasistanir nýttu sér til framdráttar. 

Talið var að rasismi væri ríkjandi og heildstæður þegar kom að útliti, persónuleika, 

hegðun og vitsmunum fólks. Þá þótti rasismi vera einskonar borgaraleg trúarbrögð þar 

sem trúað var að þau myndu skapa sinn eigin heim af táknum og goðsögum. Fjarlægur 

uppruni mannana var líka talinn tengjast kynþáttalegum goðsögnum sem leiddu bæði 

til sigra og áþjáningar. Hvað varðar útlit fólks og sérstaka þjóðernishópa hefur svart 

fólk orðið mikið fyrir rasisma en nánast hefur myndast stöðluð hugmynd um rasisma 

gagnvart þeim. Aftur á móti þegar horft er til Gyðinga voru þeir í minnihlutahópi sem 

bjó í Evrópu. Þeir töluðu annað tungumál og þóttu klæða sig öðruvísi en hinn hluti 

þjóðarinnar og trúarbrögð þeirra virtust vera dularfull og hálfpartinn skipulagslaus 
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samkvæmt nasistunum. Í Evrópu var svart fólk ekki mikið sýnilegt í fólksfjöldanum fyrr 

en þó nokkuð eftir seinni heimsstyrjöldina. Það var hins vegar ekki einangrað frá öðru 

fólki fyrr en í stjórnartíð nasistanna í Þýskalandi. Það er talið að nasistanir hafi myrt 

nokkur hundruð svört ungmenni en þau voru kölluð „Rhineland-bastarðar“ þar sem 

feður þeirra voru svartir og hertóku Rhineland í Þýskalandi eftir fyrri heimsstyrjöldina. 

Mæður þeirra voru hins vegar þýskar. Þegar kom að Gyðingum töldu nasistarnir að 

þeir  byggju í „gettóum” (e. ghetto) en nasistarnir komu gettóunum á til þess að loka 

Gyðingana inni á sérstökum skilgreindum svæðum. Einnig töldu þeir að allir Gyðingar 

hefðu sama yfirborðslega útlit (Hutchinson og Smith, 2000). 

Jafnframt segir sagnfræðingurinn Sander Gilman að rasismi af hálfu nasista 

gagnvart svörtu fólki og Gyðingum hafi skapað líkamssmánun en nasistarr töldu að 

fólkið væri með „ljóta“ líkamsbyggingu sem einnig táknaði skaðlegt eðli þeirra, þrátt 

fyrir að fólkið hefði ólíkar staðalímyndir. Til dæmis hefur svart fólk mjög dökkan 

hörundslit en Gyðingar ljósan hörundslit. Svart fólk og Gyðingar eiga sér líka sögu um 

að það hafi verið átök og missætti á milli þeirra. Þetta þótti gefa til kynna að Gyðingar 

og svart fólk gætu ekki búið í skipulögðu samfélagi og voru því talin ómannleg. 

Hugmyndir nasista gerðu það líka að verkum að þeim þóttu Gyðingar óhæfir til 

sköpunar og til þess að viðhalda samfélaginu. Nasistarnir töldu líka að líkami 

Gyðinganna væri óæðri og einfaldlega vanskapaður (Hutchinson og Smith, 2000). 

Stjórnmálafræðingurinn Clarence Lusane (2003) hefur líka fjallað um rasisma og 

nasista en hann segir að eftir krossferð nasistanna hafi fundist illa farnir og lemstraðir 

líkamar svarts fólks í Rhine í Þýskalandi, eða nánar tiltekið undir Rhine-brúnni. 

Líkamarnir voru líkamsleifar svartra manna og einskonar táknmynd nasistanna um að 

þeir væru valdhafar í Þýskalandi en sýndi líka hina hrollverkjandi hugmynd þeirra um 

„hreinan kynþátt“ þar sem hin þýska þjóð sá hugmyndir Adolfs Hitlers sem einskonar 

alþjóðlega endurlausn á hvíta kynþættinum (Lusane, 2003). 

Lusane tekur dæmi um mann sem hét Hilarius Cilges og var fórnarlamb nasista. Cilges 

var verkamaður og kommúnisti sem barðist gegn þjóðlegri jafnaðarstefnu Þjóðverja 

og hann fórnaði sér fyrir málstaðinn. Cilges var mikilvægur málsvari svarta fólksins í 

seinni heimsstyrjöldinni. Það var óvenjulegt á þessum tíma að svart fólk berðist gegn 

nasistum en hinn svokallaði svartleiki spilaði mikinn þátt gagnvart stefnumálum Hitlers 

þar sem svarta fólkið sýndi andóf gegn þeim. Við það skapaðist samblanda af rasískri 
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og óstöðugri stöðu gagnvart þeim sem áttu uppruna sinn að rekja til Afríku. Cilges var 

að lokum myrtur af nasistum en það kallaði fram spurningar um hvort svart fólk væri 

sérstaklega útsett fyrir kúgun eða undirokun. Það er hins vegar frekar óljóst fyrir 

fræðimenn varðandi Helförina og tímabil nasistanna, þar sem skortur er á sögulegri 

túlkun um reynslu svartra manna sem bjuggu í Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni. 

Aftur á móti segja sumir fræðimenn að ekkert svart fólk hafi verið búsett í Þýskalandi 

þegar nasistar réðu þar lögum og reglum. Tilvera svarta fólksins þykir hálfpartinn 

leyndardómsfull en almennt er hugmynd fræðimanna sú að svartir menn hafi verið 

útilokaðir af nasistum í Þýskalandi (Lusane, 2003). 

Þeir fræðimenn sem telja að svart fólk hafi búið í Þýskalandi segja að það hafi verið 

bara í litlum mæli og líka ómarktækt til að réttlæta ítarlega rannsókn á þeim sem og 

öðrum minnihlutahópum, eins og Gyðingum sem voru skotmark nasista. Þeir vildu 

útrýma þessu fólki í nafni arískrar kynþáttastefnu og viðhalda hvítum og „hreinum“ 

kynþætti. Atbeini svartra manna í Þýskalandi var meira en að vera bara „hinir“, þeir 

voru ef svo mætti segja þátttakendur í sinni eigin sögu og tóku þátt í andófinu gegn 

nasismanum og endurskilgreiningunni á hinu þýska samfélagi og menningu. 

Miskunnarlaust markmið Hitlers var að skapa arískt ríki sem byggt var á þeirri hugmynd 

að rækta eða kynbæta hinn „hreina“ aríska kynþátt og útrýma „hinum“, eða svörtu 

fólki og Gyðingum og jafnvel öðru hvítu fólki sem var ekki nasistum þóknanlegt.  Einnig 

var pólitískt andsvar nasismans og sumra Þjóðverja við hnattræni krísu kapítalismans 

að mismuna fólki kynþáttalega séð en nasistanir sameinuðu arfleið verkamanna og 

millistéttarinnar í Þýskalandi en þessi arfleið leiddi til þess að mikill hluti þýsku 

þjóðarinnar var oft og tíðum á móti svörtu fólki og Gyðingum (Lusane, 2003). 

Nasistarnir komu á útrýmingarbúðum, til dæmis Auschwitz útrýmingarbúðunum sem 

voru í Póllandi en voru formlega tengdar við þýska ríkið á árunum 1939 til 1945. SS 

foringinn Heinrich Himmler sem var náin samstarfsmaður Hitlers fékk þá ábyrgð að 

endurþróa svæðið sem Auschwitz útrýmingarbúðirnar voru staðsettar á. Það var til 

þess að sameina þýsku þjóðina. Himmler stofnaði því samtök sem stóðu fyrir 

þjóðernishreinsunum. Hann byrjaði á að vísa Gyðingum úr landi og flytja Þjóðverja inn 

í staðin. Hins vegar virkaði stefna Himmlers ekki vegna þess að það var ekki hægt að 

vísa hluta af pólsku íbúum svæðisins úr landi. Viðbrögð Himmlers við þessu var að 

byggja útrýmingarbúðir í úthverfi svæðisins til þess að hrella íbúa þess. Með 
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útrýmingarstefnu Hitlers, Himmlers og annara nasista er talið að 1.1 milljón til 1.5 

milljón manns hafi verið myrt í Auschwitz útrýmingarbúðunum og meirihlutinn voru 

Gyðingar. Í heildina er sömuleiðis talið að sex milljónir Gyðinga hafi verið myrtir í seinni 

heimstyrjöldinni (Pelt, 2002).  

  Nico Voigtländer og Hans Joachim Voth (2015) fjalla um gyðingaandúð Þjóðverja í 

dag í grein sinni en þar eru nútímaupplýsingar um skoðanir Þjóðverja á Gyðingum 

notaðar. Einnig var sýnt fram á hversu mikilvægir kynþættir voru fyrir nasistum og 

hversu mikill vanmáttur Gyðinga sem og svarts fólks væri samkvæmt þeim. 

Þjóðverjar sem ólust upp undir stjórn nasista sýndu meiri Gyðingaandúð í 

nútímanum en aðrir Þjóðverjar sem voru fæddir fyrir eða eftir Helförina samkvæmt 

rannsókn Voigtländer og Voth. Jafnframt hallast fólkið sem er fætt á tíma 

nasismans í Þýskalandi meira að því að afneita jöfnum réttindum Gyðinga miðað 

við aðra Þjóðverja. Fólki með Gyðingaandúðina mislíkar einnig að Gyðingar séu 

nágrannar þeirra eða að einhver sem er af Gyðingaættum giftist inn í fjöldskyldur 

þeirra. Einnig telur fólkið að Gyðingar hafi alltof mikil áhrif í heiminum. Þjóðverjar 

sem eru fæddir seinna eru þó að meðaltali með minni Gyðingaandúð í nútímanum 

samkvæmt þessari rannsókn (Voigtländer og Voth, 2015). 

Afdrif fólks af afrískum uppruna eru skoðuð í rannsókn mannfræðingsins Eddie 

Bruce-Jones (2017) og kemur þar í ljós að það átti mjög erfitt uppdráttar í 

Þýskalandi á tíma nasismans. Í nútímanum talaði Bruce-Jones við svart fólk sem 

taldi sig vera bæði svart fólk og Þjóðverja. Einnig segir Bruce-Jones að margt af 

fólkinu hafi upplifað sig á nokkuð góðan hátt í samfélaginu en samt alls ekki allt 

fólkið sem hann talaði við. Flest fólkið sem Bruce-Jones hitti var hrætt og óöruggt 

og sem dæmi var einn viðmælenda hans mjög hræddur að upplifa aftur allt það 

sem hann hafði áður upplifað en hann var að reyna að leggja þessa slæmu upplifun 

að baki. Viðkomandi manneskja óskaði jafnframt eftir nafnleynd vegna þess að 

honum þótti svo erfitt að vera svört manneskja í Þýskalandi. Út frá þessari frásögn 

má því sjá að það hefur oft ekki verið auðvelt fyrir svart fólk að búa í Þýskalandi 

eftir seinni heimsstyrjöldina og í mörgum tilfellum á slíkt hið sama við í nútímanum. 

Í nútímanum er fjöldinn allur af stjórnmálasamtökum sem tengjast svörtu fólki og 

eru virk í starfsemi sinni í Þýskalandi en þrátt fyrir hina virku starfsemi er margt 

svart fólk áfram hunsað sem hluti af þýsku þjóðinni (Bruce-Jones, 2017).      
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Stjórnmálin tengjast einnig ákveðnum hópi fólks sem kallar sig Ný-nasista. Þeir voru 

meðal annars í Bandaríkjunum og líta á sig sjálfa sem bræður allra hvítra manna. Þeir 

einblíndu á Hitler sem hinn týnda bjargvætt í hinum vestræna heimi. Ný-nasistarnir 

hötuðu Gyðinga og bandarískir Gyðingar urðu fyrir ofbeldi af hálfu þeirra sem sýnir að 

þeir voru ekki bræður allra hvítra manna og þeir höfðu jafnframt andúð nasismans að 

leiðarljósi við ofbeldið. Afnám kynþáttaaðskilnaðarins sem var áður fyrr í 

Bandaríkjunum og borgararlegar mannréttindahreyfingar sem svarta fólkið stóð fyrir 

árið 1960 sköpuðu hins vegar varanlega pólitíska hvatningu fyrir þjóðernissinna sem 

höfðu kynþáttaskiptingu sem viðmið. Félagsleg frelsisveiting svartra Bandaríkjamanna 

staðfesti aftur á móti jöfn tækifæri. Það gerði þó að verkum að ný-nasistarnir töldu sig 

æðra svarta fólkinu. Þetta á sömuleiðis við í dag þar sem í nútímanum telja Ný-

nasistarnir sig vera æðri en svart fólk og Gyðingar. Í nútímanum eru fordómar ennþá 

við lýði eins og áður segir gegn Gyðingum í Evrópu og voru þeir sagðir hafa kallað yfir 

sig sjálfir fordóma vegna þess hve lítil samskipti þeir höfðu við aðra þjóðfélagshópa. 

Fordómar gagvart múslimum fara líka mjög harðnandi í Evrópu og sama ástæða er 

gefin fyrir þessum fordómum eins og hjá Gyðingum í fortíðinni (Goodrick-Clarke, 2002; 

Kristín Loftsdóttir, 2011). 

Rasismi og fordómar hafa verið ýmsum fræðimönnum hugleikið efni til rannsókna. 

Einnig var rasismi allsráðandi á tímabili nasismans. Þjóðlegt regluverk er talið viðhalda 

rasismanum eins og nasistanir nýttu sér til framdráttar. Gyðingarnir urðu fyrir miklum 

fjöldamorðum af hálfu nasista vegna Gyðingaandúðar eða anti-semitisma og ennþá er 

sums staðar anti-semitismi enn til staðar í Þýskalandi og jafnvel annars staðar í 

heiminum. Svart fólk var ekki mikið sýnilegt á tímum nasistanna og sumir fræðimenn 

segja þá hafa verið útilokaða í Þýskalandi á meðan aðrir fræðimenn segja að svart fólk 

hafi búið í litlum mæli í Þýskalandi. Ný-nasistar hafa einnig látið á sér bera s.s. í 

Þýskalandi og í Bandaríkjunum. Í dag er samt sem áður almenn andstaða gegn rasisma 

og þjóðhverfum hugsunarhætti. 

Hvítleiki, svartleiki, rasismi og valdabarátta  

Hvítleiki (e. whiteness) og svartleiki (e. blackness) eru hugtök sem tengjast líka 

rasismanum en fræðimaðurinn Faye Harrison segir samkvæmt John Hartigan (2005) 

að rasismi sem undirliggjandi menningarrökfærsla og skoðanir rasista um svartleika sé 
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fast í kerfi efnislegra tengsla sem skapi vald þar sem forréttindi hvíts fólks eru talin 

vera sjálfsögð og samtvinnast hvítleika. Einkenni á rasismanum endurspeglar líka hið 

menningarlega hreyfiafl. Mannfræðingar hafa komið fram með gagnrýni á 

menningarlegum rasisma þar sem þörf er á að minna á að kafa niður á yfirborðið þegar 

fráfræði er til staðar. Það þarf að miðla þekkingu og að mennta fólk. Einnig þarf að 

skoða hvernig „venjulegt“ fólk hugsar, hvernig tilfinningar þess eru og síðast en ekki 

síst að skoða hvernig hversdagslífi fólksins er háttað þegar fjölmenning fer vaxandi í 

heiminum, sérstaklega þar sem fólk af ólíkum uppruna býr saman (Hartigan, 2005). 

Rannsóknir á hvítleika hafa verið gerðar en John Hartigan (2008) fjallar um að hvítt 

fólk hafi ávinning af því að vera hvítt. Hvítleikinn hefur samkvæmt Hartigan birst í 

greinilegri þróun á hegðun fólks og það þarf að greina hvernig meintir 

kynþáttayfirburðir eru myndaðir. Rannsóknir fræðimanna á hvítleika hafa einnig 

staðfest að það sé erfitt verkefni að sýna fram á kynþáttaforréttindi og þá sérstöðu 

sem stundum felst í lífi hvíta fólksins. Þessar rannsóknir staðfesta hins vegar hvernig 

menningarbundinn rasismi beinist stundum gegn fólki sem er ljóst á hörund en er 

skilgreint menningarlega öðruvísi. Einnig hafa bókmenntir og kvikmyndir sýnt að 

hvítleikinn tengist séreinkennum (e. characteristic) sem eru uppbyggð af hvíta fólkinu 

sjálfu þar sem það skilgreinir sig sjálft á þann hátt að hvíti kynþátturinn skipti máli fyrir 

þjóðina (Hartigan, 2008). 

Svartleiki er út frá þessu sjónarhorni fyrst og fremst flokkaður sem hitt fólkið eða 

„hinir.“ Sagnfræðingar hafa líka fylgt svipuðum leiðum í að lýsa þróun í gegnum margar 

aldir á hinum svokölluðu hvítu séreinkennum. Þeir leggja áherslu á að tengja við 

uppbyggingu hvítleikans sem er í andstöðu við svartleikann í hinum síbreytilega 

„innihaldi“ á séreinkennunum. Sagnfræðingarnir leggja einnig áherslu á að hvítleikinn 

hafi einangrað hvíta evrópska hópa, einungis til að sameina þá. Hvíta fólkið nýtur 

jafnframt góðs af því að vera hvítt eins og áður segir, hvort sem um einstaklinga er að 

ræða eða ekki og afstaða rasista til svarts fólks er að þeir verða óþreyjufullir eða 

pirraðir af því að vera í návist við þá og við annað fólk sem hefur annan hörundslit en 

hvítan vegna þess að þeir hafa svo mikla fordóma gegn fólki sem er ekki hvítt á hörund. 

Það er líka hægt að tengja uppbyggingu á hvítleikanum í andstöðu við svartleikann og 

að kynþættir hafi alltaf á sérstakan hátt verið ofarlega á baugi þegar horft er til kyns 
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og stéttaskiptingar, eins og að karlar séu stundum metnir mikilvægari en konur og 

yfirmannastéttir séu líka mikilvægari (Hartigan, 2008). 

Hugtökin hvítleiki og svartleiki tengjast líka fordómum og einnig hræðslu við múslima 

og Íslam eða hina svokölluðu Islamofhobiu sem er hræðsla við íslömsk trúarbrögð eins 

og Grosfoguel (2016) fjallar um. Hræðslan er oft mikil í Evrópu og í Bandaríkjunum en 

trúarbrögð múslima eru talin sýna á áberandi hátt hvenær fólk er hærra sett og lægra 

sett í hinum svokallaða virðingarstiga. Sumt fólk, þá sérstaklega Vesturlandabúar, telur 

múslima vera ósiðmenntaða villimenn, ofbeldishneigða og jafnvel hryðjuverkamenn. 

Samkvæmt Alönu Lentin (2012) segir Franz Fanon að í nútímanum hafi hræðsla við 

Íslam aukist eftir hryðjuverkin í New York þann 11. september árið 2001. Þar skapaðist 

líka mikil hræðsla við múslima og ákveðnir fordómar gagnvart höfuðslæðum eða hijab 

sem margar múslimskar konur bera og andlitsblæjur eða nigab sem þær bera líka oft. 

Í nútímanum hefur einnig verið orðræða um að slæðurnar og blæjurnar séu einskonar 

tákn sem beri með sér neikvæð einkenni sem tengist almennt múslimum. 

Höfuðslæðan er líka séð sem ákveðin skilgreining á tilveru múslimsku kvennanna sem 

dregst saman svo að eðli þeirra verði óaðskiljanlegt frá slæðunum (Grosfoguel, 2016; 

Lentin, 2012). 

Hvað varðar múslima í nútímanum fjallar fræðimaðurinn Maleiha Malik (2009) um 

að þegar múslimar á Vesturlöndunum eru skoðaðir verði líka að skoða fortíð þeirra. 

Íslam hefur verið skoðað í sögulegu samhengi svo sem í Bretlandi. Rannsóknir í 

sögulegu samhengi sýna jafnframt að Íslam hefur blómstrað sem valdamikil 

trúarbrögð og að múslimar eigi sér ekki einsleitt trúarlíf. Í grein Malik má einnig sjá að 

það er hægt að staðsetja hið svokallaða Anti-Muslim eða að vera á móti múslimum og 

Íslam og fordóma gegn þeim á Vesturlöndum í sögulegu samhengi en þessir fordómar 

voru einnig taldir hluti af miðaldartímabilinu. Spurning var þó um hvort trúarlegur 

minnihlutahópur eins og múslimar gætu aðlagast bresku þjóðinni. Sumir fræðimenn 

eins og Sami Shalom Chetrit (2009) segja líka að múslimar séu komnir af Gyðingum 

sem voru neyddir til þess að taka upp íslamska trú en það vilja múslimar reyndar ekki 

heyra á minnst. Einnig segir Chetrit að Gyðingar hafi upphaflega verið með svartan 

hörundslit og Jesús hafi verið svört manneskja (Malik, 2009; Chetrit, 2009).  

Múslimar koma einnig við sögu á mörgum stöðum í heiminum en Esra Özyürek (2015) 

fjallar líka um múslima og Þjóðverja sem gerðust trúvendingar (e. conversion) en það 
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eru þeir sem voru annarrar trúar en taka upp Íslam. Þýskir trúvendingar sem aðhyllast 

Íslam eru ekki allir hrifnir af innfluttum múslimum, til dæmis frá Tyrklandi. Í þýskri 

pólitík er ákveðin andúð gegn Íslamsvæðingu en ný-nasistaflokkurinn hefur komið 

mikið fram á sjónarsviðið í seinni tíð vegna aukningar  múlimskra flóttamanna. Í 

sögulegu samhengi fluttu margir innflytjendur frá Tyrklandi til Þýskalands til að byggja 

upp Þýskaland eftir Helförina. Þeir voru hinir svokölluðu farandverkamenn en seinna 

komu fjölskyldur þeirra til Þýskalands og gerðust þýskir ríkisborgarar. Þetta varð til 

þess að Þjóðverjar þurftu að takast á við félagslega fjölbreytni og kynþáttaleg 

tvíbreytni myndaðist milli Tyrkja og Þjóðverja sem var þó einnig til staðar í seinni 

heimsstyrjöldinni. Árið 2000 fengu margir tyrknesk-ættaðir múslimar þýskan 

rískisborgararétt. Hópurinn var samt sem áður jaðarsettur af hinu þýska samfélagi ný-

múslima sem og trúvendinga sem segja að þeir geti ekki verið bæði múslimar og 

Þjóðverjar. Þetta hefur orðið til þess að margir ný-múslimar hafa reynt að tengjast ekki 

múslimskum innflytjendum. Innflytjendur hafa kynnst íslamfóbíu sem eins og áður 

segir skilgreinist sem einskonar órökstudd andúð eða ótti við Íslam. Ný-múslímarnir 

bregðast oft við Íslamfóbíunni með því að forðast múslimska innflytjendur eða þá sem 

eru fæddir Íslamtrúar (Özyürek, 2015). 

Kristin Henkel, Samuel Gaertner og John Dovidio (2006) hafa einnig fjallað um 

rasisma en þau segja að hann snerti ekki bara þætti sem snúi að einstaklingum heldur 

sýni að hugmyndafræði og vald rasista sé víða í heiminum viðurkennt og þar sem 

öðrum „kynþáttum“ en kynþáttum rasistanna sé afneitað. Rasistarnir afneita líka og 

veita ekki umbun eða virðingu með skipulögðum hugmyndum, viðhorfi sem og 

ákveðnum aðferðum. Einnig sýna rannsóknir á fordómum og mismunun að það er 

einblínt á hlutverk einstaklinga og framkomu í samfélagslegu samhengi. Þetta þykir 

vera ríkjandi félags- og menningarlegt ferli sem þjónar sem valdamikill bakgrunnur 

þegar horft er á rasismann (Henkel, Gaertner, Dovidio, 2006). 

Þegar kemur að stofnunabundnum rasisma er vísað til stofnana samfélagsins. 

Menningarlegur rasismi kemur aftur á móti inn á það að rasistar haldi því fram að sín 

menningarlega arfleið (e. heritage) hafi meiri yfirburði en aðrar menningarlegar 

arfleiðir og líka meiri yfirburði þegar kemur að öðrum „kynþáttum“ (Henkel, Gaertner, 

Dovidio, 2006).  
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Hvítleiki sýnir að hvítt fólk hefur ávinning af því að vera hvítt. Svartleiki er þá 

andstæður póll við hvítleikann og rasistar þola illa að vera nálægt svörtu fólki. Rasismi 

tengist líka valdabaráttu sem hefur til dæmis verið mikið um hjá frumbyggjum. Þó svo 

að nýlenduhyggjutímabilinu sé lokið hjá þeim hafa þeir átt við alls konar lýðheilsulega 

erfiðleika að stríða en það má rekja að hluta til hinnar grimmilegu meðferðar á þeim. 

Rasismi birtist líka í gegnum fjölmenningu hjá innflytjendum á Íslandi. Í dag eru líka 

miklir fordómar í heiminum gagnvart múslimum og Íslam og ennþá er fordómar við 

lýði gegn Gyðingum. Múslimar koma líka við sögu á mörgum stöðum í heiminum og 

oft hefur verið vart við fordóma gegn þeim í nútímanum. Þá vísar stofnunabundinn 

rasismi til stofnana samfélagsins þegar kemur að samfélagslegum reglum. 

Menningarlegur rasismi kemur hins vegar inn á það að rasistar haldi því fram að sín 

menningarlega arfleið hafi meiri yfirburði en aðrar menningarlegar arfleiðir og líka 

meiri yfirburði þegar kemur að öðrum „kynþáttum“. 

Orsök rasisma og fyrirbyggjandi aðgerðir gegn honum  

Þar sem rasismi og fordómar hafa birst bæði í fortíðinni og nútíðinni, til dæmis 

gagnvart svörtu fólki, er áhugavert að vita hver orsökin gæti verið en Korie Edwards 

(2008) segir að rasismi og ójöfnuður sé oft til staðar á milli svartra og hvítra 

Bandaríkjamanna. Þar segir einnig að rasisminn stafi af fáfræði og það sé jafnframt 

takmarkaður minnihlutahópur hvítra manna sem sýni slíka fáfræði í Bandaríkjunum. 

Einnig segir að rasismi geti skapast þegar fólk vill bara eiga í samskiptum við það fólk 

sem því líður best með, til dæmis að hvítt fólk umgangist einungis hvítt fólk. Slíkt geti 

leitt af sér hina svokölluðu rasísku einangrun og leiði af sér fáfræði sem ali jafnframt á 

rasisma (Edwards, 2008). 

Þegar fáfræði og/eða þekkingarleysi er til staðar er markmiðið að reyna að fá fólk 

til þess að skilja betur rasisma og fordóma eins og Shannon Sullivan og Nancy Tuana 

(2007) fjalla um. Fræðimenn hafa einnig skoðað gildi hagnýtingar á þekkingarfræði 

sem tengist fáfræðinni, rasisma, kynþáttum og forréttindum sem er stundum til staðar 

hjá hluta hvíta fólksins. Talið er að fáfræðin hafi einskonar þekkingarfræðilegt bil og 

þurfi að sjást svo hægt sé að laga hana. Stundum veit fólk heldur ekki að gatið í 

þekkingunni sé vegna þess að fólk þurfi meiri þekkingu. Þetta á sérstaklega við þegar 

kemur að kynþáttalegri undirokun. Skortur á þekkingu eða þegar fáfræðin er til staðar 
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verður oftar en ekki til þess að fólk telur sig vera æðra og hærra sett í samfélaginu en 

annað fólk og þar af leiðandi skapast oft hagnýting (e. exploitation),  til dæmis á svörtu 

fólki. Hins vegar neitar svart fólk oftast að vera jaðarsett (e. marginalized) sem og 

annað fólk eins Gyðingar voru í seinni heimsstyrjöldinni (Sullivan og Tuana, 2007). 

 Dæmi um fólk sem var jaðarsett á 19. öld eru svörtu þrælarnir sem var bannað að 

læra að lesa og skrifa. Á öðrum tímum í mannkynssögunni eins og í nútímanum hefur 

fáfræðin snúið að grimmd, óréttlæti, þjáningum og að hvítt fólk virðist hafa gleymt 

yfirráðum hvíta fólksins vegna þess að því finnist þau vera sjálfsögð og gleymir jafnvel 

að rasisminn sé til. Þetta ákveðna „þekkingarleysi“ er stundum meðvitað og oft 

réttlætt af hvíta fólkinu en er þó líka ómeðvitað. Fáfræðin er þó heldur ekki bara 

verkfæri undirokunar sem er stjórnað af valdamesta fólkinu heldur er hún ákveðin 

aðferð til að lifa af, eða með öðrum orðum, að hinir undirokuðu reyna að lifa af eins 

og svörtu þrælarnir sem voru með einskonar uppgerð til að lifa af undirokun hvítu 

þrælahaldaranna. Aðferðin til að lifa af getur einnig leitt til þess að barátta hinna 

undirokuðu sé að leyna þekkingu sinni sem kúgaranir, bæði á virkan og óvirkan hátt, 

þvinga upp á það. Fáfræðin er einnig nokkurs konar afurð þess að ráða yfir öðru fólki 

og að misnota það. Fáfræðin getur hins vegar verið mikilvægt verkfæri fyrir hina 

undirokuðu til að nota gegn kúgurum sínum, eins og í tilfelli svörtu þrælanna (Sullivan 

og Tuana, 2007). 

Grenshaw, Gotanda, Peller og Thomas (1995) segja að andstæðan við fáfræðina 

þegar kemur að rasisma sé þekking og henni sé safnað saman í gegnum reynslu allra 

kynþátta en ekki í gegnum goðsagnir staðalímynda. Einnig segja þau að þegar hlutleysi 

sé beitt leiði það til jafnaðar ásamt því að ákveðnar hlutlausar venjur fylgi með. Þegar 

kemur að sameiningu (e. integration) og beitingu hennar  leiðir það til endaloka á hinu 

félagslega kerfi sem snýr að aðgreiningu (e. segregation). Einnig er hinni svokallaðu 

jöfnu meðferð beitt til þess að gera rasismann bærilegri og talið er að hlutleysi komi í 

stað mismununar og að jöfn tækifæri leiði til samþættingar stofanana og að reynsla á 

samþættingunni leysi af hólmi fáfræðina sem myndast við rasisma. Sömuleiðis skapist 

þekking í stað fáfræðarinnar og jafnframt skapist hin sterka tenging sem er á milli 

rasismans og þekkingarinnar. Samþættingin og þekkingin hjálpar líka til við að útskýra 

þá áherslu þegar kemur að almennri menntun. Einnig hefur verið sýnt fram á að börn 

sem sækja skóla sem vinna heildrænt með þeim og fjöldskyldum þeirra læri að þekkja 
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sannleikann um annað fólk, eða hið einstaka einstaklingseðli, í stað þess að læra um 

ákveðnar staðlímyndir (Grenshaw, Gotanda, Peller, Thomas, 1995). 

Sjónarmið frjálslynds fólks er líka lýst þannig að kynþættir séu þess eðlis að á þá eigi 

að líta á heildrænan hátt ásamt því að lögbundið bann við kynþáttaaðskilnaði sé til 

staðar þegar kemur að almennri menntun fólks en það var mannréttindastefna Dr. 

Martins Luters Kings sem kom því til leiðar. Það er einnig talin vera sterk tenging á milli 

stórfelldra umbóta á skólakerfinu og því að hafna kynþáttaaðskilnaði skólalega séð. 

Fyrsti ríkisrekni skólinn sem afnumdi kynþáttaaðskilnaðinn var Brown háskólinn sem 

er í Virginíu í Bandaríkjunum árið 1954. það endurspeglaði líka að fáfræðin minnkaði 

og upplýsandi þekking jókst sem og jafnrétti fólks. Fordómar minnkuðu líka gagnvart 

öðrum kynþáttum og almennt hlutleysi hafði yfirhöndina í skólakerfinu þegar rasiminn 

var annars vegar (Grenshaw, Gotanda, Peller, Thomas, 1995). 

Í nútímanum eða síðan 1960 hefur, til dæmis sýnileiki svartra kvenna aukist mjög 

mikið hvað varðar háskólamenntun í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir það hefur rasismi 

valdið hindrunum fyrir svartar konur á öllum háskólastigum en þær hafa þó verið mjög 

duglegar við að klára BA og BS gráður og hefur tölfræðin sýnt að þær hafa einnig verið 

duglegri en svartir karlar að öðlast þessar gráður (Wilder, Jones, Osborne-Lampkin, 

2013).   

Fáfræði er fyrst og fremst talin vera orsök fordóma fólks. Þekkingarfræði tengist 

líka fáfræðinni og oft þarf að tilgreina mismunandi umgjörð af fáfræðinni. Það þarf 

einnig að skoða gildi hagnýtingar á þekkingarfræðinni sem tengist fáfræðinni, 

rasismanum, kynþáttum og forréttindum sem eru oft til staðar hjá hvíta fólkinu. 

Fáfræðin skapar líka yfirráð fólks yfir öðru fólki og oftar en ekki jaðarsetur fólkið sem 

verður fyrir undirokuninni. Hins vegar geta hinir undirokuðu notað fáfræðina gegn 

kúgurum sínum eins og þegar svörtu þrælarnir reyndu að halda leyndu fyrir 

þrælahöldurunum að sumir þeirra gætu lesið og skrifað. Það er líka gott að reyna að 

minnka fáfræðina í gegnum skólakerfið með fræðslu og þekkingu og að hlutleysi ríki 

gagnvart mismunandi „kynþáttum“ (Grenshaw, Gotanda, Peller, Thomas, 1995). 
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Lokaorð 

Nútíma maðurinn varð upprunalega til í Afríku, nánar tiltekið í Austur-Afríku. Þótt svo 

að hann hafi í upphafi verið svartur á hörund er fólk í dag margbreytilegt hvað varðar 

hörundslit. Áður fyrr á 19. öld þótti nokkuð „eðlilegt“ að svart fólk væri litið hornauga 

og beitt rasisma og fordómum en í dag er það ekki vel séð að viðhafa rasisma og beita 

fordómum. Það er jafnvel sums staðar bannað samkvæmt lögum. 

Þótt svo að það sé í nútímanum ekki vel séð að vera með rasisma og fordóma var 

annað upp á teningnum í fortíðinni en einnig hefur verið fjallað um það hvernig rasismi 

og fordómar voru gegn Gyðingum og svörtu fólki þegar Adolf Hitler var með fjandskap 

við þá hópa og Helförin átti sér stað. Nýlenduhyggjan tengist líka rasisma og 

frumbyggjar eins og frumbyggjar Ameríku hafa orðið fyrir barðinu á rasisma á 

nýlendutímabilinu. Rasismi og stigveldi/valdamunur tengjast einnig fólki sem er talið 

vera lægra sett í samfélaginu. Hörundslitur fólks tengist jafnframt rasisma en á 

nýlendutímanum var mikið um rasisma gagnvart hörundslit manna. Þjóðerni, 

þjóðernishyggja og stjórnmál tengjast sömuleiðis rasimanum. Vald er líka tengt 

þessum hugtökum og hefur skírskotun til stjórnmálanna. Rasismi, menning, 

fjölmenning, útlendingahræðsla og ný-rasismi tengjast líka sterkum böndum. 

Það er einnig samtenging á milli hvítleika, svartleika, rasisma og valdabaráttu en talið 

er að hvítt fólk hafi ávinning af því að vera hvítt og það hafi viss forréttindi. Út frá 

svartleika er svart fólk flokkað sem hitt fólkið eða „hinir”. Rasisimi og valdabarátta 

samtvinnast einnig en mikil valdabarátta hefur verið í heimunum í gegnum 

mannkynssöguna. Það er líka mikil hræðsla oft á tíðum við múslima og Íslam eða hina 

svokallaðu Islamofhobiu. 

Orsakir rasisma og fordóma eru taldar vera vegna fáfræðar hjá fólki, þ.e.a.s. að fólk 

veit einfaldlega ekki betur. Fáfræðin skapar oftar en ekki yfirráð fólks yfir öðru fólki og 

hagnýtingu á því. Dæmi um jaðarsett fólk voru svörtu þrælarnir á 19. öld. sem var 

bannað að læra að lesa og skrifa. Þrælarnir notuðu hins vegar fáfræði þrælahaldaranna 

sem mikilvægt verkfæri til að nota gegn þeim. 

Fólk sem er frjálslynt telur líka að kynþættir séu þess eðlis að á þá eigi að líta á 

heildrænan hátt. Í dag er einnig lögbundið bann við kynþáttaaðskilnaði þegar kemur 

að almennri menntun fólks en Dr. Martin Luter King vildi innleiða með 
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mannréttindastefnu sinni jafnan aðgang fólks að menntun og skólagöngu. Það hafa 

verið sömuleiðis stórfelldar umbætur á skólakerfinu sem tengist því að hafna 

kynþáttaaðskilnaði í skólum. Fyrsti ríkisrekni skólinn í Bandaríkjunum var Brown 

háskólinn í Virginíu sem gerði fólki af öllum kynþáttum jafnt undir höfði innan 

skólakerfisins. Fordómar minnkuðu líka almennt séð og almennt hlutleysi hafði 

yfirhöndina í skólakerfinu varðandi rasismann. 

Umbætur í skólum eru einnig sagðar vera þess valdandi að fáfræðin minnkaði og 

þekking jókst sem og að fordómar minnkuðu gegn öðrum kynþáttum og almennt 

hlutleysi ríkti. 

Sýnileiki svartra kvenna hefur líka aukist mjög mikið hvað varðar háskólamenntun í 

Bandaríkjunum og þær hafa verið mjög duglegar við að klára BA og BS gráður svo að 

baráttan gegn kynþáttaaðskilnaði hefur skilað sér í nútímanum. 

Til að koma í veg fyrir rasisma og fordóma er best að hafa hlutleysi að leiðarljósi sem 

leiðir vonandi til jafnaðar og að þekking komi í stað fáfræðarinnar sem og að fólki sé 

kennt að allir kynþættir séu jafnir í samfélaginu, vegna þess að það er ekki gott að 

hampa ákveðnu fólki framyfir annað fólki. Fólk á allaf að vera jafnt í samfélaginu, sama 

hvað aðstæður eru í því .  

  



38 
 

Heimildaskrá: 

Bowser, B. (1995). Introduction: The global community, racism, and anti-racism. 
London: Sage Publications, Inc. 

Bruce-Jones, E. (2017). Race in the shadow of law: State violence in contemporary 
Europe. New York: Routledge: Taylor og Francis Group. 

Burrin, P. (2006). Anti-Semitism: From prejudice to the Holocaust. Shofar An 
Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 25(1), 178-181. 
doi:10.1353/sho.2006.0132 

Chetrit, S. S. (2009). Intra-Jewish conflict in Israel: White Jews, black Jews. London: 
Routledge: Taylor og Francis Group. 

Crush, J. og Ramachandran, S. (2010). Xenophobia, international migration and 
development. Journal of Human Development and Capabilities, 11(2), 209-
228. Sótt af https://idl-bnc-
idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/46474/132972.pdf?sequence
=1 

Edwards, K. L. (2008). The elusive dream: The power of race in interracial churches. 
Oxford: Oxford University Press. 

Eriksen, T. H., Amit, V. og Mitchell, J.P. (2010). Ethnicity and nationalism: 
Anthropological Perspectives (2. útgáfa). London: Pluto Press. 

Foster, M. W. og Sharp, R. R. (2002). Race, ethnicity, and genomics: Social 
classification as proxies of biological heterogeneity. Genome Research, 12, 
844-850. doi: 10.1101/gr.99202 

Goodman, A. og Leatherman, T. (Ritstjórar). (1998). Bulding a new biocultural 
synthesis: Political-economic perspectives on human biology. Ann Arbor: 
University of Michigan Press. 

Grenshaw, K., Gotanda, N., Peller, G.,Thomas, K. (ritstjórar). (1995). Critical race 
theory: The key writings that formed the movements. New York: The New 
Press. 

Grillo. R. D. (2003). Cultural essentialism and anxiety. Antropological Theory, 3, 157-
173. doi: 10.1177/1463499603003002002 

Grillo, R. D. (2007). An excess of alterity? Debating difference in a multicultural 
society. Ethnic and Racial Studies, 30(6), 979-998. doi: 
10.1080/01419870701599424 

Griswold, W. og Hongladarom, S. (1999). Cultures and societies in changing world. AI 
& Society, 13(4), 446-449. doi: 10.1007/BF01205989 

http://dx.doi.org/10.1007/BF01205989


39 
 

Grosfoguel, R. (2016). What is racism? Journal of World-Systems Research, 22(1), 9–
15. Sótt af http://dx.doi.org/10.5195/jwsr.2016.609 

Guðmundur Hálfdánarson. (2005). From linquistic patriolism to cultural nationalism: 
Language and identity in Iceland. Í Ann Katherine Isaacs (ritstjóri), National 
languages and languages policies (bls. 56-67), Pisa: PLUS, Universitá di Pisa.   

Hannerz, U. (1999). Reflections on varieties of culturespeak. European Journal of 
Cultural Studies, 2, 393-407. doi: 10.1177/136754949900200306  

Harrison, F. V. (1998). Introduction: Expanding the discourse on „race“. American  
Anthropologist, 100, 609-631. Sótt af 
https://doi.org/10.1525/aa.1998.100.3.609 
 

Henkel, K., Gaertner, S., Dovidio, J. (2006). Institutional discrimination, individual 
racism, and hurricane Katrina. Analyses of Social Issues and Public Policy, 6(1), 
99-124. Sótt af 
https://pdfs.semanticscholar.org/d8d8/3eaf1c4736c806464edad1d39500b60
28527.pdf 

Hobson, J. (2018). Venus in the dark: Blackness and beauty in popular culture (2. 
útgáfa). New York: Routledge: Taylor og Francis Group. 

Hutchinson, J. og Smith, A. D. (2000). Nationalism: Critical concepts in political 
science, volume IV. New York: Routledge: Taylor og Francis Group. 

Knight, D. (ritstjóri). (2003). Evolution debate 1813-1870: On the orgin of species. 
London: Routledge: Taylor og Francis Group.  

Kristín Loftsdóttir. (2004). „Ég er ekki með kynþáttafordóma en......“ hugtakið 
kynþáttur og íslenskt samfélag. Í Úlfar Hauksson (ritstjóri), Rannsókn í 
félagsvísindum V (bls. 575-584). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Kristín Loftsdóttir. (2010). Leifar nýlendutímans og kynþáttahyggju: Ljóð Davíðs 
Stefánssonar, Tómasar Guðmundssonar og deilur um skopmynd Sigmunds. 
Skírnir, 184, (vor), 121-144. 

Kristín Loftsdóttir. (2011). Skörun kynþáttafordóma og þjóðernishyggju: fólk af 
afrískum uppruna á Íslandi. Í Ása Guðný Ásgeirsdóttir; Helga Björnsdóttir og   
Helga Ólafs (ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísindum XII (bls. 373-380). Sótt af 
http://hdl.handle.net/1946/10261 

Lentin, A. (2012). Racism: A beginner‘s guide. London: One World Publication. 

Lentin, A. (2018). Beyond denial: „Not racism” as racist violence. Continuum. Journal 
of Media & Cultural Studies, 32(1),1-15. doi: 
10.1080/10304312.2018.1480309 

  

http://dx.doi.org/10.1080/10304312.2018.1480309


40 
 

Liberman, L. (2004). Ethical current: Race: Concept or syndrome?. American  
Anthropological Association, 45(9), 9. Sótt af 
https://doi.org/10.1111/an.2004.45.9.9 
 

Lusane, C. (2003). Hitler‘s black victims: The historical experiences of European 
blacks, Africans, and Africans Americans during the Nazi Era. New York: 
Routledge: Taylor og Francis Group. 

Machery, E. og Faucher, L. (2005). Social construction and the concept of race. 
Philosophy of Science, 72(5), 1208-1219. doi: 10.1086/508966 

Malik, M. (2009). Anti-Muslim prejudice in the West, past and present: An 
introduction. Pattern of prejudice, 43(3-4), 207-212. doi: 
10.1080/00313220903109144 

Miles, R. og Brown, M. (2003). Key ideas: Racism (2. útgáfa). New York: Routledge: 
Taylor og Francis Group. 

Nadel, S. F. (2009). The foundation of social Anthropology. London: Routledge: Taylor 
og Francis Group.  

Oydemi, T. (2015). Digital xenophobia: The bullying of „self“ and the cultural 
caricature of criminal Nigerian „others“. South African Review of Sociology, 
46(2), 60-76. doi: 10.1080/21528586.2014.999113 

Pelt, R. J. V. (2002). The case for Auschwitz: Evidence from the Irving trial. Indiana: 
Indiana University Press. 

Skalník, P. (1999). The Antropology of power: Empowerment and disempowerment in 
changing structures. New York: Routledge:Taylor og Francis Group. 

Sullivan, S. og Tuana, N. (ritstjórar). (2007). Race and epistemilogies of ignorance. 
New York: State University of New York Press. 

Tafira, K. (2015). Is xenophobia racism?. Journal Anthropology Southern Africa, 34(3-
4), 114-121. doi: 10.1080/23323256.2011.11500015 

Thronton, R. (1998). Studying native America problems and prospects. USA: The 
University of Winconsin Press. 

Unnur Dís Skaptadóttir og Innes, P. (2017). Immigrant experiences of learning 
Icelandic and connecting with the speaking community. Nordic Journal of 
Migration Research, 7(1), 1-8. doi: 10.1515/njmr-2017-0001 

Voigtländer, N. og Voth, H. J. (2015). Nazi indoctrination and anti-semitic beliefs 
in Germany. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(26), 
7931-7936. doi: 10.1073/pnas.1414822112 

https://doi.org/10.1111/an.2004.45.9.9
https://doi.org/10.1080/00313220903109144
https://doi.org/10.1080/21528586.2014.999113
https://doi.org/10.1080/23323256.2011.11500015
https://doi.org/10.1073/pnas.1414822112


41 
 

Washington, R. (1990). Brown racism and the formation of a world system of a racial 
stratification. International Journal of Politics, Culture and Society, 4(2), 209-
227. Sótt af https://www.jstor.org/stable/20006991 

Wilder, A. J., Betrand, T., Osborn_Lampkin, L. T. (2013). A profile of black women in 
the 21 st century Academy: Still learning from “outsider-within. Journal of 
Research Initiatives, 1(1), 27-38. Sótt af 
http://digitalcommons.uncfsu.edu/jri/vol1/iss1/5 

Willams, V. J. (1996). Rethinging race: Franz Boas and his contemporaries. USA: The 
University Press of Kentucky. 

Özyürek, E. (2015). Being German, becoming Muslim: Race, religion, and conversion 
in the New Europe. Princeton: Princeton University Press. 

 

 


