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Útdráttur 

Aðgerðastefna á rætur sínar í gagnrýni á óréttláta félagslega skipun sem kom fram í kjölfar 

Upplýsingarinnar. Mannfræðin hefur frá sínum fyrstu dögum verið opnari fyrir konum og 

minnihlutahópum en margar aðrar fræðigreinar, sem hefur orðið til þess að veita henni 

sérstöðu þegar kemur að vægi aðgerðastefnu í fræðum. Róttækar félagshreyfingar og 

aðgerðastefna hafa haft veruleg áhrif á hvernig mannfræðingar nálgast viðfangsefni sín 

og mannfræðilegar rannsóknir eru framkvæmdar. Kenningalegar nálganir í anda 

aðgerðastefnu lifa góðu lífi innan fræðigreinarinnar og aktívísk mannfræði nýtur æ meiri 

vinsælda meðal mannfræðinema og fræðinga.  

Gerð verður grein fyrir aðgerðastefnu og hvernig hún birtist í mannfræði. Teknar 

verða fyrir þrjár tegundir nálgana í anda aðgerðastefnu; femínismi, eftir-nýlendunálgun 

og marxismi. Skoðað er hvernig þessar nálganir hafa gagnrýnt þekkingarsköpun 

mannfræðinnar og þau áhrif sem félagssagan hefur haft á myndun hennar. Sjálfsrýni sem 

fylgdi í kjölfar þessara nálgana umbreytti faginu og hefur enn víðtæk áhrif á það í dag. Þá 

verður einnig farið yfir fræðilega gagnrýni á nálganir í anda aðgerðastefnu.  
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Abstract 

Activism is rooted in criticism of unjust social order which accompanied the 

Enlightenment. From its earliest days, anthropology has been more open to women and 

minority groups than other social sciences, granting it a unique status regarding the role 

of activism in science. Radical social movements and activism have had a significant 

impact on how anthropologists approach their subjects and conduct anthropological 

research. Theoretical approaches in the spirit of activism are common in anthropology 

and activist anthropology is popular among anthropology students and scholars.  

This paper explains how activism appears in anthropological research. Three 

important approaches to anthropology which are in the spirit of activism are highlighted; 

feminism, post-colonialism and Marxism. These approaches have criticized knowledge 

production and the affect of sociohistory on the creation of anthropological knowledge. 

Self criticism which followed these approaches transformed the field of anthropology and 

still have a profound effect on it today. Finally, theoretical critique of activist approaches 

is discussed. 
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Formáli  

Sérstakar þakkir á Oddur Freyr Þorsteinsson, kærastinn minn, skilið fyrir ómetanlegan 

stuðning, sem og fyrir yfirlestur og uppbyggilega umræðu um efni þessa verkefnis. Þá vil 

ég þakka leiðbeinanda mínum í þessu 12 eininga lokaverkefni, Kristínu Loftsdóttur, 

prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands, fyrir fagmennsku sína, yfirlestur, tilmæli og 

skilning. Þá á systir mín, Sólveig Helga Hjarðar, innilegar þakkir skilið fyrir að vekja mig til 

umhugsunar um óréttlæti og aðgerðastefnu á sínum tíma sem gjörbreytti sýn minni á lífið 

og heiminn. Foreldrar mínir og vinkonur, sem hafa óbilandi trú á getu minni og gáfnafari, 

eiga einnig dásemdarþakkir skilið fyrir að stappa sífellt í mig stálinu og minna mig á að ég 

get allt sem ég tek mér fyrir hendur. Allur sá stuðningur og uppbyggileg umræða sem ég 

hef fengið frá þessu fólki hefur orðið til þess að þetta verkefni varð að veruleika. Þá hefur 

mannfræðideild Háskóla Íslands aðstoðað mig við að finna fræðilegan grundvöll fyrir 

skoðunum mínum og mínu örlitla hlutverki í baráttunni fyrir réttlátari meðferð fólks af 

öllum toga. Slík æfing í gagnrýnni hugsun og meðvitaðri umræðu undir handleiðslu 

sérfræðinga er það verðmætasta sem mér hefur verið gefið um ævina. 
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1 Inngangur  

Þegar ég kom inn í mannfræði við Háskóla Íslands árið 2016, tuttugu ára að aldri, var ferill 

minn sem gallharður femínisti orðinn fimm ára langur. Eftir ótal samræður, rifrildi og ýmis 

konar baráttu fyrir breytingum á hugarfari sem ætlaði konum óæðri stöðu var ég orðin 

þreytt og buguð á þeim litlu breytingum sem sáust í kringum mig. Þegar ég hóf að tjá mig 

á opinberum vettvangi fann ég þó fyrir frekari stuðning við skoðunum líkt og mínum sem 

einkennast af sömu hugmyndafræði. Ég var heppin að komast í tengsl við fólk alls staðar 

af landinu sem brann fyrir sömu málefnum og ég.  

Baráttan fyrir réttlátari heimi virtist þó ætla að verða endalaus, og með hverju árinu 

síðan hef ég einungis fundið fyrir meiri þreytu og óþolinmæði gagnvart þeirri afstöðu svo 

margra að hvítir, ófatlaðir karlar séu einfaldlega gildari einstaklingar sem eiga meira skilið 

hvað varðar félagsleg og efnahagsleg gæði en aðrir. En mannfræðin veitti mér von – ég 

trúði ekki eigin eyrum og augum þegar ég uppgötvaði að femínismi og almenn barátta 

gegn óréttlæti á öllum grundvelli hefði svo stóran og mikilvægan sess innan 

fræðigreinarinnar og að þar væri hugmyndin um að værum öll sama dýrið með sömu 

uppbygginguna, en þó ólík á yfirborðinu, ráðandi.  

„Mannfræði er mjög pólitískt fag“ var með því fyrsta sem ég lærði í kúrsinum 

Inngangur að mannfræði, og ég man enn hvernig ég fékk kökk í hálsinn yfir því að 

fræðilegur grundvöllur væri fyrir því óréttlæti sem svo mörg okkar upplifa á eigin skinni 

dag eftir dag. Pólitíkin sem fylgdi því væri viðurkennd og jafnvel hampað innan 

fræðigreinarinnar. Það rann upp fyrir mér seinna hversu mikilvægt það er að fá 

viðurkenningu á upplifunum sínum, sérstaklega þeim neikvæðu. Ég sór þá einnig að leggja 

mig alla fram við að reyna að upplifa heiminn í gegnum augu annarra líkt og mín eigin, 

sérstaklega þeirra sem lifa við raunveruleika sem er ólíkur mínum. Það sem varð að 

mikilvægasta leiðarljósinu í þeirri vegferð voru tilfinningarnar, eitthvað sem ég hef alla tíð 

fundið til aðeins of sterklega, en voru ómetanlegt tól til að setja mig í spor annarra og 

finna  þeirra sársauka á eigin skinni. Vissulega hafa tilfinningarnar oft leitt mig í gönur og 

orðið til þess að láta fólki líka illa við mig vegna þess tilfinningahita sem oft skapast við 

réttindabaráttu og vitundarvakningu. En reiði er eitt mikilvægasta tólið þegar það kemur 
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að almennri jafnréttisbaráttu. Að mínu mati fær reiðin ekki næga viðurkenningu, ekki 

nægt pláss sem eitt af algengustu og mikilvægustu hreyfiöflum breytinga á hugmyndum 

og hugmyndafræði. Það birtist mér þannig að reiðin sé alltaf tabú – hún má ekki fá 

viðurkenndan sess vegna þess að hún lætur fólki líða óþægilega og hún ögrar aðeins of 

mikið.  

En svo eru það þau sem koma á eftir reiðinni, þau sem koma dansandi á eftir 

jarðýtunum sem skapa grundvöllinn fyrir breytingarnar, sem fá viðurkenninguna og 

normalísera hið nýja sjónarhorn. Þau sem láta ögra sér og læra af því og vilja svo miðla 

þeim upplýsingum lengra með yfirvegaðri umræðu og vitundarvakningu á breiðari skala, 

á þann hátt sem höfðar til allra, en ekki bara þeirra sem eru óhrædd við að baða sig í reiði 

og ögrun. Að mínu mati hefur mannfræðin rými fyrir reiði, ögrun og yfirvegaða umræðu. 

Vegna þess að án reiðinnar, án ögrunarinnar, verða engar alvöru breytingar – en án 

yfirveguðu umræðunnar verða hin nýju sjónarhorn aldrei þægileg og auðmelt fyrir sem 

flest. 

Aðgerðastefna hefur rutt sér til rúms í almennri og pólitískri umræðu sem og 

ákvarðanatöku stjórnvalda seinustu áratugi. Hópar sem þykja að sér vegið þegar kemur 

að mannréttindum og almennu jafnrétti sækja nú fram og eiga æ auðveldara með að 

koma líkt þenkjandi fólki upp á málstað sinn. Stór og mikilvæg skref í jafnréttisbaráttu og 

mannréttindamálum hafa náðst nú þegar vegna baráttu þessara hópa sem eiga undir 

högg að sækja í samfélögum og menningarheimum víða um heim (Martin, Hanson og 

Fontaine, 2007).  

Frá upphafi hefur mannfræðin talist brautryðjandi í aðgerðastefnu í fræðum og 

mannfræðingar hafa frá stofnun fræðigreinarinnar haft félagslegt réttlæti að leiðarljósi í 

rannsóknum sínum (Schuller, 2010). Franz Boas, „faðir“ hinnar fjórskiptu bandarísku 

mannfræði hefur meðal annarra verið kenndur við hugmyndir í anda aðgerðastefnu, en 

ferill hans einkennist fyrst og fremst af andstöðu við kynþáttahyggju í vísindum og þróun 

kenningarinnar um menningarlega afstæðishyggju sem enn er mikilvægur grunnur 

rannsókna í mannfræði í dag (Schuller, 2010; Sanderson, 1997; Barnard, 2010). Þá hefur 

mannfræði frá upphafi verið opnari fyrir konur og minnihlutahópa en aðrar fræðigreinar, 

sem hefur ljáð henni aukna viðurkenningu og vinsældir meðal þeirra (Parezo, 1993; 

Lamphere, 2004; 2018). Sú staðreynd varpar ljósi á stöðu mannfræðinnar sem fræðigrein 
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þeirra sem upplifa óréttlæti á eigin skinni frá upphafi hennar: kvenna, minnihlutahópa og 

aðgerðasinna. 

Róttækar félagsstefnur, fyrst andmenning (e. counterculture); þá hernaðarandstaða 

(e. antiwar); svo kvennahreyfingin (e. women‘s movement) sem spruttu fram í 

háskólasamfélögum í Bandaríkjunum og Frakklandi á sjöunda og áttunda áratug síðustu 

aldar mörkuðu stórvægilegar breytingar á fræðasamfélaginu og kröfðust endurhugsunar 

á þekkingarsköpun Vesturlanda (Ortner, 1984, bls. 138; Lewis, 1999, bls. 716-717; 

Lamphere, 2004; 2018). Stefnur sem þessar voru að miklu leyti afurðir fræðasamfélagsins 

sjálfs og mannfræði var ekki undanskilin gagnrýni og áhrifum andstöðunnar (Ortner, 

1984). Söguleg tengsl mannfræðinga við nýlenduherra og þeirra hagsmuni, auk frekari 

viðurkenningar á sjónarmiðum karlkyns rannsóknarefna en kvenkyns og samsvarandi 

mótun fræðigreinarinnar á hennar fyrstu æviárum varð til þess að fagið fór í alvarlega og 

þarfa sjálfsrýni (e. reflexivity) og endursköpun á vinnuferlum sem átti eftir að hafa víðtæk 

áhrif á fagið til lengri tíma litið (Ortner, 1984; 2016; Nielsen og Eriksen, 2013; Speed, 2006; 

Hale, 2006; Lamphere, 2018).  

Ein af mikilvægustu uppgötvunum sjálfsrýninnar var að mannfræðingar hefðu sjálfir 

áhrif á sín fræði – þeirra staða gagnvart rannsóknarefni sínu, hópum fólks, hafði áhrif á 

hvernig fræðin sköpuðust og því þyrfti að gera ráð fyrir (Salzman, 2002; Lindisfarne, 2008; 

Nielsen og Eriksen, 2013). Með breyttum áherslum og aukinni þekkingu komu nýjar 

aðferðir við mannfræðilegar rannsóknir og aukinn skilningur á því hversu einstaklings 

og/eða hópbundnar upplifanir geta verið. Litið var til þess að „sannleikur“ (e. truth) sé 

hlutlægur, enginn einn sannleikur sé til því allt er skapað af fólki sjálfu í gegnum gjörðir 

þeirra, orð og (áhrifa)valdbeitingu (Salzman, 2002; Hale, 2006; Speed, 2006). Þessari 

byltingu í mannfræðilegri hugsun fylgdi líka áhersla á aukinn sýnileika valds, 

birtingarmyndir þess og hvernig því er beitt (Ortner, 1984).  

Aðgerðastefna innan fræða er þó umdeild í fræðasamfélaginu og ekki virðast öll vera 

á sama máli þegar það kemur að birtingu og framkvæmd aðgerðastefnu í rannsóknum og 

fræðilegri umræðu (sjá t.d. Lewis, 1999; Salzman, 2002; Hale, 2006). Þrátt fyrir slíka 

andstöðu grasserar aðgerðastefna í mannfræði og fræðileg sjónarmið líkt og femínismi 

og eftir-nýlendunálgun (e. postcolonialism) njóta nú æ meiri vinsælda meðal 

mannfræðinema sem og í fræðilegri umræðu og hugsanagangi fræðinga (Ortner, 2016). 
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2 Aðgerðastefna 

Even in classless societies, cultural ideologies empower some, subordinate others, extract the labor of 
some for the benefit of those whose interests the ideologies serve and legitimate. 

(Roger M. Keesing, bls. 259, 2006/1987) 

 

Aðgerðastefna, einnig nefnd aktívismi, (e. activism) er sú stefna kölluð sem notast við 

kenningar um og athuganir á félagslegum tengslum fólks og hegðun til að vekja það til 

gagnrýninnar umhugsunar og varpa ljósi á tengsl fólks við hvort annað og/eða við 

umhverfi sitt. Oftar en ekki gengur aðgerðastefna út á að krefjast þess að fólk hætti að 

viðhalda og endurskapa hegðun sem hefur neikvæð áhrif á ákveðna einstaklinga eða 

hópa. Aðgerðastefna er pólitísk í eðli sínu og hefur bæði í gegnum söguna og enn í dag 

gríðarleg áhrif á þenkjandi fólk um heim allan – sama hvort það er með eða á móti þeim 

málstað sem aðgerðasinnar hafa. Aðgerðastefna birtist á ýmsa vegu, oftar en ekki bæði 

í orði og á borði, og hefur til þessa haft víðtæk áhrif á stjórnarfar um allan heim (sjá t.d. 

Hale, 2006; Speed, 2006; Martin, Hanson og Fontaine, 2007).  

Pólitík, í skilningi mannfræðinnar, á við alla þá hegðun, hugsun og hugmyndafræði 

sem einstaklingar og hópar nýta sér til að „fá sínu framgengt“; mæla fyrir skoðunum og 

hagsmunum sínum og/eða annarra hópa sem þeim koma við (sjá t.d. Gardiner, 2006). 

Frá þeim útgangspunkti mætti ætla að það að vera hópdýr sé í eðli sínu pólitískt ástand. 

Skilgreining íslenskrar orðabókar á aðgerðastefnu er „sú stjórnmálastefna að vinna að 

stefnumálum sínum með beinum aðgerðum“ (Íslensk orðabók, e.d., Snara). Þau orð vísa 

til þess að verið sé að berjast fyrir því að ná ákveðnum pólitískum stefnumálum í gegn 

með aðgerðum – með því að gera eitthvað í málunum til að ná fram réttlátari meðferð 

eins hóps svo hann sé á pari við aðra hópa innan samfélagsins eða menningarheimsins 

sem þykja hærra settir eða njóta frekari viðurkenningar. Stundum kristallast áhrifarík 

aðgerðastefna í breyttum hugsanahætti samfélaga og/eða menningarheima með 

breyttri löggjöf þjóðríkja (Martin, Hanson og Fontaine, 2007; Bitusíková, 2015).  

Aðgerðastefna á sér langa sögu og er grunnurinn að hagsmunabaráttu allra þeirra 

hópa og einstaklinga sem upplifa eða hafa upplifað sig undirmáls, óæðri eða að sér vegið 

í félagslegri dýnamík samfélaga og/eða menningarheima. Í sögulegu samhengi er fólk 

tiltölulega nýbyrjað að fletta ofan af því félags- og stofnanabundna óréttlæti sem er og 
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hefur verið við lýði í samfélögum um allan heim um langt skeið, en þessi þróun hefur átt 

sér stað síðan á Upplýsingaröld (e. Age of enlightenment), sem hófst á 17. öld. Þær 

hugmyndir haldast í hendur við uppbyggingu félagsvísinda og framþróun þeirra á 

nítjándu og tuttugustu öld (Nielsen og Eriksen, 2013; Lewis, 1999; Ossewaarde, 2015).  

Margt fræðifólk hefur komist að þeirri niðurstöðu að ímynd hinnar æðri manneskju 

sé og hafi verið um langt skeið byggð á vestrænum hugmyndum um hvítleika (e. 

whiteness), sem vísar til ljóss húðlitar, og karlmennsku (e. masculinity). Það eigi við innan 

fræða sem utan (Parezo, 1993; Lamphere, 2004; Allen, 2005). Slíkar niðurstöður ríma vel 

við þær kenningar mannfræðinnar sem voru ríkjandi um hennar fyrstu æviskeið, þá helst 

þróunarhyggju (e. evolutionism), sem ætlaði „siðmenntuðum“ þjóðum Vestur-Evrópu 

æðri stöðu en annarra hópa fólks. Litið var svo á að þróun mannkyns væri á línulegum 

skala þar sem villimenn (e. savages) væru neðsta stigið og hvítir Vestur-Evrópubúar 

lokastig þróunar (Eriksen, 2010; Sanderson, 1997).  

Þróunarhyggjan einkenndist af kynþáttahyggju og fór að taka gríðarleg högg og féll 

meira og minna úr gildi innan mannfræði þegar Franz Boas, ásamt lærlingum sínum, hóf 

að gagnrýna hana harðlega. Boas og lærlingar hans héldu því fram að hvert samfélag – 

hver menning (e. culture) – hefði sína eigin einstöku uppbyggingu og sögu, það væri því 

ómögulegt að alhæfa um þróun menningar allra hópa mannkyns sem fyrirbæris 

(Sanderson, 1997).  

Í samfélagsgagnrýnni umræðu og fræðum er oft talað um hegemonic oppression 

systems eða cultural hegemony í anda Karl Marx, Marxisma og aðgerðasinnans Antonio 

Gramsci. Cultural hegemony (Crehan, 2002, bls. 98-105) eða menningarleg yfirráð, vísar 

til forystu, yfirburðastöðu og/eða yfirráða eins hóps/stéttar, menningarheims eða 

þjóðríkis í gagnkvæmu sambandi tveggja eða fleiri hópa, til að mynda 

„nýlenduherra/heimsveldis“ og nýlendu hans. Samkvæmt kenningum um menningarleg 

yfirráð eru það yfirstéttirnar í hverju samfélagi sem hagræða menningunni, ríkjandi 

hugmyndafræði samfélagsins, í eigin þágu og vinna þannig að því að umbreyta 

viðhorfum lægri hópa/stétta til að viðurkenna hugsanakerfi þeirra sem æskilegasta 

samfélagslega formið. Þannig stuðla þær að verndun hagsmuna valdastéttarinnar, oftar 

en ekki fjárhags- og menntaelítunnar (Keesing, 2006/1987; Crehan, 2002). Í dag er 
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hugtakið um menningarleg yfirráð oft notað í fræðum til að varpa ljósi á hinar ýmsu 

tegundir af yfirráðum eða forræði í alls konar samhengi. Þar má helst nefna áhrif 

stéttaskiptingar í kapítalískum samfélögum, sem og að lýsa áhrifum nýlendu- og 

heimsvaldastefnunnar á upplifanir og raunveruleika fólks af ákveðnum 

þjóðfélagshópum- eða brotum, oft frá fyrrverandi nýlendum. Annað dæmi um þetta er 

yfirráð vesturheims – hvítra karla og þeirra hugmyndafræði – yfir raunvaldi, áhrifavaldi 

og þekkingarsköpun í háskólasamfélaginu og fræðum, sem og í innanríkjastjórnmálum 

og milliríkjasamböndum (Crehan, 2002; Williams, 2018; Allen, 2005).  

Kenningar líkt og femínismi, eftir-nýlendunálgun og Marxismi hampa og hafa 

einkenni aðgerðastefnu. Markmið þeirra og tilgangur er að vekja mannfræðinga til 

umhugsunar um hvaða áhrif söguleg, félagsleg og efnahagsleg staða þeirra og 

samræmandi hegðun, hugmyndafræði og hugsanakerfi getur haft á niðurstöður 

rannsókna þeirra og fyrirrennara þeirra á þeim ólíku hópum sem rannsakaðir hafa verið 

í gegnum tíðina. Söguleg kúgun nýlenduherra á innfæddum sem dæmi skapar dýnamík í 

samskiptum þar sem „hinir“ eru í andstæðu við sjálf hvíta, karlmannlega vestursins, sem 

og hugmyndafræði þess, sem óafvitandi ætlar þeim æðri stöðu en öðrum. 

2.1  Sjálfsmynd (e. identity) og sjálfsmyndarpólitík (e. identity politics) 

Ekki er hægt að gera aðgerðastefnu og því fólki sem tileinkar sér hana nægilega vel skil 

án þess að gera sér grein fyrir því hvernig þetta fólk hópar sig saman. Sjálfsmynd (e. 

identity) spilar hér lykilhlutverk. Fólk sem upplifir svipaða félagslega dýnamík vegna útlits 

síns, kyns, kynhneigðar eða hvers annars sem notað getur verið gegn þeim í valdatafli 

samfélaga sem hampa einu líkamlegu ástandi fram yfir önnur á auðveldara með að koma 

auga á undirskipun sína í sínum sérstöku félagslegu samhengjum þegar þau hjálpast að 

við að koma auga á hana, viðurkenna upplifanir hvors annars og setja í samhengi við 

eigin upplifanir (sjá t.d. Gardiner, 2006; Yuval-Davis, 2006). Þá hefur barátta stærri hópa 

iðulega meiri og víðtækari áhrif heldur en barátta minni hópa. 

Sjálf (e. self) félagslegs geranda er mótað í andstæðu við „hinn“ (e. Other) (Eriksen, 

2010). Sjálfsmynd, sem er samsömun félagslegs geranda við eigin tilvist, aðra félagslega 

gerendur og umhverfi sitt í gagnkvæmu fyrirkomulagi, byggist upp innan þeirra 

aðstæðna og félagslegu tengsla sem hann upplifir. Félagslegur gerandi finnur sér farveg 
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innan aðstæðnanna sem eru oftar en ekki ofar honum sjálfum og jafnvel óhagganlegar. 

Hann mótar sig að þeim þó að aðstæðurnar sjálfar séu ekki hluti af gerandanum. Hvernig 

félagslegur gerandi bregst við aðstæðum er afleiðing af sjálfi hans en einnig einkennandi 

fyrir það. Tilvist félagslegs geranda krefst þess að ákveðnum þörfum sé fullnægt, til að 

mynda þörfinni fyrir sjálfstæða ímynd, sjálfsmynd, sem er eins og annarra, en samt ólík 

þeirra. Gerandinn hefur líka þörf fyrir að tilheyra hópi eða samfélagi annarra félagslegra 

geranda (Eriksen, 2010; Jackson, 2008).  

Geta félagslegs geranda til að „vera“ (e. to be) er heft af utanaðkomandi aðstæðum 

og vanafestu (Jackson, 2008). Aðstæður og venjur lagast að og eru túlkuð út frá því 

hvernig félagslegur gerandi bregst við þeim – af því að vera í gagnkvæmu sambandi (e. 

reciprocal) (Jackson, 2008, bls. 36; Eriksen, 2010). Vellíðan (e. well-being) (Jackson, 2008, 

bls. xii), sú tilfinning að líða vel í aðstæðum sínum sem „vera“ (e. being) felur þó í sér 

meira en aðlögun geranda að aðstæðum sínum hverju sinni. Vellíðan felst einnig í 

tilraunum geranda til að upplifa aðstæður á eigin forsendum: með því að taka þátt í að 

móta þær gagnkvæmu aðstæður sem hann upplifir (Jackson, 2008).  

„Vera“ félagslegs geranda tengist veruhætti (e. habitus) (Barnard, 2010, bls. 142-

143; Eriksen, 2010, bls. 159) hans að öllu leyti. Veruháttur er uppskrift að skynjun og 

hegðun sem félagslegur gerandi tileinkar sér í gegnum félagsmótun sína innan aðstæðna 

uppruna síns. Veruháttur skapar reglur sem gerandinn lærir og lagast að í menningarlegu 

umhverfi sínu. Veruháttur hefur áhrif á hvernig gerandi upplifir og skilur „heiminn“ og 

„raunveruleikann“, bæði efnislega hluti og félagsleg tengsl. Veruhátturinn mótar ramma 

sem gerandinn lifir innan, hann skapar og mótar sýn hans á hvað er eftirsóknarvert og 

hvað ekki (Barnard, 2010). Hann leggur gerandanum línur sem þykja honum eðlislægar 

og sjálfsagðar, en þær eru teygjanlegar eftir því hvað gerandanum þykir við hæfi í þeim 

aðstæðum sem hann er í hverju sinni. Veruháttur hefur þó áhrif á hvernig gerandinn 

túlkar aðstæðurnar sem hann finnur sig í og mótar viðbrögð hans að aðstæðunum og er 

þar af leiðandi alltaf bundin tíma og rúmi þeirra félagslegu aðstæðna og umhverfis sem 

gerandinn elst upp í og tileinkar sér og er grunnurinn að sjálfsmynd hans (Eriksen, 2010; 

Barnard, 2010; Yuval-Davis, 2006). 
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Félagslegur gerandi byggir sér upp orðspor og viðurkenningu með stöðugri 

sjálfsmynd sem einkennist af jákvæðri gagnkvæmni við aðra félagslega gerendur 

(Thordis Sveinsdóttir, 2008). Hvernig gerandi kýs að tjá sjálfsmynd sína hverju sinni er 

háð aðstæðunum sem hann finnur sig í og því eru birtingarmyndir sjálfsmyndar geranda 

ólíkar þegar hann á í gagnkvæmu sambandi við vini eða við fjölskyldu sem dæmi, þar 

sem búist er við ólíkri hegðun frá honum (Eriksen, 2010). Viðurkenning á sjálfsmynd 

geranda er háð skilyrðum (Thordis Sveinsdóttir, 2008) og á það sérstaklega við í 

aðstæðum þar sem félagslegir gerendur tilheyra jaðar- eða minnihlutahópum innan 

samfélaga sinna og menningarheima sem litið hefur verið niður á í félagssögunni – til að 

mynda einstaklinga sem alast upp með fötlun. 

Sjálfsmyndarpólitík (e. identity politics) er pólitísk afstaða sem sameinar félagslega 

gerendur af sama eða svipuðum uppruna og upplifunum undir eina hreyfingu út frá 

sjónarhorni þess hóps og berst fyrir réttindum og viðurkenningu á upplifun þeirra og 

sjónarmiðum, en einnig breytingum á löggjöf eða stjórnarfari ef það á við (Yuval-Davis, 

2006; Gardiner, 2006; Martin, Hanson og Fontaine, 2007). Gott dæmi um 

sjálfsmyndarpólitíska hreyfingu er kvennahreyfingin, sem berst fyrir réttindum kvenna 

og viðurkenningu kvenlegra eiginleika á breiðum grundvelli og er oft samtvinnuð annars 

konar sjálfsmyndarpólitískum hreyfingum, líkt og baráttu fyrir mannréttindum svartra, 

transfólks og fólks með fötlun (Yuval-Davis, 2006). 

 

Academic work, at least in the social sciences, cannot be detached from the conditions of the real world 
in which it takes place. 

(Sherry B. Ortner, bls. 47, 2016) 

 

Aðgerðastefna nýtur mikilla vinsælda og viðurkenningar innan mannfræðinnar í dag og 

hefur gert til lengri tíma. Hægt væri að færa rök fyrir því að grunnstoðir mannfræðinnar 

byggi á aðgerðastefnu – viljinn til að rannsaka „framandi“ samfélög til jafns við þau sem 

nær eru í þágu þeirrar hugmyndafræði að allt mannfólk sé eins í grunninn – 

hugmyndafræði sem jafnvel pólski mannfræðingurinn Bronislaw Malinowski, forfaðir 

vettvangsrannsóknarinnar, hafði að leiðarljósi í leiðangri sínum til Tróbríandeyja að 

frumkvæði og á kostnað nýlenduherra vesturheims (Malinowski, 2010/1922; Lamphere, 
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2018). Halda skal því þó til haga að markmið heimsveldisins sem sendi Malinowski í 

vettvangsrannsókn sína á eyjarnar, Bretland, var að kynna sér fólkið sem þar bjó til að 

auðveldara væri að stjórna þeim þegar til þess kæmi. 

Aðgerðastefna beinir sjónum sínum að upplifunum fólks af óréttlæti í samskiptum 

sínum við annað fólk og þann efnislega heim sem samfélag þeirra og menningarheimur 

hefur skapað, til að mynda undir áhrifum frá stærri sögulegum þróunarferlum líkt og 

nýlendu- og heimsvaldastefnu. Vegna þessa er aðgerðastefna órjúfanlegur hluti af 

félags-og hugvísindum. Ekki hefur hún einungis borið kennsl á og afmarkað þá sögulegu 

ferla sem höfðu í för með sér víðtækt óréttlæti líkt og kynþáttahyggju og öfgafulla 

stéttaskiptingu, heldur eru upplifanir fólks af eigin raunveruleika eitt af meginsviðum 

mannfræðinnar og grunnurinn að hennar helstu rannsóknaraðferð, 

vettvangsrannsókninni. Aukinn sýnileiki þess meinta óréttlætis sem margir hópar upplifa 

hefur haft gríðarleg og óafturkræf áhrif á hugsun fólks um heim allan – þá sérstaklega á 

pólitík þjóða á milli sem taka oft mið hvor af annarri í æ tæknivæddari heimi, þar sem 

upplýsingar berast hratt og örugglega milli ólíkra hópa. Að ætla að hundsa það samspil 

væri ávísun á þjóð- eða hóphverfa mannfræði, mannfræði sem er ekki menningarlega 

afstæð líkt og krafa er gerð um í fræðigreininni í dag.  

Hlutverk mannfræðinnar er ekki síður að rannsaka hegðun en að bera kennsl á 

félagslega dýnamík – þær félagslegu aðstæður sem fólk skapar í gegnum gjörðir sínar og 

orð. Félagsleg samskipti og aðstæðurnar sem þau skapa eru helstu birtingarmyndir 

hugsanagangs fólks og eru þar af leiðandi ómissandi í rannsóknum á eðli þeirra. Getan 

til þess að finna til með öðrum og setja sig í spor þeirra án þess að hafa upplifað hið sama 

á eigin skinni er eitt af aðaleinkennum þess að vera mannleg. Hreyfingar sem myndast í 

kringum slíkar hugvekjur eru óhagganlegur hluti af pólitík í dag, sem virðist ekki ætla að 

hverfa aftur til fyrri tíma í bráð. Fólk í dag er almennt meðvitaðra um félagslegar 

aðstæður sínar en það var fyrir einungis nokkrum tugum ára (sjá t.d. Engle Merry, 2005; 

Hale, 2006; Allen, 2005). Eiga mannfræðingar að neita að taka tillit til þess í fræðiverkum 

sínum? Væri það ekki brot á hlutleysi rannsakanda að ætla að leggja dóma á og jafnvel 

ákveða hvað „raunverulega“ skiptir hópa fólks máli og hvað ekki? Aðgerðastefna er 
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mikilvægt rannsóknarefni, gott rannsóknartól og sinnir mikilvægu aðhaldshlutverki 

meðal fræðifólks, stjórnmálafólks og almennra borgara.  
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3 Aðgerðastefna í mannfræði: áhrifaríkar nálganir og aktívísk mannfræði 

…the interlinking grids of differential positionings in terms of class, race, and ethnicity, gender and 
sexuality, ability, stage in the life cycle and other social divisions, tend to create, in specific historical 
situations, hierarchies of differential access to a variety of resources, economic, political and cultural. 

(Nira Yuval-Davis, bls. 199, 2006) 

 

Aðgerðastefna hefur gegnsýrt mannfræðilegar kenningar frá upphafi þó að mest beri á 

afleiðingum hennar eftir tímabil hinna róttæku félagsstefna sem háskólasamfélög í 

Bandaríkjunum og Frakklandi börðust fyrir á sjöunda, áttunda og níunda áratug síðustu 

aldar (Ortner, 1984; Lewis, 1999; Lamphere, 2004). Naflaskoðun í kjölfar 

vitundarvakningar hefur meðal annars varpað ljósi á hvernig konur og minnihlutahópar 

tóku virkan þátt í sköpun mannfræðilegra kenninga og hugmynda í gegnum áratugina en 

áttu oft til að týnast, verk þeirra og vinna gerð ósýnileg eða vera lítillækkuð þegar kom 

að því að taka heiðurinn að þróun fræðigreinarinnar sem fór einna helst til þeirra hvítu 

karla sem við hömpum oft í dag sem forfeður hennar (Parezo, 1993; Lamphere, 2004).  

Oftar en ekki er birtingarmynd aðgerðastefnu mannfræðinga val þeirra á 

rannsóknarefni, auk baráttu fyrir réttindum og viðurkenningu þess hóps sem verður fyrir 

valinu. Mannfræðingur sem vinnur fræði með meðvitaðri aðgerðastefnu tekur það að 

sér að tala máli rannsóknarefnisins (Hale, 2006). Gott dæmi um slíkt eru rannsóknir Sally 

Engle Merry sem í grein sinni Anthropology and activism: Researching human rights 

across porous boundaries frá árinu 2005 greinir frá því hvernig vettvangsrannsóknir 

hennar meðal aðgerðasinna hafa leitt í ljós að fræði og aðgerðastefna verði ekki skilin 

að. Aðgerðasinnar dagsins í dag nýti sér óspart fræði til að færa rök fyrir máli sínu og til 

að réttlæta aðgerðastefnu sína. 

 

As anthropologists move into new fields of research that lie at the center of modernity rather than on its 
margins, such as human rights, they encounter subjects who themselves employ anthropological 

concepts and engage in theoretical debates about what they mean. The subjects debate what culture is, 
how to define gender, how globalization affects women, and how a human rights approach can increase 

women’s safety. They are self-reflective and analytical, and they participate in the same intellectual 
world as anthropologists. 

(Sally Engle Merry, bls. 240, 2005) 
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Fræði og aðgerðastefna eiga í gagnkvæmu sambandi. Sú staðreynd að aðgerðastefna 

hinna róttæku félagshreyfinga síðustu fimmtíu ára hafi að hluta til mótast í fræðilegri 

umræðu er til marks um að hún er afurð fræðasamfélagsins að hluta til, ef ekki til jafns 

við réttindabaráttu almennra borgara (Ortner, 1984). Það fólk sem tók þátt í róttækum 

félagshreyfingum á sjöunda, áttunda og níunda áratug síðustu aldar voru þau sem 

mótuðu svo kenningar og fræðilega umræðu í heild sinni sem hámenntað fræðifólk og 

spekingar seinna meir. Breytingar verða ekki til af sjálfu sér og krefjast alltaf þess að 

barist sé fyrir þeim, það á við um hugmyndafræði þekkingarsköpunar líkt og stjórnmál 

(sjá t.d. Ortner, 1984; Parezo, 1993; Hale, 2006). Sú staðreynd að svo margt fólk hafi 

tekið undir slíka sjálfsrýni og róttækar aðgerðir og krafist breytinga á hugsanagangi og 

þekkingarsköpun fræðasamfélagsins er til marks um hversu margt fólk taldi vera brýn 

þörf á breytingunum.  

3.1 Eftir-nýlendutíminn (e. postcolonialism) 

Eftir-nýlendunálgun er þverfagleg kenningarleg nálgun sem er ætlað að gagnrýna tengsl 

nýlenduherra og heimsvelda við nýlendur sínar og þær félagslegu og efnahagslegu 

aðstæður sem nýlendu- og heimsvaldastefna Evrópu skapaði um heim allan (Childs og 

Williams, 1997; Dirks, 1992; Williams, 2018; Gardiner, 2006). Hugtakið vísar til tímabils 

sem markar endalok heimsvaldastefnunnar, afnýlenduvæðinguna, þó að grunnur 

nálgunarinnar sé sá að enn megi finna fyrir áhrifum nýlendu- og heimsvaldastefnunnar 

löngu eftir að flestar nýlendur hafi öðlast sjálfstæði, flestar á sjötta og sjöunda áratug 

síðustu aldar. Því sé eftir-nýlendutímabilið sem heiti nálgunarinnar vísar til ekki enn 

komið og mun sennilega seint verða (Childs og Williams, 1997). 

 

We could, however, argue for post-colonialism as an anticipatory discourse, recognizing that the 
condition it names does not yet exist, but working nevertheless to bring that about. 

(Peter Childs og Patrick Williams, bls. 7, 1997) 

 

Nýlendustefna Vestur-Evrópu hófst á sextándu öld, en heimsvaldastefnan (e. 

imperialism) kom ekki fram fyrr en á þeirri nítjándu (Childs og Williams, 1997; Williams, 

2018). Fókusinn á heimsvaldastefnu Vesturlanda, sérstaklega þegar það kemur að 

þessari nálgun, er til kominn vegna þeirrar staðreyndar að engin heimsvaldastefna hefur 
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verið jafn víðtæk og markað jafn djúpstæð spor á samfélög heimsins. Fyrir rúmlega 

hundrað árum stjórnuðu Vestur-Evrópskir nýlenduherrar 85% landsvæðis á Jörðinni 

(Said í Childs og Williams, 1997, bls. 10; Williams, 2018). Eftir-nýlendutímabilið er best 

skilið sem eitt stig heimsvaldastefnunnar, en ekki endilega afleiðing hennar eða tímabilið 

sem kemur eftir endalok hennar (Childs og Williams, 1997). 

Í dag telur margt fræðifólk að nýlendustefna hafi í raun aldrei liðið undir undir lok 

heldur hafi hún einfaldlega umbreyst í það sem nú er kallað nýja nýlendustefnan (e. neo-

colonialism) (Childs og Williams, 1997; Allen, 2005). Hin nýja nýlendustefna vísar til þess 

að nýlenduherrar nýti sér enn efnahagslega og félagslega yfirburðastöðu (e. hegemony) 

sína gagnvart fyrrverandi nýlendum til að halda stjórn yfir þeim á efnahagslegum 

grundvelli í þágu eigin hagsmuna þó þau hafi þar ekki formlegt stjórnarvald. 

Nýlenduþjóðir séu arðrændar mannafli og efnislegum auð undir því yfirskini að verið sé 

að „nútímavæða“ og jafnvel „aðstoða“ nýlendurnar í vestrænni, kapítalískri mynd sem 

ætlar Vesturlöndum og hagsmunaaðilum kapítalíska heims-efnahagskerfisins æðri 

efnahags-, valda- og skipulagskerfi en annarra hópa, og er fyrst og fremst framkvæmd í 

þágu hagsmuna Vesturlanda og auðssköpunar þeirra (sjá t.d. Allen, 2005).  

Markmið greiningarinnar á eftir-nýlendutímanum var og er að bæta við nálgunum í 

fræðum, nálgun sem tekur mið af mikilvægi tengsla kynþáttar og menningar við 

þekkingarsköpun og hvernig hunsun þessara þátta getur leitt fræðifólk á villigötur þegar 

kemur að heilsteyptum kenningum um eðli mannfólks og þeirrar félagssögulegu 

dýnamíkur sem nýlendu- og heimsvaldastefnan hafði í för með sér og er að mörgu leyti 

enn við lýði (Childs og Williams, 1997; Dirks, 1992; sjá einnig t.d. Allen, 2005; Gardiner, 

2006).  

 

3.1.1 Marxismi og kapítalismi 

Ekki er hægt að gera góða grein fyrir nálgunum eftir-nýlendutímans nema með því að 

tvinna hann saman við við kapítalisma og vegferð hans til að vera ráðandi efnahagskerfi 

heims (Nielsen og Eriksen, 2013).  
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Strúktúralískur Marxismi (e. structural Marxism) olli byltingu í mannfræðilegri 

hugsun á áttunda áratug síðustu aldar (Ortner, 1984). Marxisminn sprettur fyrst og 

fremst úr Kommúnistaávarpinu eftir Karl Marx og Friedrich Engels (2016/1848), sem 

lagði línurnar fyrir stjórnmálastefnu kommúnista og var í anda aðgerðastefnu sem 

mótmælti forræði kapítalismans og því valdi sem hann gaf ákveðnum hópum innan þess 

kerfis. Merkilegt er hvað þessi pólitíska yfirlýsing í anda aðgerðastefnu hafði mikil áhrif 

á fagið. Þó ekki allt fræðifólk aðhyllist Marxisma né noti hann gagngert í fræðum sínum 

hafði hann gríðarleg áhrif á nær allar þær hugmyndir og rannsóknaraðferðir sem til voru 

í mannfræði á tímabili hinna róttæku félagshreyfinga (Ortner, 1984; 2016; Lamphere, 

2018; Nielsen og Eriksen, 2013). Rannsóknir með Marxísku ívafi hófust á greiningum á 

hvernig samfélög skipti niður nauðþurftaframleiðslu sinni og hvaða áhrif slík skipting 

hafði á samfélag í heild sinni (Nielsen og Eriksen, 2013). Áhrif Marxismans eru enn víðtæk 

innan fagsins í dag og eru án efa varanleg, ekki síður í eftir-nýlendunálguninni en öðrum 

nálgunum mannfræðinnar sem eru viðurkenndar í dag. 

Nálgun pólitísk hagfræði (e. political economy) beindi sjónum að mikilvægi sögunnar 

í mannfræðilegum rannsóknum, sem og í víðtækari og stórfelldari efnahagslegum 

kerfum, þá sérstaklega kapítalisma og áhrifa hans á hin ýmsu samfélög þar sem hann var 

utanaðkomandi afl (Ortner, 1984; Nielsen og Eriksen, 2013). Mannfræðingar höfðu lengi 

átt það til að láta eins og samfélög eða menningarheimar væru sjálfstæðar einingar sem 

höfðu lítið sem ekkert með heiminn utan þeirra að gera, en aukin tilkoma og 

viðurkenning á kenningum sem tóku mið af útbreiðslu menningareinkenna og mikilvægis 

samskipta samfélaga á milli breyttu nálgunum mannfræðinga töluvert. Gerð var krafa 

um að gert væri grein fyrir því hvernig utanaðkomandi kerfi, líkt og efnahagskerfi 

vestursins, kapítalisminn, hefðu áhrif á minni samfélög langt frá uppruna kerfanna sjálfra 

með útbreiðslu sinni á nýlendutímanum (Ortner, 1984; Nielsen og Eriksen, 2013).  

3.2 Femínismi 

Malinowski’s female students as well as those of Boas helped to pioneer studies of colonialism, 
ethnographies about women, and dialogical forms of writing. Many of these changes got a further boost 
and became more widespread through the participation of anthropologists in the social movements of 

the 1960s and 1970s and the increased inclusion of minority scholars and women into the discipline. 
(Louise Lamphere, bls. 74, 2018) 
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Femínismi er þverfagleg kenningarleg nálgun, sprottin úr kvennahreyfingunni, sem 

gagnrýnir fyrst og fremst meinta sögulega undirokun kvenna um allan heim. 

Femínisminn snýst fyrst og fremst um meinta ójafna skiptingu áhrifa- og raunvalds á milli 

kynja. Hún er þó ekki einungis fræðileg nálgun, heldur hafa femínískar hugmyndir tekið 

sér fastan sess í hug margra í dag, óháð menntun. Femínismi er hugmyndafræði, en 

femínistar lögðu upp með þær athuganir að konum væri ætluð lægri samfélagsleg staða 

en körlum, auk undirgefni við þá í flestum, ef ekki öllum samfélögum (Ortner, 

2006/1974). Birtingarmyndir þessa er til dæmis að fáar sem engar konur tilheyra 

heimssögu Vesturlanda og heyrir það til undantekninga að konum sé fagnað fyrir störf 

sín og framlag til þekkingarsköpunar og samfélagslegra framfara nema þær hafi lyft 

Grettistaki (Parezo, 1993; Nielsen og Eriksen, 2013).  

Í klassísku riti sínu um Hitt kynið, The Second Sex, frá árinu 1949, sem oft er nefnd í 

samhengi við uppgang kvennahreyfingarinnar á Vesturlöndum, færir heimspekingurinn 

og femínistinn Simone de Beauvoir rök fyrir þeirri ályktun sinni að samfélagshópurinn 

„konur“ sé ekki fyrirfram líffræðilega ákvarðaður flokkur líkt og vísindi héldu fram á 

öldum áður, heldur séu konur skapaðar í gegnum félagsmótun sína í andstæðu við 

normið; karlinn. 

En fyrst, hvað er kona? „Tota mulier in utero, hún er móðurlíf“ segir einn. En þegar vissar konur ber 
á góma úrskurða kunnáttumenn: „Þetta eru ekki konur,“ þótt þær séu með leg eins og hinar. Allir játa 

því að tegundin maður skiptist í tvö kyn: nú sem fyrr er um það bil helmingur mannkyns konur. Samt er 
okkur talin trú um að „kvenleikinn sé í hættu“. Það er predikað yfir okkur: „Verið konur, verið áfram 

konur, verðið konur.“ Samkvæmt þessu eru allir kvenkynseinstaklingar af tegundinni maður ekki 
endilega konur. Þeir verða að eiga hlutdeild í þessum dularfulla veruleika sem er í útrýmingarhættu og 

við köllum kvenleikann. 
(Simone de Beauvoir, bls. 25, 1949) 

 

De Beauvoir bendir á að það sé einungis í formlegum skilningi þar sem hóparnir tveir, 

karlar og konur, séu sýndir sem samhliða og jafngildir. Hún tekur fram að skilgreiningin 

milli „sjálfsins“ og „hins“ sé „jafnupprunalegt vitundinni“ (de Beauvoir, 1949, bls. 29) og 

byggi ekki endilega jafn mikið á áþreifanlegri staðreynd og á skynjuðum veruleika. 

Karlinn sé viðmiðið, sjálfið, sem konan er sköpuð í andstæðu við og hlutverk hennar 

mótað til að bæta hann upp. Kona sem leggur lítið sem ekkert upp úr sínum kvenlegu 

eiginleikum mæti oft andstæðu og fordómum, en hefur að vissu marki félagslegt leyfi til 
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að tileinka sér ákveðna karllega eiginleika, svo lengi sem hún ögrar ekki hinum 

hefðbundnu skilgreiningum.  

Í dag berst femínismi fyrir réttindum kyngerva í breiðum skilningi og hefur óteljandi 

anga af undirstefnum. Með tímanum, umræðu innan hugmyndafræðinnar og áhrifum 

frá öðrum aðgerðastefnum hafa áherslur femínismans víkkað og hann tekið upp málstað 

fólks með ólík kyngervi, litarhátt og kynhneigð, auk þeirra sem hafa fötlun og annarra 

sem hafa upplifað kúgun eða óréttlæti því þau þykja ekki tilheyra æskilegasta líkamlega 

ástandinu (Yuval-Davis, 2006; Gardiner, 2006). Því mætti segja að femínisminn hafi 

umbreyst úr kvennahreyfingunni yfir í víðtæka skimun fyrir undirokun kvenleika eða ó-

karlleika. Umræða um karlmennsku og þá sérstaklega gagnrýni á það sem vísað er til 

sem eitraðrar karlmennsku (e. toxic masculinity) hefur verið ein aðal áhersla femínískra 

umfjallana síðustu ára. Skörun mismunabreyta (e. intersectionality), líkt og kyngervis, 

etnerni, kynþáttar, líkamsgerðar og stéttar, auk áhrifa á einstaklinga sem tilheyra fleiri 

en einum af þessum jaðar- eða minnihlutahópum, er meðal þeirra áherslna sem hafa 

mótað femínískar kenningar hvað mest á síðustu áratugum (Yuval-Davis, 2006; sjá einnig 

t.d. Gardiner, 2006; Berry, Argüelles, Cordis, Ihmoud og Estrada, 2017).  

3.2.1 Sjálfsrýni (e. reflexivity) 

Femínismi umbreytti mannfræðilegum rannsóknum og beindi sjónum að líkamanum og 

þeirri skiptingu sem ólíkt líkamlegt ástand karla og kvenna skapar (Nielsen og Eriksen, 

2013). Áhersla á líkamann og þá dýnamík sem hann skapar birtist seinna með auknum 

mætti í kenningum um praxís (Ortner, 1984; Nielsen og Eriksen, 2013). Femínistar 

komust að þeirri niðurstöðu að sú staðreynd að þær væru konur en ekki karlar að stunda 

vettvangsrannsókn hefði áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar, enda væru hlutverk 

kvenna og karla innan margra samfélaga mjög ólík og þar af leiddi að kynjahópar hefðu 

ólíka sýn á samfélög (Nielsen og Eriksen, 2013; Ortner, 1984; Lindisfarne, 2008).  

Í mannfræði hefur femínismi fyrst og fremst birst í sjálfsrýni kvenna innan fagsins. 

Ein mikilvæg þróun í faginu eru greinar og bækur sem gerðu grein fyrir þeim konum og 

einstaklingum sem tilheyrðu minnihlutahópum og höfðu varanleg áhrif á fagið en fá enn 

í dag litlar sem engar þakkir né viðurkenningu fyrir framlag sitt (Parezo, 1993; Lamphere, 

2004).  
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Mannfræði hefur frá upphafi haft það orðspor að vera fræðigrein sem var opin 

kvenkyns rannsakendum. Fræðingar í faginu áttuðu sig snemma á því að ekki var hægt 

að framkvæma fullnægjandi vettvangsrannsóknir meðal samfélaga án þess að konur 

kæmu við sögu, þar sem stór hluti samfélaganna gat oft verið lokuð bók fyrir körlum, því 

sem karlar höfðu þeir ekki aðgang að hinum ýmsu sviðum samfélagsins sem tileinkuð 

voru konum og þeirra sjónarmiðum, lífum og lifnaðarháttum. Þar sem konur hafi fremur 

aðgang að kynjahóp kvenna væri auðveldara fyrir þær að afla góðra upplýsinga um 

upplifanir kvenna og þeirra sjónarmið. Þá var það viðurkennt að konur hefðu ólíka sýn á 

hvernig fólk hagar sér vegna tilfinningagreindar sinnar, sérstaklega hvað varðaði 

kynjaskiptingu verkefna innan samfélagsstrúktúrsins og það leiddi til kynjaskiptingar í 

öflun rannsóknargagna. Þrátt fyrir þessa sýn frá upphafi fagsins er það nú ljóst að framlag 

kvenna til þekkingarsköpunar mannfræðinnar hefur ítrekað verið lítillækkuð eða ekki 

metin að verðleikum, líklegast til að gefa mannfræði aukna viðurkenningu sem 

vísindagrein, en vísindaiðkun var talin vera svið karla á þeim tíma þegar fræðigreinin var 

að skapast. Ástæður þessa hafa líklega verið að hvítir karlar og þeirra sjónarmið voru enn 

ríkjandi í fræðasamfélagi Vesturlanda, vitneskja þeirra og niðurstöður fremur metin að 

verðleikum en kvenna og minnihlutahópa, til dæmis á þeim grundvelli að konur ættu 

erfitt með rökhugsun vegna óstjórnlegrar tilfinningasemi og væru einnig líklegri til að 

gefa fræðistörf upp á bátinn til að huga að einkalífi sínu og fjölskyldu (Parezo, 1993; 

Lamphere, 2004; 2018).  

Sjálfsrýnin kom fram með femínismanum á sjöunda áratug síðustu aldar og 

kristallaðist í nýrri tegund af vettvangsrannsóknum og gagnaöflun. Klassísk etnógrafía og 

rannsókn mannfræðingsins Jean Briggs (1970) á Inúítasamfélagi í Kanada þar sem hún 

nýtti óspart eigin tilfinningar og upplifanir á vettvangi sem rannsóknargögn, var studd 

með þeim rökum að slíkar tilfinningalegar heimildir vegi þungt þar sem tilfinningalegar 

upplifanir séu það sem skapi og viðhaldi samfélagsformum og verki til að laga félagslega 

gerendur að sínum einstöku menningum og stýra þeim í rétta átt (Briggs, 1970; Salzman, 

2002).  

Áhugaverða nálgun á sjálfsrýni í mannfræði má finna í grein Frances E. Mascia-Lees, 

Patricia Sharpe og Colleen Ballerion Cohen frá árinu 1989, The postmodern turn in 
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anthropology: Cautions from a feminist perspective. Þar mæla þær fyrir því að femínískar 

nálganir hafi ekki fengið það vægi og viðurkenningu meðal mannfræðinga sem þær eiga 

skilið. Þær setja fram þá hugmynd að mögulega hafi grunnhugmyndum femínískrar 

nálgunar verið umbreytt í þægilegri búning með tilkomu breyttra hugmynda um „hinn“ 

og valdaójafnvægi sem fylgdi póstmódernismanum á níunda áratug síðustu aldar. Þær 

telja að litið sé gagngert fram hjá femínisma og hversu þungt hann vegur í kenningarlegri 

sköpun mannfræðinnar í gegnum áratugina vegna þeirra óþæginda sem 

kvennahreyfingin og samsvarandi barátta fyrir viðurkenningu í anda aðgerðastefnu 

virðist valda körlum. Aðrar nálganir sem tileinki sér gagnrýnin sjónarhorn séu jafnvel 

komin til vegna þess að þær eigi ekki uppruna sinn meðal kvenna og á þennan hátt sé 

konum og þeirra þekkingarsköpun innan fræðigreinarinnar enn markvisst haldið niðri og 

jafnvel gerð ósýnileg. Í anda de Beauvoir (1949) leggja þær fram þá hugmynd að konan 

sé upprunalegi „hinn“ við „sjálf“ vestræna, hvíta karlsins og sé því mun tryggari 

kenningaskóli þar sem hann sprettur úr frá sjónarhorni „hins“ fremur en sjálfsins og vinni 

þannig að því að afbyggja það valdaójafnvægi sem einkennt hefur fyrri tíma 

mannfræðilegar rannsóknir. Á sama tíma sé sú staðreynd einmitt það sem útiloki 

nálgunina meðal karlkyns mannfræðinga, sem eigi erfitt með að gefa völd sín sem 

rannsakendur upp á bátinn með því að reyna að nálgast rannsóknina frá sjónarhorni 

„hins“.  

Femínísk sjálfsrýni skipar sérstakan sess í vettvangsrannsóknum. Á tíunda áratug 

síðustu aldar fóru að koma fram brautryðjandi nálganir sem vörpuðu ljósi á hvernig 

undirskipun kvenna, þá sérstaklega kvenna sem tilheyra einum eða fleiri 

minnihlutahópum og skörun mismunabreyta á sér því stað, hefur áhrif á hvernig þeim 

sé tekið af rannsóknarefninu þegar þær eru við rannsóknir á vettvangi (Lamphere, 2018; 

Yuval-Davis, 2006; Berry, Argüelles, Cordis, Ihmoud og Estrada, 2017). Konur séu mun 

líklegri til að vera ekki teknar alvarlega sem fræðifólk, séu oftar settar í aðstöðu þar sem 

þær þurfi að neita viðleitni til að stofna til rómantískra tengsla og að slíkar neitanir geti 

mögulega leitt til reiði, sárinda eða fyrirlitningar (einkum) karlkyns rannsóknarefna og 

jafnvel útilokunar frá frekari upplýsingaöflun vegna þess (Berry, Argüelles, Cordis, 

Ihmoud og Estrada 2017).  
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3.3 Aktívísk mannfræði (e. activist anthropology; engaged anthropology) 

Those engaged in human rights struggles are almost by definition vulnerable populations: thus the 
negative effects produced by an unreflexive approach to research and an irresponsible handling of the 

research product can be even more serious. 
(Shannon Speed, bls. 71, 2006) 

 

Viðurkenning á vinnuferlum aktívískrar mannfræði, mannfræði sem stundar meðvitaða 

aðgerðastefnu, hefur haft varanleg áhrif á framkvæmd vettvangsrannsókna (Lamphere, 

2018). Aktívísk mannfræði er sérstök aðferð við rannsóknir þar sem rannsakandi og 

rannsóknarefni leggja línurnar að sameiginlegri baráttu fyrir hönd rannsóknarefnisins 

áður en lagt er af stað í rannsóknina sjálfa (Hale, 2006). Oft snýst slík barátta um stuðning 

rannsakandans við málefni og hagsmuni rannsóknarefnisins, til að mynda með hjálp við 

baráttu við stjórnvöld á lagalegum grundvelli, en einnig að rannsóknin muni gagngert 

tala fyrir réttindabaráttu og heimssýn rannsóknarefnisins á þeirra forsendum. Þannig 

ákveða rannsakandi og rannsóknarefni í sameiningu hver rannsóknarspurningin skuli 

vera og því sé afurðin af rannsókn sem hefur aðgerðastefnu að leiðarljósi bæði verk 

rannsakandans og rannsóknarefnisins til jafns, sem í sameiningu ræða alla hluta hennar 

og sjónarmið rannsóknarefnisins vegur jafn þungt og rannsakandans (Hale, 2006; Speed, 

2006; Engle Merry, 2005).  

Fræðifólk sem tileinkar sér aðgerðastefnu í rannsóknum sínum viðurkennir það að 

aðgerðastefna þeirra hafi margþætt áhrif: á val þeirra á rannsóknarefni, hvernig 

rannsóknarefnið tekur þeim þegar á vettvanginn er komið, að rannsakandinn hafi áhrif 

á hvernig rannsóknir hans fara fram, að staða þeirra gagnvart rannsóknarefninu hafi 

áhrif á niðurstöðurnar (Hale, 2006; Speed, 2006; Gardiner, 2006; Berry, Argüelles, 

Cordis, Ihmoud og Estrada, 2017).  Þannig hafna þau því að rannsókn þeirra sé hlutlaus, 

en lengi hafa verið uppi hugmyndir í mannfræði um að engin rannsókn sé að fullu 

hlutlaus, þar sem hún er alltaf bundin tíma og rúmi rannsakanda og rannsóknarefnis og 

því hafi söguleg dýnamík mikil áhrif á hvernig rannsóknir séu framkvæmdar (Hale, 2006; 

Nielsen og Eriksen, 2013; Barnard, 2010).  

Aktívísk mannfræði er einstök að því leyti að hún blandar saman pólitískri 

réttindabaráttu minnihlutahópa og fræðilegum vinnubrögðum og umræðu. Slík dýnamík 

í rannsókn getur skapað margs konar flækjur í framkvæmd og skapar oft einstakar 
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niðurstöður sem einkennast fyrst og fremst af pólitískri baráttu rannsóknarefnisins og 

sjónarmiðum þeirra í þeim efnum. Oftar en ekki hefur rannsakandinn sjálfur nána 

tengingu við þann hóp sem verið er að rannsaka og hefur því einnig sérstakra hagsmuna 

að gæta tengda því, sem og aukna innsýn inn í rannsóknarefnið (Hale, 2006; Speed, 

2006; Engle Merry, 2005). Meðal þeirra herferða sem aktívísk mannfræði hefur lagt fyrir 

sig er að koma í veg fyrir endurskrift sögunnar og afturköllun ýmissa sigra í 

réttindabaráttu sem kristallast hafa í aukinni löggjöf til að vernda réttindi viðkvæmra 

hópa (Lamphere, 2018).  

Aðgerðastefnur tvinnast oftar en ekki saman. Margir einstaklingar og hópar sem 

upplifa mismunun eða óréttlæti vegna kynhneigðar sinnar, kyngervis eða litarháttar sem 

dæmi upplifa mismunun á fleiri en einu „sviði“. Markmiðið með notkun hugtaksins um 

skörun mismunabreyta sem mannfræðingurinn Nira Yuval-Davis (2006) lýsir svo listilega 

í tilvitnuninni við upphaf kaflans er að fletta ofan af þeirri hugsanavillu að einungis séu 

tvær breytur í samhengi ójafnréttis, þ.e. þeirrar sem hampað er og þeirrar sem litið er 

niður á eða hafnað.  

Gott dæmi um hvernig aðgerðastefnur tvinnast saman fyrirfinnst í gagnrýni á 

kynjatvíhyggju og útflutningi vestrænna hugmynda. Samkvæmt félagsfræðingnum og 

femínistanum Oyèrónkẹ ́ Oyěwùmí (1997) er kynjatvíhyggjan eða hin kynjuðu mót 

innflutt vandamál í Afríku – afleiðing nýlendustefnunnar og þeirrar yfirtöku á 

þekkingarsköpun og hugmyndafræði um heim allan sem fylgdi. Spurningin eða rökræðan 

um konuna (e. „the woman question“; fr. „querelle des femmes“), þ.e. rökræður um eðli 

konunnar í andstöðu við karlinn, er í grunninn hugmynd sem eigi sér vestrænan uppruna. 

Samkvæmt Oyěwùmí (1997) var líkamsgerð eða líffræðilegir þættir ekki forsenda fyrir 

félagslegu stigveldi Yorùbá-fólksins, fólks frá samnefndu landsvæði sem nú nær yfir 

Nígeríu, Togo og Benín í Vestur-Afríku, fyrir utan aldur fólks, sem skipti mestu máli hvað 

varðaði lagskiptingu samfélagsins frá þrælum til höfðingja. Oyěwùmí (1997) leggur 

áherslu á að það hafi lengi verið ríkjandi stef í hugmyndafræði og orðræðu Vesturlanda 

að bendla allt – félagsgerðir, persónueinkenni – við fyrirfram ákvörðuð líffræðileg 

alheimslögmál sem mannfólk hafi sjálft ekki stjórn á. Réttlæting vestursins á eigin 
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ríkjandi hugmyndafræði og orðræðu sé sú að svona séu hlutanir einfaldlega vegna þess 

að eðli lífs okkar segi þeim það – það verði því að vera sannleikur allra. 

Oft gleymist þó að fræði, líkt og aðrar afurðir menningar, litast óhjákvæmilega að 

einhverju leyti af ríkjandi hugmyndafræði þeirra sem skapa þekkinguna og fræðin. 

Líffræðilega ákvörðuð lagskipting er rauður þráður í hugmyndafræði Vesturlanda og 

hefur hún líklega verið notuð til að réttlæta ójafna skiptingu valds, sem og meinta 

yfirburði Vesturlandabúa í aldanna rás. Anne Fausto-Sterling, prófessor í líffræði og 

kynjafræði bendir á að hugmyndin og staðfestan um að einungis séu til tvö „kyn“ (e. sex) 

sé félagsleg ákvörðun sem byggi ekki á vísindalegum athugunum líffræðinnar. 

Hugmyndir um kynþætti og kyngervi komi frá ályktunum um eðli líkamans, en ekki 

staðreyndum. Þekking okkar á vísindunum geti hjálpað okkur að taka ákvarðanir um 

hvernig skuli flokka hópa fólks, en þær skilgreiningar séu ávallt félagslegar fremur en 

líffræðilegar. Á Vesturlöndum hefur það lengi verið trúin að kynjatvíhyggja, sem og 

stigveldi kynþátta, sé æskilegasta samfélagslega formið. Það tryggi áframhaldandi 

viðhald og fjölgun hópa í eigin mynd (Fausto-Sterling, 2000). 

Mannfólk vill oft halda að allt sem hendi þau sé hluti af hinu stærra, órekjanlega 

skipulagi og línulegri dagskrá æðri máttarvalda. Að halda því fram sem dæmi að einungis 

séu til tvö gild kyngervi, eða að hvítt fólk sé æðra fólki sem er ekki hvítt er tilbúningur og 

hugmyndafræði sem á sér ekki stoð í vísindum. Slíkar hugmyndir eru í besta falli 

vanþekking á þeirri fjölbreytni sem mannfólk þekkir af sjálfu sér og öðrum og í versta 

falli einkenni lélegrar eða þjóðhverfrar menntunar sem kristallast í skorti á gagnrýnni 

hugsun og meðfylgjandi gagnrýnislausri tileinkun ríkjandi hugmyndafræði, takmarkaðrar 

siðferðiskenndar, erfiðleikum með að setja sig í spor annarra og/eða öfgafullrar 

forræðishyggju og eiginhagsmunasemi. Aukin þekking á náttúrunni og líffræði 

mannslíkamans, auk vitundarvakningar um fólk sem tók við slíkum hugmyndum sem 

innflutningsvöru, hefur sýnt fram á galla þeirrar hugmyndafræði sem enn í dag virðist 

vera ráðandi í huga margra á Vesturlöndum og víðar. Sæm dæmi hefur ögrun 

kynjatvíhyggjunnar mætt mótstöðu frá æðstu valdhöfum heims og meitlar í stein þau 

viðhorf ríkjandi valdhafa vestursins að núverandi lagskiptingu skuli ekki ógnað. 
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Upphafning einhvers eins virkar þó ekki ef annað lýtur ekki í lægra haldi. Því er það svo 

að það að fórna forréttindum er hluti af sameiningu mannkynsins á jöfnum grundvelli. 
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4 Gagnrýni á aðgerðastefnu í mannfræði

Aukið vægi aðgerðastefnu meðal mannfræðinga og kenningar og nálganir sem byggja á 

slíkum stefnum hafa ekki náð framgöngu í mannfræði gagnrýnislaust. Þvert á móti hefur 

margt fræðifólk haft efasemdir um ágæti þessarar nálgunar á fræðin. Í yfirferð sinni á 

kenningum í mannfræði frá níunda áratug síðustu aldar til dagsins í dag sem Sherry B. 

Ortner (2016) nefnir listilega Dark anthropology and its others kallar hún þá breytingu á 

áherslum sem orðið hafa í mannfræði á áratugunum frá þeim áttunda upphafningu 

„myrkrar mannfræði“ (e. dark anthropology) (Ortner, 2016, bls. 49). Þetta er mannfræði 

sem einblínir á neikvæðar hliðar mannlegs ástands, svo sem valdaójafnvægi, 

misskiptingu, ofbeldi og ójafnrétti. Þá dregur hún fram þá andstöðu sem hin myrka 

mannfræði hefur mætt. Ótal mannfræðingar hafa gert sér vinnu úr því að einblína á góðar 

hliðar mannlegs ástands, svo sem dyggðar, vellíðan, samúðar og samkenndar (sjá t.d. 

Robbins, 2013; Jackson, 2008). Ortner (2016) tekur það þó fram að slík andstaða við hina 

myrku mannfræði eigi það til að detta um sjálfa sig með því að hunsa eða forðast að gera 

grein fyrir hinum myrku hliðum sem fylgja mannfólki og samfélögum þeirra, hvar sem það 

er. Hún kallar eftir því að þessi tvö sjónarmið séu samrýmd frekar í mannfræðum 

framtíðarinnar. 

Í grein sinni The misrepresentation of anthropology and its consequences fer Herbert 

S. Lewis (1999) hörðum orðum um áhrif hinna róttæku félagshreyfinga sem einkennast af 

aðgerðastefnu og sakar slíkar kenningar jafnvel um að gera lítið úr grunnstoðum 

mannfræðinnar, fyrstu kenningum hennar og fræðingum. Lewis (1999, bls. 716) kallar 

hina róttæku félagslegu breytingar og afleiðingar þess sem áttu sér stað í 

háskólasamfélaginu og fræðunum „árás“ á fræðin og segir hugmyndir þeirra jafnvel 

eyðileggjandi, í það minnsta lítillækkandi fyrir kenningar sem komu fram fyrir árið 1965 

(Lewis, 1999, bls. 716-717). Mannfræðingar nútímans séu aldir upp í þessum árásum og 

það sé heldur gert til að veikja stöðu mannfræðinnar sem fræðigreinar en styrkja hana. 

Árásirnar sem fylgdu hinum róttæku breytingum eigi sér rætur utan greinarinnar, fremur 

en innan hennar líkt og gagnrýni fyrri kenningalegra nálgana. 

 

In the view of many members of an older generation, educated before the 1960s, these changes 
have left the discipline in a state of severe crisis, its future seriously in doubt. 

(Herbert S. Lewis, bls. 716, 1999) 
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Lewis (1999) bendir á að markmið mannfræðinnar fram að þessum byltingum í 

kenningarlegri nálgun hefði alltaf verið að skapa heildstæðar kenningar sem yfirfæra 

mætti á alla hópa mannkynsins – mannfræði yrðu vísindi sem ótækt væri að gagnrýna þar 

sem hún byggðist á vísindalegum rannsóknaraðferðum og athugunum. Hann lýsir 

áhyggjum af því hvert mannfræðin leitar þegar óhjákvæmilega kemur að því að þessi tíska 

í fræðunum renni sitt skeið, líkt og öll önnur tíska sem á kom á undan. Ef allar kenningar 

frá fyrri tímum séu dæmdar úreltar og ónothæfar verði á endanum ekkert eftir til að leita 

til. Mannfræðingar séu enn að kljást við sömu vandamálin og fyrir 100 árum og svörin við 

þeim stóru spurningum sem mannfræðingar hafa leitað að áratugum saman séu hvergi í 

sjónmáli og ef ekki sé farið að taka til í fræðigreininni og nálgunum hennar muni þessar 

mikilvægu spurningar gleymast (bls. 716-717). 

Lewis (1999, bls. 718) mótmælir þá einnig þeirri söguskoðun á mannfræðinni, sem 

hann eignar helst mannfræðingnum Roger Keesing, að hún hafi í gegnum tíðina hunsað 

einstakar sögur og tímalínur þeirra samfélaga sem rannsökuð voru, sem og þeirri 

staðhæfingu að samfélög hafi verið rannsökuð í einangrun fremur en í samhengi við þau 

tengsl sem þau hafa við umheiminn. Hann bendir einnig á að uppruni vestrænna fræða 

sé í Upplýsingunni, sem hafði meðal annars þá hugmyndafræði að leiðarljósi að allt fólk 

væri eins og eigi sömu tækifærin skilið, á kostnað ríkjandi stjórnkerfa sem ýttu undir þær 

hugmyndir að fólk væri í eðli sínu ólíkt og þar af leiðandi ójafnt. Þá hafi mannfræðingar 

líkt og Boas komið snemma fram með þær hugmyndir að nauðsynlegt væri að rannsaka 

„framandi“ samfélög vegna þess að hann trúði því að allt mannkynið væri eins heilt yfir, 

það væri því ekki einungis hægt að rannsaka hið vestræna, heldur þyrfti einnig að 

rannsaka fólk utan þess til að sannreyna mannfræðikenningar. 
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5 Niðurstöður 

Aðgerðastefna verður sífellt útbreiddari og vinsælli sem aðferðafræði og tól til 

réttindabaráttu. Áhrifamiklir mannfræðingar eins og Boas hafa verið kenndir við 

hugmyndir í anda aðgerðastefnu og ýmsar róttækar félagsstefnur sem höfðu áhrif á 

fræðigreinina sem og menningu umbreyttu rannsóknaraðferðum hennar. Grunnstoðir 

mannfræðinnar virðast byggja á hugmyndum í anda aðgerðastefnu, líkt og gagnrýni 

Boasar á kynþáttahyggjuna og viljinn til að rannsaka framandi samfélög til jafns við þau 

sem eru nær vegna þess að allt mannfólk er eins í grunninn, líkt og Malinowski lagði upp 

með. 

Aðgerðastefna á rætur sínar í hugmyndum um að fletta ofan af félags- og 

stofnanabundnu óréttlæti sem fylgdu Upplýsingaröld og hefur þróast með 

félagsvísindum. Aðgerðastefna er órjúfanlegur hluti af félags- og hugvísindum vegna þess 

að hún beinir sjónum sínum að óréttlæti. Hún mótar sýn fólks á stöðu sína og hjálpar því 

að vera meðvitaðra og hugsa gagnrýnið um aðstæður sínar og hlutskipti í lífinu. 

Rannsóknir á mannfólki eru því í dag óhjákvæmilega mótaðar af þeirri staðreynd að fólk 

er almennt meðvitaðra um félagslegar og efnahagslegar aðstæður sínar en áður fyrr. Ekki 

er hægt að taka þessa meðvitund út fyrir sviga. 

Marxisminn, sem spratt af pólitískri yfirlýsingu í anda aðgerðastefnu, hafði gríðarleg 

áhrif á mannfræði og mótaði rannsóknir að miklu leyti. Enn gætir áhrifa hans í dag. 

Aðgerðastefna hefur tekið hugmyndina um menningarleg yfirráð og beitt henni á 

nýlendutímabilið og þekkingarsköpun vesturheims og veitt þessum hugmyndum þannig 

öfluga gagnrýni. Eftir-nýlendunálgunin vakti mannfræðinga til umhugsunar um hvernig 

kynþáttur og félagssögulegt samhengi hans við þekkingarsköpun hefur áhrif á niðurstöður 

þeirra. Hún benti á að hugmyndin um hina æðri manneskju eigi sér uppruna í hinum 

vestræna heimi og að hugmyndin um „hinn“ eigi sér stoð í því að hvítir karlmenn 

vestursins hafi talið sig vera „sjálfið“ sem „hinir“ voru í andstöðu við, eða voru að minnsta 

kosti eitthvað mjög ólíkt. Femínískar nálganir hafa stutt þessa röksemdafærslu með 

hugmynd sinni um að konur séu hinn upprunalegi „hinn“ við „sjálf“ karlsins. 

Femínismi í mannfræði dró fram mikilvægi sjálfsrýninnar þegar það kom að 

vettvangsrannsóknum og stöðu rannsakanda á vettvangi. Hún varpaði ljósi á hvernig 

mannfræðingar hafa sjálfir áhrif á vettvanginn þegar þeir eru þar við rannsóknir og að 
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breytur líkt og kyngervi hafi þar mjög mikil áhrif. Því geti niðurstöðurnar verið háðar þessu 

samhengi. Þá varpaði femínísk nálgun ljósi á hvernig framlag kvenna og minnihlutahópa 

til þekkingarsköpunar mannfræðinnar hefur verið gerð ósýnileg og þau ekki fengið 

viðurkenningu fyrir framlag sitt til þróunar fræðigreinarinnar, en að sú viðurkenning hafi 

farið til þeirra hvítu karla sem við hömpum oft í dag sem forfeður hennar og helstu 

kennismiðir.  

Margt fólk upplifir mismunun eða óréttlæti á fleiri en einu sviði. Konur sem upplifa 

slíkt óréttlæti hafa skapað kenningu í anda aðgerðastefnu um skörun mismunabreyta 

með aðgerðum sínum til að fá viðurkenningu á  upplifunum sínum og sjónarmiðum sem 

þeim fylgja.  

Ímyndin um hina æðri manneskju, sem byggði á vestrænum hugmyndum um hvítleika 

og karlmennsku, hefur þá verið gagnrýnd harðlega. Vestræn hugmyndafræði einkennist 

meðal annars af trúnni á alheimslögmál, að allar flokkanir á mannfólki eigi sér uppruna í 

líffræðilegum staðreyndum og séu því óhagganlegur sannleikur. Slíkar hugmyndir hafa 

verið gagnrýndar og færð hafa verið rök fyrir því að vestrænar hugmyndir um óhagganleg 

alheimslögmál hafi verið flutt inn í aðra menningarheima með nýlendustefnu. Með því að 

bera kennsl á kynjatvíhyggjuna og hvernig hún var utanaðkomandi afl í Afríku samræmdi 

Oyěwùmí (1997) listilega femínisma og eftir-nýlendunálgun.  

Aktívísk mannfræði er ein tegund rannsóknaraðferðar sem nýtir sér aðgerðastefnu 

gagngert og meðvitað. Mannfræðingar hafa meðal annars tekið það að sér að tala máli 

rannsóknarefnisins, bæði í niðurstöðum sem og oft í réttindabaráttu þeirra, sem þakkir 

og forsendu fyrir rannsókn sína á viðkomandi samfélagi. Slíkar rannsóknir eru alltaf 

bundnar réttindabaráttu rannsóknarefnisins og eru því ekki fullkomnlega afstæðar, enda 

leggja þær upp í þekkingarleit sína með þá vitund. Aðgerðastefna býður mannfræðingum 

upp á rannsóknarefni, líkt og mannfræðin hefur boðið aðgerðasinnum upp á nytsamlegar 

kenningar, módel og fræðilegan grundvöll fyrir skoðunum sínum og baráttu. Ef litið er á 

róttækar samfélagsbreytingar síðustu fimmtíu ára og hvernig aðgerðastefna verður 

algengari og viðurkenndari, stefnir ekki í að hún missi vægi sitt sem hugmyndafræði, 

aðferð og fræðilegt sjónarmið. 

Aðgerðastefna innan mannfræðinnar hefur einnig fengið á sig gagnrýni fyrir að 

einblína á neikvæðar hliðar mannlegs ástands og fyrir að gera lítið úr grunnstoðum 
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mannfræðinnar. Nálganir sem gagnrýna þekkingarsköpun og rannsóknaraðferðir 

fræðanna harðlega hafa verið kallaðar árás á fræðin og taldar vera að veikja mannfræðina 

fremur en styrkja hana. Árásirnar eigi sér uppruna utan fræðigreinarinnar fremur en innan 

hennar og þær séu ekki að færa fræðin nær svörum við þeim spurningum sem brunnið 

hafa á mannfræðinni frá upphafi og því beri að efast um réttmæti þeirra og notagildi í 

vísindalegum rannsóknum fræðigreinarinnar.  
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6 Umræða og lokaorð 

Í þjóðfræði er það vel þekkt að öllum breytingum fylgi mótlæti. Það skal ekki ætla að 

mannfræðileg hugsun sé undantekning frá þeirri reglu. Hið gamla er ekki alltaf betra en 

hið nýja, þvert á móti byggir hið nýja oftar en ekki á því gamla með breyttum nálgunum 

og áherslum. Hræðsla við þróun og breytingar virðist okkur eðlislæg og því væri vissara 

að rannsaka dýnamísk átök nálgana í mannfræði en að ganga út frá því að nýjar nálganir 

séu lítillækkandi eða eyðileggi eldri þekkingu. Ef fræðin hafa ekki rými til að þróast getum 

við ekki búist við því að komast að kjarna málsins. Það er trú mín að sú áhersla sem hefur 

verið á neikvæðar hliðar mannlegs ástands sé ómissandi hluti af þeirri vegferð 

mannfræðinnar að finna svör við þeim spurningum sem fræðingar fagsins hafa leitað 

svara við til þessa.  

Nauðsynlegt er fyrir mannfræði að leitast eftir því að rannsaka mannfólk í sínu 

náttúrulega umhverfi. Umhverfi mannfólks er í sífelldri mótun og hefur tekið risavöxnum 

breytingum frá upphafi fagsins fyrir öld síðan. Ef gengið er út frá því að upphafsfólk 

mannfræðinnar hafi fremur haft rétt fyrir sér en þau sem á eftir koma  verður erfitt fyrir 

mannfræði að verða virðuleg fræðigrein líkt og hinir fyrstu mannfræðingar sáu fyrir sér. 

Eitt af aðal einkennum vísinda er að þau eru í sífelldri þróun og alltaf eru nýjar upplýsingar 

að koma fram sem breyta því hvernig við nálgumst fræðigreinina og nálganir hennar í 

heild sinni. Hugmyndir um að vernda fræðigreinina með því að líta svo á að fortíðin sé 

góð og framtíðin slæm lykta af hræðslu við breytingar og þróun fagsins.  

Gamlar kenningarnar hafa upp á margt að bjóða fyrir mannfræði. Hægt væri að gera 

nýjar og frekari rannsóknir á eldri rannsóknum mannfræðinga til að auka skilning á 

birtingarmyndum ólíks hugsanagangs fyrri tíma fræðinga, sem og viðfangsefnum þeirra. 

Þannig væri hægt að beita mannfræðinni inn á við, með því að greina gamlar rannsóknir 

með aðferðum nýrra.  

Tilgangur kenninga, sérstaklega mannfræðilegra kenninga sem ætla sér að vera 

algildar eða því sem næst, er að vera heimfæranlegar og nothæfar á hinar ýmsu ólíku 

aðstæður mannfólks. Það væri því í besta falli fáfræði og í versta falli einbeittur brotavilji 

að ætla að þurrka út og afsanna sögu mannfræðinnar í heild sinni með nýjum kenningum 

og fræðiverkum sem byggja á eldri verkum. En ég sé ekki viðleitni til þess í nútíma 

mannfræði. Þvert á móti sé ég fram á þróun ígrundaðra kenninga. Ef kenningar sem ráða 
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ríkjum í hinni eldri mannfræði eru ekki heimfæranlegar á aðstæður fólks eins og þær 

birtast okkur í dag getum við ekki ætlað að þær séu heimfæranlegar á fortíð mannfólks, 

til dæmis áður en myndmál og ritmál er til staðar. Gagnrýni á þær kenningar sem talist 

hafa góðar og gildar í gegnum tíðina er það sem þróar fræðigreinina áfram. Gagnrýnin og 

áframhaldandi þróunar greinarinnar er það sem gerir hana hæfa til rannsókna á mannfólki 

yfir höfuð. 

Að mínu mati eiga mannfræðingar að vinna gegn því sem kallað er endurskrift 

sögunnar. Það eigi að taka til fræðilegrar aðgerðastefnu í þeim efnum til að vernda 

sjálfstæði fræðasamfélagsins og rannsóknir fyrir stjórnvöldum með misgóðar áætlanir. Æ 

fleiri þjóðríki freistast til þess að endurskrifa söguna í þeirri mynd sem hentar þeirra 

hugmyndafræði, hagsmunum og sýn á framtíðina, oftar en ekki á kostnað hópa sem þegar 

eru utangarðs og jaðarsettir innan þess samfélags sem og á kostnað almennrar vitneskju 

um sögulega atburði og þróun í stjórnmálastefnum. Ég tel það vera skyldu mannfræðinga 

að gagnrýna slíkar endurskriftir og jafnvel beita þrýstingi á aðrar fræðigreinar sem og 

stjórnvöld.  

Mannfræðingar geta ekki lengur leyft sér að taka endalaust og gefa ekkert til baka. 

Þetta hefur verið vitað áratugum saman. Hugmyndir og kenningar sem sáu ekki að sér í 

þeim efnum hafa fátt gert nema að gefa viðkvæmum hópum góðar ástæður til að vísa 

mannfræðingum á brott það sem eftir er. Hægt er að feta milliveg sem tekur mið af 

sjónarhorni rannsóknarefnisins og mannfræðingsins, enda hefur verið mælt ötullega fyrir 

því að rannsóknarefni séu höfundar etnógrafía til jafns við rannsakanda. Ábyrgð 

mannfræðinga á vettvangi er mikil og það er ekki að ástæðulausu. Rannsóknarefni verða 

að geta treyst rannsakendum, vegna þess að traustið er grunnurinn að leyfi þeirra til að 

taka þátt í lífi rannsóknarefnisins og tilvist til lengri tíma. Traust og ábyrgð gagnvart hvoru 

öðru getur einnig þýtt að við þurfum að grípa inn í og stöðva þá sem við höfum tengsl við  

þegar þau eru að gera sjálfu sér eða öðrum illt. Neiti mannfræðingar að taka á sínum 

fræðum og vilji hverfa aftur til fyrri tíma gæti það orðið til þess að engir hópar muni lengur 

vilja taka við þeim, fræðin gætu dáið út af og þá mun lítið duga að kvarta undan 

fræðingum sem fara á mis við gamla kenningaskólann. 

____________________________________ 

María Elísabet Hjarðar 
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