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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir tveimur tegundum hagvaxtar: 

Hefðbundnum hagvexti hagkerfisins annars vegar og hugmyndafræðilegum hagvexti 

hins vegar. Gerð er grein fyrir hvernig hefðbundinn hagvöxtur hefur skaðleg áhrif á 

umhverfið í gegnum þá nauðsyn hagkerfisins að vaxa sífellt. Einnig er skoðað  hvernig 

hugmyndafræðilegur hagvöxtur nær að innlima nánast allt inn í kerfi kapítalismans, og 

hvaða áhrif það hefur á samfélagið. Að lokum er djúpsærri visthyggju lýst  og sýnt fram 

á hvernig nota mætti hana til að sporna gegn hefðbundnum hagvexti hagkerfisins og 

hugmyndafræðilegum hagvexti.  
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1 Inngangur 

Við búum nú í heimi sem skilgreindur er af viðskiptalegri verufræði. Heimur þar sem 

allt sem er til er orðið að söluvöru.  Á bakvið það er þróun sem á sér langa forsögu, en 

nú erum við komin á það stig að auðveldara er fyrir meðalmanninn að ímynda sér 

endalok heimsins, heldur en að ímynda sér endalok kapítalismans. En hvað ef lausnina á 

þessu ástandi er að finna í þeim mögulega heimsendi sem ógnar okkur líklega hvað 

mest í dag: Umhverfisvandanum? Gæti djúpsæ visthyggja orðið verðugur andstæðingur 

síð-kapítalismans og fengið hjól mannkynssögunnar til að snúast á ný? Í þessari ritgerð 

verður tekist á við spurninguna hvort framtíðinni hafi í raun verið aflýst, eða hvort von 

sé að finna í yfirvofandi heimsendi.  

 Eitt af heitari umræðuefnum nútímans  er umhverfisvandinn. Fyrir suma snýst 

þessi umræða um hvort umhverfisvandinn sé í raun til staðar eða ekki. Fyrir aðra er það 

ekkert vafamál og felur umræðan þá í sér hvernig best væri að leysa umhverfisvandann. 

Innan þessarar umræðu er að finna gífurlega fjölbreytt viðhorf. Þeir bjartsýnu telja að 

tæknin muni á endanum leysa vandann. Þeir svartsýnu telja að orðið sé of seint að grípa 

inn í og leggja áherslu á skaðaminnkun frekar en lausnir. Hinir róttæku telja að nú þurfi 

að kollvarpa öllum þeim kerfum sem eru við lýði í dag og halda fram að stefnur eins og 

anarkismi, kommúnismi, jafnvel fasismi geti leyst vandann. Eitt er þó ljóst að 

umhverfisvandinn er einn helsti vandi okkar tíma, og er því mikilvægt að hann verði 

leystur sem fyrst, og að lausnin geri heiminn að betri stað. 

 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er farið yfir hefðbundinn hagvöxt hagkerfisins, og 

hvernig kapítalískt kerfi  þarf nauðsynlega að búa við  stöðugan hagvöxt til að halda sér 

gangandi. Síðan verður kannað hvaða áhrif þessi ofuráhersla kapítalíska kerfisins á 

hagvöxt hefur á umhverfið og verður það gert í gegnum linsu mannaldarhugtaksins. 

Hópur jarðfræðinga halda því fram að nú sé mannöldin hafin, vegna þess að 

mannkyninu hefur tekist það vel að beisla náttúruna að mannkynið sjálft er orðið að 

náttúruafli. Í kjölfar þess er hugmynd Jason W. Moore um auðmagnsöldina könnuð 

ásamt gagnrýni hans á mannaldarhugtakið. Hugmyndin á bakvið auðmagnsöldina er sú 

að það sé kapítalisminn sem er ábyrgur fyrir umhverfisvandanum. Þannig þarf lausn á 

umhverfisvandanum nauðsynlega að fela í sér kollvörpun  kapítalíska kerfisins. 

 Í öðrum kafla er hugmynd Mark Fishers um kapítalískt raunsæi skoðuð, og 

helstu einkenni hennar útlistuð. Einkenni og þróun kapítalísks raunsæis eru skýrð í 

gegnum rakningu á sögulegum forverum þess sem er að finna í hugmyndum Foucault 
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um ögunarsamfélagið, Debord um sjónarspilssamfélagið og Deleuze um 

stýringarsamfélagið. Einn mikilvægasti þáttur kapítalísks raunsæis er kapítalísk 

innlimun sem felur í sér getuna til að innlima alla gagnrýni og snúa henni 

kapítalismanum í hag. Rakin eru dæmi um hvernig kapítalísku raunsæi hefur tekist að 

innlima kaldhæðni, stóuspeki, núvitund og COVID-19 í kapítalíska kerfið sem og 

tilraun þess til þess að innlima og taka yfir svefn og ná þannig betri stjórn á tímanum. 

Að lokum er lögð áhersla á mikilvægi þess að kollvörpun kapítalismans fari fram 

þannig að ómögulegt sé fyrir kapítalískt raunsæi að innlima og snúa þeirri kollvörpun 

sér í hag. 

 Þriðji kafli fjallar um náttúruna þar sem gerð er gerð fyrir djúpsærri visthyggju í 

skilningi Arne Næss. Helstu einkenni djúpsærrar visthyggju eru útlistuð og er sú stefna 

sett upp sem andstæða við kapítalískt raunsæi. Að lokum verður gerður samanburður  

milli þeirra andstæðna sem að ríkja á milli kapítalískt raunsæis og djúpsærrar visthyggju 

og sýnt fram á að ómögulegt er fyrir kapítalískt raunsæi að innlima djúpsæa visthyggju 

og snúa henni sér í hag til þess að halda kapítalíska kerfinu gangandi.  
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2 Kapítalismi 

2.1 Hagvöxtur 

Í kerfi kapítalismans eru til tvær tegundir hagvaxtar, hefðbundinn hagvöxtur 

hagkerfisins og hugmyndafræðilegur hagvöxtur, sem verður héðan í frá kallaður 

kapítalísk innlimun. Þessar tvær tegundir fara ganga hönd í hönd og er markmið þeirra 

að styðja við kapítalíska kerfið. Það sem bæði þessi afbrigði hagvaxtar eiga 

sameiginlegt er að þau eru nauðsynlega mannhverf, þ.e. snúa að manninum og byggja á 

forsendum hans, og þurfa sífellt að vaxa. 

Hefðbundinn hagvöxtur er vöxtur þjóðarframleiðslu yfir ákveðið tímabil, 

yfirleitt eitt ár, og er hann mældur í prósentum. Þjóðarframleiðsla er verðmæti allra vara 

og allrar þjónustu sem þjóð framleiðir yfir ákveðið tímabil. Þegar kemur að 

þjóðarframleiðslu eru vörur og þjónusta sem koma úr heimahúsum eða svarta 

markaðnum ekki teknar með í reikninginn. Helstu þátttakendur hagvaxtar eru því 

fyrirtækin sem hneigjast til að stækka sífellt meira við sig til þess að vera sterkari en 

keppinautar þeirra á markaði. Kapítalísk hugsjón álítur að hagkerfi sem hefur mikinn og 

stöðugan hagvöxt frá ári til árs sé dæmi um hagkerfi sem standi sig vel og á hið sama 

við um fyrirtæki. Hagvöxtur er því ein af lykil kennisetningum kapítalismans og leggur 

því kapítalíska hagkerfið mikla áherslu á það því ef það dregst saman verður kreppa.  

Þessi nauðsyn hagvaxtar í kapítalísku kerfi byggist á því hve ótryggur 

markaðurinn getur verið vegna samkeppninnar sem ríkir milli fyrirtækja. Besta leiðin 

fyrir hagkerfi og fyrirtæki er því að vaxa sífellt til þess að halda með þeim hætti 

óvissunni í skefjum.
1
 Þessir stækkunartilburðir kapítalíska hagkerfisins sáust til að 

mynda afar vel í nýlendukapphlaupinu sem Evrópuríki háðu í Afríku á fyrri hluta 

seinustu aldar. Ríki í Evrópu sölsuðu undir sig afrísk ríki og stálu af þeim gífurlegu 

magni  náttúruauðæva. Með hagvöxtinn einan að leiðarljósi fóru evrópsk ríki afar illa 

með Afríku, íbúa þess og umhverfi. Þó nýlendukapphlaupinu sé nú lokið eru áhrif þess 

á nútíma-Afríku enn til staðar, og nú um stundir virðist Kína ætla að halda rányrkjunni 

áfram. Kínverskir fjárfestar hafa dælt himinháum upphæðum inn í afrískan efnahag sem 

mun líklega hjálpa þó nokkrum Afrískum ríkjum til að byrja með en getur orðið að ógn 

fyrir sjálfstæði viðkomandi ríkja sé horft til lengri tíma. Ógnin verandi sú að Afrísk ríki 

                                                 
1
 Myron J. Gordon og Jeffrey S. Rosenstahl (2003) Capitalism‘s growth imperative. Cambridge Journal 

of Economics, 27(1), bls 3. 
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sanki að sér himinháum skuldum sem að Kína getur nýtt sér til þess að hafa áhrif á 

Afrísk stjórnmál. Hér virðist nýtt form síð-nýlenduhyggju vera að þróast í krafti 

hagvaxtar.
2
 

Kapítalískt hagkerfi treystir það mikið á hagvöxt að það getur ekki lifað lengi án 

hans eins ástandið í kringum COVID-19 hefur sýnt fram á. Margir íbúar Bandaríkjanna 

vilja til að mynda opna landið aftur þrátt fyrir þá smithættu sem því myndi fylgja, í von 

um að koma hagkerfi landsins í samt horf.
3
 Í skoðanakönnun á vegum MMR er einnig 

að finna viðhorf hér á landi sem er ekki svo fjarri því bandaríska, þar sem meirihluti 

einstaklinga hafði meiri áhyggjur af áhrifum COVID-19 á efnahaginn en af veirunni 

sjálfri.
4
 

Hagvöxtur hefur því orðið að leiðarvísi kapítalismans sem upplýsir allar 

ákvarðanir hans og eltir kerfið hvert sem hann fer. Þetta hefur haft gífurlega skaðleg 

áhrif á umhverfið og náttúruna, er kapítalíska kerfið í gegnum hagvöxtinn sækir sífellt 

meira í brunn náttúrunar, án þess að gefa þeim brunni nægilegan tíma til að jafna sig 

áður en sótt er í hann að nýju. Áhrif mannkyns á jörðina hafa til að mynda valdið hópi 

jarðfræðinga miklum áhyggjum og ekki að ástæðulausu. Það sem þessir jarðfræðingar 

hafa áhyggjur af er dögun mannaldarinnar. 

2.2 Mannöldin 

Mannöldin (e. anthropocene) er eitt af nýlegri en þó umdeildari hugtökum innan 

jarðfræðinnar. Hugmyndin á bakvið mannöldina er að nú hafi mannkyninu tekist svo vel 

að beisla öfl náttúrunnar að það sjálft er orðið náttúruafl sem getur mótað jörðina og 

náttúruleg ferli hennar eftir eigin hentugleika. Erfitt er að rekja uppruna hugtaksins, en 

þó glittir í það í skrifum sovéska jarðfræðingsins Vladimir Vernadsky, einkum í 

hugmynd hans um hughjúpinn (e. noosphere) frá árinu 1938. Hugmyndin um 

hughjúpinn er sú að manneskjur geta haft áhrif á jörðina í krafti rökhugsunar sinnar sem 

fylgir ekki neinum náttúrulögmálum eins og öll önnur náttúruleg ferli jarðar gera.
5
 En 

þótt uppruni hugtaksins sé ekki fullljós er óhætt að fullyrða að það var hollenski 

                                                 
2
 „China is at risk of becoming a colonialist power“, Financial Times (19. september 2019) 

https://www.ft.com/content/186743b8-bb25-11e8-94b2-17176fbf93f5 (Sótt 27. apríl 2020). 
3
 „See which states are reopening and which are still shut down“, New York Times (1. Maí 2020) 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html (Sótt 3. maí 2020). 
4
 „Meiri áhyggjur af efnahag en heilsufari“, Market and media research (25. mars 2020) 

https://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/819-meiri-ahyggjur-af-efnahag-en-heilsufari (Sótt 27. apríl 

2020). 
5
 „2017: What scientific term or concept ought to be more widely known?“, Edge. 

https://www.edge.org/response-detail/27068 (Sótt 30. mars 2020). 

https://www.ft.com/content/186743b8-bb25-11e8-94b2-17176fbf93f5
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html
https://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/819-meiri-ahyggjur-af-efnahag-en-heilsufari
https://www.edge.org/response-detail/27068
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vísindamaðurinn og  nóbelsverðlaunahafinn í efnafræði Paul J. Crutzen sem gerði 

hugtakið um mannöldina vinsælt árið 2000, þegar hann hrópaði til gesta á 

umhverfisráðstefnu í Mexíkó að nú væri mannöldin runnin upp. Þetta gerði Crutzen eftir 

að hafa fengið nóg af því hversu mjög ráðstefnan hunsaði þau gífurlegu áhrif sem 

mannkynið hefur haft á jörðina á síðustu öldum, og allt fram á þennan dag.
6
  

Til að setja jarðfræðilegan tíma og mannöldina í samhengi væri hægt að þjappa 

4,5 milljarða ára langri sögu jarðar saman í eitt ár. Nútíðin væri þá miðnætti 31. 

desember og miðað við það urðu Homo sapiens til fyrir 8 mínútum síðan, maðurinn hóf 

landbúnað fyrir einni og hálfri mínútu, seinustu ísöld lauk fyrir 27 sekúndum, Platon 

skrifaði Ríkið fyrir sex sekúndum og Bach samdi sellósvítur sínar fyrir tveimur 

sekúndum. Á þessum 8 mínútum sem mannkynið hefur dvalið á jörðinni hefur því tekist 

að taka yfir jörðina og orðið þar með að einsdæmi um dýrategund sem hefur algjört vald 

yfir heimkynnum sínum og framtíð alls lífs þar.
7
 

Áhrif mannkyns á jörðina eru orðin það umfangsmikil að árlega færir það til 

meiri jarðveg og grjót en öll náttúrleg öfl jarðar samanlagt. Mannkynið veiðir 80 

milljónir tonna af fiski á ári hverju. Fiski-, fugla- og spendýrastofnar hafa minnkað að 

meðaltali um 58% á síðustu 40 árum. Það er orðið 1.000 sinnum algengara að 

dýrategundir deyi út en það var fyrir tíma mannsins. Væru öll dýr sem búa á landi 

vigtuð myndu 30% þeirra þyngdar vera manneskjur, 3% villt dýr og 67% 

landbúnaðardýr. Þess vegna verður því ekki neitað að við búum á plánetu sem 

mannkynið drottnar yfir.
8
 

Eitt af þeim sögulegum atvikum sem ná einna best að sýna áhrif mannkynsins á 

náttúruna er þegar byggingarframkvæmdir Sovétmanna urðu þess valdandi að Aralvatn 

breyttist í Aralkum-eyðimörkina. Árið 1960 þegar Sovétmenn hófust handa við 

framkvæmdir í kringum Aralvatn var vatnið 68.000 ferkílómetrar að stærð og flokkað 

sem fjórða stærsta stöðuvatn heims. Framkvæmdirnar voru t.d. stíflur, virkjanir og 

fráveitur, en afleiðingarnar leiddu til þess að vatnið snarminnkaði og árið 1997 var 

flatarmál þess einungis 10% af því sem áður var, og hefur það jafnvel minnkað enn 

                                                 
6
 Ashley Dawson. Extinction: A Radical History. New York & London: OR Books, 2016, bls 16. 

7
 Simon L. Lewis & Mark A. Maslin. The Human Planet: How we created the Anthropocene. London: 

Pelican Books, 2018, bls 3-4. 
8
 Sama rit, bls 4-6. 



 

 8 

 

 

meira síðan þá. Aralvatn er því varla til lengur og hefur á einungis fáeinum áratugum 

orðið að eyðimörk einni.
9
 

 Innan jarðfræðinnar eru nú miklar umræður um hvort þessi þróun sem sé verðug 

þess að fá að vera skilgreint sem heilstætt og afmarkað jarðfræðilegt tímabil. Þeir 

jarðfræðingar sem styðja innleiðinguna á þessu nýja tímabili, mannöldinni, eru sammála 

um að hún sé nú þegar hafin, þótt deilt sé um hvenær hún hófst í raun og veru. Elsta 

tímasetningin sem hefur verið talin marka upphaf  mannaldarinnar er þegar maðurinn 

náði fyrst tökum á eldinum fyrir mörg þúsund árum en sú yngsta er 16. júlí 1945 þegar 

fyrsta kjarnorkusprengjan var sprengd í tilraunaskyni í Nýju Mexíkó í Bandaríkjunum. 

Inn á milli eru tímasetningar eins og 12. október 1492 sem var dagurinn sem Kristófer 

Kólumbus nam land í fyrsta skipti í Norður-Ameríku og tengdi þar með heimsálfur sem 

höfðu verið að mestu leyti aðskildar í mörg þúsund ár fram að því. Árið 1610 hefur 

orðið fyrir valinu hjá sumum jarðfræðingum vegna þess að þar er að finna mælanlega, 

en þó skammvinna minnkun á koltvísýringi í andrúmslofti jarðar. Einnig hefur upphaf 

iðnbyltingarinnar á seinni hluta 18. aldar verið bendlað við upphaf mannaldarinnar. 

Algengast er þó að miða upphaf mannaldarinnar við miðbik 20. aldar og hefur sú 

tímasetning fengið nafnið hröðunin mikla.
10

 

Hröðunin mikla hófst í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar. Að loknu stríðinu 

skapaðist tómarúm á hinu heimspólitíska sviði, tómarúm sem Bandaríkin og Sovétríkin 

stefndu bæði á að fylla. Óhugsandi var að hefja annað stríð til þess að leysa úr þeirri 

deilu þannig að baráttan var háð með öðrum hætti. Bandaríkin og Sovétríkin lögðu þá 

gífurlega áherslu á framleiðslugetu þjóða sinna og að auka lífsgæði þegna sinna til þess 

að sýna fram á að sitt kerfi væri betra en kerfi andstæðingsins. Það leiddi til gífurlegrar 

hagvaxtar í hagkerfum þeirra.
11

 Hægt er að líta á uppþornun Aralvatns sem eina af 

afleiðingum hröðunarinnar miklu. 

Frá og með 1950 tóku öll línurit sem sýna fólksfjölda, vatnsnotkun, sýrustig 

sjávar, rýrnun skóglendis og metan og nitur í andrúmsloftinu skarpa beygju upp á við og 

hefur þessi þróun haldist stöðug í flestum tilfellum til dagsins í dag. Aukin lífsgæði 

leiddu til þess að algengara varð að fólk eignaðist mörg börn sem kæmust á legg þannig 

að fólksfjölgun jókst gífurlega. Mannkynið, sem árið 1950 var einungis 2,5 milljarðar, 

                                                 
9
 „World of change: Shrinking Aral sea“, Earth observatory https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-

change/AralSea (Sótt 30. mars 2020). 
10

 Simon L. Lewis & Mark A. Maslin. The Human Planet: How we created the anthropocene. Fyrsta 

útgáfa. London: Pelican Books, 2018, bls 11-13. 
11

 Sama rit, bls 227-233. 

https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/AralSea
https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/AralSea
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er núna orðið 7,8 milljarðar og er talið að eftir 30 ár verður það orðið 9,8 milljarðar. 

Þessi gífurlega fólksfjölgun leiddi til aukinnar neyslu og aukin neysla kallaði á aukna 

framleiðslu.
12

 

En af hverju skipta tímasetningar svona miklu máli þegar kemur að byrjun 

mannaldarinnar? Eitt af hlutverkum jarðfræðinga er að halda utan um tímatal jarðar.  

Þeir hafa sinnt því hlutverki síðastliðin 250 ár, og er það í höndum Alþjóðlegu 

berglagafræðinefndarinnar (e. International Commission on Stratigraphy) að halda utan 

um þetta jarðsögutímatal. Opinber afstaða þessarar nefndar er að nú standi nútíminn (e. 

holocene) yfir. Vilji jarðfræðingar breyta því þurfa þeir fyrst að sannfæra nefndina um 

að þess sé þörf og færa rök fyrir máli sínu. Jarðfræðilegum tíma er skipt niður í 

tímaskeið, tíma, tímabil, aldir og aldabil. Stystu tímaeiningar jarðsögutíma, aldir og 

aldabil, geta náð yfir tugi eða jafnvel hundruði milljóna ára. Jarðfræðilegur tími er því 

allt öðruvísi en mannhverfur tími því að hann er af allt annarri stærðargráðu. 

Jarðfræðingar notast við berglagafræði, þ.e. rannsóknir á berglögum, sem aðferðafræði 

til þess að skipta sögu jarðar niður í þessi tímabil. Þær rannsóknir fela í sér lóðrétta 

sneiðmyndatöku þar sem hvert lag fyrir sig er greint og er skiptingin á þessum lögum 

það sem ákvarðar jarðsögulegt tímatal. 

Helsti vandi þeirra jarðfræðinga sem aðhyllast kenninguna um mannöldina hefur 

hingað til verið að finna næg jarðfræðileg sönnunargögn í berglögum jarðar sem myndu 

styðja við þá hugmynd að ný öld sé hafin. Því þó að umsvif mannkyns á jörðinni séu 

orðin gífurleg er ekki að finna nein ummerki um þau í berglögum jarðar. Þessi blindni 

berglagafræðinnar á sögu mannkyns hefur verið gagnrýnd af jarðfræðingum, en einnig 

af breska eðlisefnafræðingnum C. P. Snow. Hann gagnrýndi aðskilnaðinn og 

samskiptaleysið sem ríkti á milli jarðfræðinganna sem rannsaka sögu jarðar og 

sagnfræðinganna sem rannaka sögu mannkyns.
13

 Þetta hefur í för með sér að 

jarðfræðingar geta ekki haldið því fram, strangt til tekið, að nýtt jarðfræðilegt tímabil sé 

hafið þar sem þeir hafa ekki bein gögn því til sönnunar en sagnfræðingar geta bent á 

gögn máli sínu til sönnunar þar sem tímatal þeirra og aðferðum er öðruvísi háttað. 

Árið 2009 stofnaði Alþjóðlega berglagafræðinefndin vinnuhóp til að rannsaka 

mannöldina; finna vísindaleg sönnunargögn sem sanna tilvist hennar og skrifa skýrslu 

sem skilgreinir hana og upphaf hennar. Í vinnuhópnum eru 35 manns, þar á meðal Paul 

Crutzen sem gerði garðinn frægan á ráðstefnunni árið 2000 eins og áður sagði. 

                                                 
12

 Sama rit, bls 236-241. 
13

 Sjá nánar í The Two Cultures eftir C. P. Snow. 
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Vinnuhópurinn átti að skila af sér skýrslu með rannsóknarniðurstöðum fyrir alþjóðlega 

jarðfræðiþingið sem halda átti í Delhi á Indlandi dagana 2.-8. mars 2020.  Þar yrði svo 

kosið um hvort mannöldinni væri tæk sem tímabil fyrir jarðfræðilegt tímatal eða ekki. 

Ekkert varð af kosningunni vegna COVID-19 veirunnar og var þinginu frestað fram á 

næsta vetur. Mannöldin hefur því enn ekki verið samþykkt sem nýtt jarðfræðilegt 

tímabil.
14

  

2.3 Auðmagnsöldin 

Mannöldin er því enn sem komið er fyrst og fremst pólitísk staðhæfing um samband 

mannsins við jörðina frekar en jarðfræðilegt hugtak. Jarðfræðingar segja það mikilvægt 

að hugtakið fái opinbert samþykki innan jarðfræðinnar, en hingað til hefur sú hindrun 

verið óyfirstíganleg. Það stöðvar þó ekki bandaríska prófessorinn Jason W. Moore sem 

er á því máli að þessi ofuráhersla mannaldarhugtaksins á manninn missi í raun marks 

þar sem svarið sem mannaldarhugtakið hefur um hver sé ábyrgur fyrir núverandi ástandi 

umhverfisins og náttúrunnar er of einfalt og ónákvæmt. Hann heldur því fram að þó 

maðurinn sé ábyrgur fyrir umhverfisvandanum, sem er í grunninn satt, mun það ekki 

hjálpa neinum þegar að það kemur að því að leysa vandann. Mannaldarhugtakið er því 

einungis leið til að benda á vandann en felur ekki í sér neina tillögu að lausn.
15

 Moore 

vill frekar að áherslan verði lögð á ríkjandi hugmyndakerfi okkar tíma: Kapítalismann 

sem stækkar sífellt við sig og er orðinn að ígildi náttúruafls sem hefur ómæld áhrif á 

umhverfið og náttúruna. Þetta hefur orðið svo vegna þess að kerfi kapítalísmans hvetur 

manninn til þess að eltast í blindni við hagvöxtinn sem er kerfinu svo nauðsynlegur. 

Fyrir Moore er því auðmagnsöldin (e. capitalocene) hinn rétti arftaki nútímans (e. 

holocene). 

 Moore telur nauðsynlegt að kapítalismi sé ekki einungis hugsaður sem 

efnahagslegt eða hugmyndafræðilegt kerfi, heldur þurfi einnig að hugsa hann sem 

vistfræðilegt kerfi. Svipaðar athugasemdir er að finna hjá þýska hugsuðinum Karli Marx 

um kapítalismann sem vistkerfi í þriðja bindi hans af Auðmagninu er hann skrifar:  

 

                                                 
14

 „Working group on the ‚Anthropocene‘“, Subcommission on Quaternary Stratigraphy 

http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/ (Sótt 13. mars 2020). 
15

 Jason W. Moore. „The Rise of Cheap Nature.“ Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and 

the Crisis of Capitalism. Fyrsta útgáfa. Ritstjóri: Jason W. Moore, California: Kairos books, 2016, bls 80-

81. 

http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/
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Stórar landeignir þrýsta fjölda þeirra sem vinna við búskap niður í æ smærri tölu 

og þjappa þeim svo saman í stóra bæi þar sem þeir vinna við að halda hjólum 

iðnaðarins gangandi. Með þessum hætti skapar [kapítalisminn] aðstæður sem 

opna óbrúanlega gjá á milli sjálfstæðra ferla félagslegra umbrota sem eru byggð 

á náttúrulögum lífsins sjálfs. Afleiðingar þessa eru vanvirðing gagnvart lífskrafti 

jarðvegsins sem er þrautnýttur til að halda viðskiptum gangandi.
16

 

 

Það er einmitt þessi óbrúanlega gjá á milli náttúrulögmála og kapítalismans sem 

blasir við á auðmagnsöld og sýnir hversu skaðlegur kapítalisminn er sem vistfræðilegt 

kerfi. Kapítalisminn þarf á náttúrunni á að halda því að afurðirnar sem hann lifir á er 

einungis að finna þar. Hann þarf því nauðsynlega að skipta heiminum í tvennt; á milli 

mannkynsins og náttúrunnar til þess að viðhalda hugmyndakerfi sínu. Í þessari 

tvíhyggju er náttúran lægra sett en mannkynið ásamt því að vera gerð að einhverju 

fyrirbæri til að sigrast á, temja og nota.
17

 

Kapítalisminn reynir að viðhalda þessu tvíhyggjusambandi á milli náttúrunar og 

mannsins, en sambandið er samt blekkjandi. Þó að fyrirbæri eins og Amasón-

frumskógurinn í Suður-Ameríku sé mörg þúsund kílómetrum í burtu frá öllum þeim 

sem búa utan heimsálfunnar og virðist því vera afar fjarlægt fyrirbæri, spilar hann samt 

sem áður stórt hlutverk í vistkerfi jarðarinnar. Það er því mikilvægt að viðhalda honum 

svo að líf á jörðu geti haldið áfram. Þetta hugarfar leiðir til þess að kapítalisminn sér 

náttúruna aðeins sem ókeypis gjöf sem á að þjóna hagsmunum mannsins, en gleymir því 

að maður á að fara vel með þær gjafir sem eru gefnar. 

 Moore bendir svo á að lögmál Marx um verðmæti leiðir nauðsynlega af sér 

lögmál ódýrrar náttúru. Náttúran er beisluð af manninum til þess að skapa verðmæti 

eins og vinnuafl í formi hesta eða orku í formi vatnsvirkjanna. Hér er náttúran innlimuð 

í kapítalíska kerfið og gerð að ódýrum orkugjafa og vinnuafli til þess að halda kerfinu 

gangandi.
18

 Mistök kapítalismans voru að líta á náttúruna sem ókeypis gjöf til 

mannkynsins. Þetta hugarfar, að náttúran sé þessi ótakmarkaði brunnur auðlinda, hefur 

nánast gengið að náttúrunni dauðri.
19

 Því að í heimi sem er efnislega takmarkaður getur 

                                                 
16

 Karl Marx. Capital - Volume III: The Process of Capitalist Production as a Whole. David Fernbach 

þýddi. Önnur útgáfa. London: Penguin, 1991, bls 950. 
17

 Moore. „The Rise of Cheap Nature“, bls 86-87. 
18

 Sama rit, bls 89-90. 
19

 Sama rit, bls 112-113. 
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kerfi sem treystir á ótakmarkað efni og ótakmarkaða orku til að halda sér gangandi ekki 

gengið upp. 

Einnig bendir kanadíski umhverfissinninn Naomi Klein á að kapítalísku 

hugarfari gagnvart náttúrunni fylgir ákveðin kaldhæðni. Því þeir sem eru ábyrgir fyrir 

loftslagsvandanum eru þeir sem eru háværastir þegar kemur að því að neita tilvist hans 

eða yfirvofandi áhrifum.
20

 Þessi kaldhæðnislega fjarlægð á milli kapítalismans og 

náttúrunar á sér stað vegna þess að þau  geta ekki átt samleið. En það þýðir ekki að 

margar tilraunir hafi ekki verið gerðar til þess að brúa þessa óbrúanlegu gjá sem er 

þarna á milli. 

 Umhverfisvandinn er fjölþættur. Hann felur í sér meðal annars; súrnun sjávar, 

bráðnun jökla sem leiðir til hækkun yfirborðs sjávar, eyðingu skóglendsins, mengun af 

hálfu mannkyns í formi mikillar losunar á koltvíoxi í andrúmsloftið, minnkun í 

fjölbreytileika lífs, útrýming dýrategunda og fleira.  

Árið 1992 var gerð tilraun til þess að leysa þennan vanda. Margir helstu 

þjóðarleiðtogar heims fóru til Ríó de Janeiro í Brasilíu á fund Sameinuðu þjóðanna.  

Yfirlýst markmið fundarins að setja saman reglugerð sem mundi sporna gegn 

umhverfisvandanum. Fundað var lengi, en þegar upp var staðið gerðu þessar reglugerðir 

nánast ekkert til þess að hjálpa umhverfinu vegna þess að alþjóðleg viðskipti fengu 

algjöran forgang.
21

 Óhikað var því haldið áfram að ná yfirráðum yfir náttúrunni. 

Samhliða þessu fór hugarfarið um að einn daginn myndi tæknin einfaldlega leysa 

umhverfisvandann að sækja í sig veðrið. En tæknin hefur hingað til verið að ýta undir 

vandann með því að skapa vélar sem geta grafið meira, hoggið meira, borað meira, 

skaðað meira. 

 Þessi áhersla, sem er að finna innan kapítalismans að tæknin muni bjarga 

deginum og það að forðast að viðurkenna að tæknin er að verða æ skaðlegri, er tilraun 

kapítalíska kerfisins til þess að koma sér undan sögulegri ábyrgð á umhverfisvandanum. 

Kapítalisminn reynir að forðast alla ábyrgð á umhverfisvandanum sem nær hápunkti 

þegar tilvist vandans er einfaldlega neitað. Hér á kapítalisminn einmitt hvað erfiðast 

með að fela sig því samband hans við náttúruna er í raun berskjaldað. Hér getur 

kapítalisminn eins og með svo margt annað ekki falið sig á bakvið slæðu kaldhæðninnar 

                                                 
20

 Naomi Klein. This Changes Everything: Capitalism vs the Climate. Önnur útgáfa. London: Penguin, 

2015, bls 56. 
21

 Sama rit, bls 75-77. 
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því vandamálið, sem hefur svo mikil áhrif á raunveruleikann sem við lifum í, er sami 

raunveruleikinn og kapítalisminn lifir í.
22

  

 Samt er kapítalisminn í raun afar opinn fyrir því að leysa umhverfisvandann svo 

lengi sem lausnin verður ekki hindrun fyrir kerfi kapítalismans og það fái að halda sér 

gangandi óáreitt og að lausnin komi ekki í veg fyrir mögulegan gróða. En innbyggt í 

kerfi kapítalismans er kjarni umhverfisvandans. Ómögulegt verður að leysa 

umhverfisvandann án þess að kollvarpa kapítalismanum um leið. Því það er nauðsyn 

kapítalíska kerfisins að stækka sífellt við sig í gegnum ofuráherslu kerfisins á hagvöxt 

sem er mjög skaðleg náttúrunni. Erum við þá komin með lausn á umhverfisvandanum? 

Er það eina sem við þurfum að gera að kollvarpa kapítalismanum og þá er okkur 

borgið? Við fyrstu sýn er svarið einfalt já, en það verður svo að flóknu já-i ef málið er 

kannað í kjölinn. Vandinn felst í því að gífurlega öflug öfl vilja að kapítalisminn  haldi 

velli. Þessi öfl eru afar fær í að koma í veg fyrir að kapítalisminn verði settur af í 

gegnum hinn hagvöxt sinn: hugmyndafræðilega hagvöxtinn sem einnig má kalla sem 

kapítalíska innlimun. 

  

                                                 
22

 Sama rit, bls 414-415. 
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3 Kapítalískt raunsæi 

3.1 Kapítalísk hugmyndafræði 

Eitt af því sem kapítalisminn felur í sér er kapítalísk innlimun sem er geta hans til að 

innlima alla gagnrýni og snúa henni sér í hag, ásamt því að forðast alla ábyrgð gjörða 

sinna ef þess þarf. Þessa hugmynd er að finna í skrifum breska heimspekingsins Marks 

Fisher um það sem hann kallar kapítalískt raunsæi. 

Fisher fær hugtakið upprunalega úr bók bandaríska fjölmiðlafræðingsins 

Michaels Schudson, Advertising: The Uneasy Persuasion, sem fjallar um áhrif 

auglýsinga á bandarískt samfélag, en Fisher bætir þó við hugtakið og þróar það áfram. 

Hugtakið sjálft er ákveðinn viðsnúningur á listastefnu Sovétríkjanna sálugu sem kölluð 

var sósíalískt raunsæi. Hún var við lýði frá og með fjórða áratug síðustu aldar en leið 

undir lok rétt fyrir fall Sovétríkjanna. Stefnan gekk út á að upphefja kommúnísk gildi og 

fjalla um ríkissamþykktar raunir verkamannsins í hinum ýmsu listformum.
23

 

 Ólíkt sósíalísku raunsæi telur Fisher kapítalískt raunsæi þó vera meira en 

einungis listastefnu. Hann ber kapítalískt raunsæi saman við allt umlykjandi 

andrúmsloft samfélagsins sem skilgreinir og stjórnar öllum kimum samfélagsins eins og 

menningarafurðum, tíma, vinnu og menntun fólks, og er þá orðið að einskonar 

ósýnilegu afli sem snertir allt. Það er í gegnum þessa kapítalíska innlimun sem 

kapítalismanum hefur tekist að innlima alla þætti samfélagsins á nánast ósýnilegan 

máta. Innlimunin er komin það langt að við getum varla hugsað utan kapítalismans. 

Með öðrum orðum erum við föst í heimi viðskiptilegrar verufræði, þar sem allt er 

söluvara, og allt lífið og samfélagið er rekið líkt og hvert annað fyrirtæki. Þetta er þróun 

sem á sér langa forsögu, en eins og áður sagði erum við nú komin á það stig að 

auðveldara er fyrir meðalmanninn að ímynda sér endalok heimsins, heldur en að ímynda 

sér endalok kapítalismans. 
24

 

 Ein af þeim aðferðum sem kapítalískt raunsæi nýtir sér til þess að viðhalda 

viðskiptalegri verufræði er hvernig kapítalisminn bókstaflega innlimar raunveruleikann. 

Það gerir hann með því að stjórna skilningi almennings á fortíðinni og stjórna þá 

framtíðinni um leið. Í augum Fishers hefur framtíðinni því verið aflýst af hálfu 

kapítalísks raunsæis og hjól sögunnar eru hætt að snúast. Það eina sem framundan er er 

endurnýtt fortíð í nýjum umbúðum. Í kvikmyndageiranum verða framleiddar endalausar 

                                                 
23

 Mark Fisher. Capitalist Realism: Is there no alternative? Þriðja útgáfa. Winchester: Zero Books, 2017, 

bls 16-17. 
24

 Sama rit, bls 16. 
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endurgerðir og framhaldsmyndir af eldri kvikmyndum. Í bókmenntum hafa 280 stafa 

tíst tekið að sér hlutverk aforismans. Í tónlist verður haldið áfram að gera lög í anda 

níunda áratugarins sem virðast nú hljóma eins og séu frá þeim áratug, jafnvel frekar en 

þau lög sem voru í raun samin á þeim tíma. Þessi menningarstöðnun og endurnýting 

leiðir af sér ýmsar spurningarnar; hve lengi getur menning viðhaldist án nýjunga? Hve 

margar nýjar umbúðir fyrir hið gamla getur kapítalisminn búið til fyrir neytendur sína 

og komist upp með það? Er þessi stöðnun jafnvel viljandi?
25

 

Í ritgerð sinni „Tradition and the individual talent“ skrifar breska ljóðskáldið  

T. S. Eliot um skilyrði nýsköpunar í listum. Fyrir Eliot er sérhver listamaður, sem er 

einhvers virði, í beinum samskiptum við hefðina sem hann er hluti af, sem og hefðina 

sem á undan kom. Þessi samskipti eiga sér stað í gegnum listsköpun hans. Hann skapar 

listaverk sín sem athugasemdir, svör, uppreisn eða mótmæli gegn ríkjandi listahefð. Hið 

nýja getur einungis skilgreint sig út frá hinu gamla, þannig að skilyrði nýsköpunar 

byggja á tilvist einhvers forvera. Sé listamaðurinn ekki í samskiptum við hefðina, við 

forvera sína, mun hann lenda í erfiðleikum með að skapað eitthvað sem hægt væri að 

kalla nýtt.
26

  

Það er þessi hugmynd Eliots um að hið nýja geti einungis orðið til í sambandi 

við hið gamla sem Fisher vill leggja áherslu á og færa yfir í stjórnmálalegt samhengi. 

Fisher telur að stuðningsmenn kapítalismans séu vísvitandi að reyna að bæla niður þetta 

samband á milli hins nýja og gamla svo erfiðara verði að bylta honum. Þeir eru þá 

markvisst að reyna að fletja söguna út og gera hana óaðgengilega þannig að erfiðara 

verði að ímynda sér tíma fyrir kapítalismann og þar af leiðandi erfiðara að koma með 

eitthvert andsvar við honum. Kapítalisminn heldur þannig einungis fegruðum ímyndum 

af síðustu fjórum áratugum á lofti og setur þá í sífellt nýrri umbúðir. Þegar neytendur 

eru orðnir þreyttir á vörum frá áttunda áratugnum í nýjum umbúðum, er sá níundi settur 

í nýjar umbúðir og vörur í tenglsum við hann seldar. Þetta ferli heldur svo áfram, þannig 

að neytendum finnst eins og stöðugar framfarir séu að eiga sér stað, en þetta er í raun 

alltaf hið sama; við erum alltaf föst í heimi viðskiptalegrar verufræði.
27

 

                                                 
25

 Sama rit, bls 2-4. 
26

 T. S. Eliot „Tradition and the individual talent“. Selected Essays. Ritstjóri: T. S. Eliot, London: Faber 

and Faber limited, 1999. Bls 13-22, hér bls 14-17. 
27

 Fisher. Capitalist Realism, bls 54-55. 
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3.2 Sögulegir forverar 

En þetta hefur ekki alltaf verið svona. Því þó að Fisher skilgreini kapítalískt raunsæi 

sem andsögulegt ástand sem reynir markvisst að fletja söguna út svo að ómögulegt verði 

að hugsa um tíma fyrir eða eftir kapítalískt raunsæi, þá þarf samt sem áður að gera 

tilraun til þess að rekja sögulegan uppruna þessa ástands til þess að skilja það og 

hugmyndina um kapítalíska innlimun betur. Sögulegan forvera kapítalísks raunsæis er 

að finna í alsæishyggjukafla  bókar franska heimspekingsins Michels Foucault, „Gæslu 

og refsingu.“ Kaflinn fjallar um hugmyndir breska heimspekingsins Jeremys Bentham 

um fangelsisbyggingu sem hann kennir við Alsjá (e. Panopticon), og jafnframt um það 

sem Foucault kallar ögunarsamfélagið. 

 Fyrir Bentham var alsjáin fangelsi, en fyrir Foucault var hún líkan fyrir 

samfélagið. Í skrifum sínum hafði Bentham ímyndað sér hið fullkomna fangelsi sem 

væri hannað á þann hátt að fangarnir upplifðu alltaf þann möguleika að það væri verið 

að fylgjast með þeim. Til þess að ná því fram var fangelsið hannað sem marghæða 

hringlaga bygging með tóma miðju, að háum varðturni frátöldum. Hver klefi snéri 

rimlum sínum í átt að miðjunni og gat varðturninn þar með fylgst með öllum föngum 

fangelsisins samtímis. Gluggar varðturnsins voru hannaðir á þann máta að ómögulegt 

var fyrir fangana að sjá inn í turninn. Hönnun fangelsisins leiddi til þess að fangarnir 

gátu ómögulega falið sig fyrir varðturninum. Auk þess gátu þeir aldrei verið vissir um 

hvort hann væri mannaður eða ekki. Möguleikinn á því að það væri verið að fylgjast 

með þér var nóg til þess að fá þig til þess að hegða þér líkt og það væri í raun verið að 

fylgjast með þér.
28

 

 Þetta form alsæisins hjá Bentham gefur af sér það sem Foucault kallar hina 

fullkomnu beitingu valds. Fullkomnunin felst í því að það þarf ekki einu sinni neinn að 

vera til staðar til þess að beita valdinu þannig að það nái áhrifum sínum, heldur er 

möguleikinn á valdbeitingunni nóg til þess að ná fullum áhrifum þess. Það að fangarnir 

vita aldrei hvort varðturninn er mannaður eða ekki leiðir til þess að þeir hegða sér líkt 

og að hann sé alltaf mannaður, því að möguleikinn á að hann sé mannaður er alltaf til 

staðar. Valdið verður sjálfvirkt og þarf ekki á einstaklingum að halda til að viðhalda 

sér.
29

 

                                                 
28

 Michel Foucault. „Alsæishyggja“. Björn Þorsteinsson þýddi.  Alsæi, vald og þekking, Ritstjóri:Garðar 

Baldvinsson, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005. Bls 129-169, hér bls 136-137. 
29

 Sama rit, bls 138-140. 
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Bentham skrifar að alsæinu megi beita „á allar stofnanir þar sem ætlunin er að 

hafa ákveðinn fjölda einstaklinga undir eftirliti á svæði sem er innan tiltekinna 

stærðarmarka.“
30

 Það er hér sem helsta styrkleika og veikleika alsæisins er að finna. 

Alsæið virkar afar vel fyrir lokuð rými eins og fangelsi en síður þegar kemur að opnum 

rýmum eins og í hinu hefðbundna samfélagi þar sem rýmin eru stærri og opnari auk 

þess sem fylgjast þarf með fleiri einstaklingum. Í ljósi þessara takmarka gerir Foucault 

grein fyrir þremur markmiðum ögunarkerfisins sem miða að því að betrumbæta það og 

halda því gangandi:  

 

1 - Ögunarkerfið á að stefna að því að gera framkvæmd valdsins eins ódýra og hægt er.  

2 - Ögunarkerfið á að gera áhrifin af þessu félagslega valdi eins kröftug og umfangs-

mikil og hægt er. 

3 - Ögunarkerfið á að auka auðsveipni og notagildi allra þátta kerfisins eins mikið og 

hægt er.
31

 

 

Það er í gegnum þessi markmið sem ögunarsamfélagið getur þróast og tekið á 

sig nýtt form. Þróunin sem þurfti að eiga sér stað var að ögunarsamfélagið færði sig út 

úr lokuðu rými fangelsisins og yfir í hið opna rými markaðsins, þar sem það gæti fylgst 

með öllum. Það er í gegnum þessa þróun sem framkvæmd valdsins getur orðið ódýrari, 

kröftugri og umfangsmeiri og aukið auðsveipni og notagildi sitt um leið. 

Hugmyndir tengdar þróun ögunarsamfélagsins úr lokuðu rými fangelsins yfir í 

opið rými markaðarins er að finna í bók franska heimspekingsins Guys Debord: 

„Samfélag sjónarspilsins.“ Debord álítur að í þeim samfélögum þar sem nútíma 

framleiðslutækni ræður ríkjum hafi allt líf orðið að samansafni sjónarspila, með öðrum 

orðum hafa þau orðið að sjónarspilssamfélögum.
32

 Sjónarspilið segir hann einkennast af 

„[f]élagslegum tengslum á milli einstaklinga er miðlað í gegnum myndir.”
33

 Fyrir 

Debord hefur því allt sem lifað var með beinum hætti orðið að mynd, að táknmynd, eða 

eins og bandaríski heimspekingurinn Susan Sontag orðaði það: “Í dag er allt sem er til, 

einungis til svo hægt sé að taka mynd af því.”
34

 

                                                 
30

 Jeremy Bentham. „Panopticon; or the Inspection house“ The Panopticon Writings, ritstjóri: Miran 

Božovič. London: Verso Books, 1995. Bls 29-96. Hér bls 33-34. 
31

 Foucault. „Alsæishyggja“, bls 158-159. 
32

 Guy Debord. Society of the Spectacle. Þriðja útgáfa. Þýtt af Fredy Perlman. Detroit: Black & Red, 

2018, bls 6. 
33

 Sama rit, bls 6. 
34

 Susan Sontag. On Photography. Önnur útgáfa. London: Penguin, 1979, bls 24. 
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 Debord fer nánar út í þetta og skrifar:  

 

Fyrsta stigið í drottnun hagkerfisins [af hálfu sjónarspilsins] yfir félagslífinu 

færði okkur þá niðurníðslu hugmynda að það að vera sé orðið jafngilt því að 

hafa. Núverandi stig algerrar drottnunar yfir félagslífinu í gegnum 

samansafnaðan afrakstur hagkerfisins hefur breytt því að hafa yfir í það að 

sýnast, sem dregur allan mátt sinn frá því að hafa, og því er það að hafa orðið að 

hinu æðsta markmiði.
35

 

 

Hér sést hvað best hvernig ögunarsamfélagið hefur yfirgefið hugmyndina um 

lokað rými fangelsisins og orðið að sjónarspilssamfélagi sem nýtir sér opna rými 

markaðsins. Hér hefur því eftirlitinu verið skipt út fyrir neysluna. Neyslan er orðin að 

ögun. Þessi þróun er algjörlega í takt við þau markmið ögunarsamfélagsins sem 

Foucault útlistar. Sjónarspilssamfélagið hefur náð að gera framkvæmd sína ódýrari, 

áhrif félagslega valds síns kröftugri og aukið auðsveipni allra þátta sinna. 

 Debord gerði svo grein fyrir enn frekari þróun sjónarspilsins í framhaldi sínu á 

„Samfélag sjónarspilsins“ sem hann gaf út 20 árum eftir það: „Athugasemdir við 

Samfélag sjónarspilsins.“ Á milli útgáfuára bókanna hans; 1967 og 1988 hafði margt átt 

sér stað. Til dæmis var pólitíska landslagið árið 1988 allt annað en það var 1967. Þá 

höfðu draumar franskra stúdenta sem knúðu áfram maíóeirðirnar 1968 löngu verið 

kæfðir af þeirri nýfrjálshyggjuvæðingu Vesturlanda sem var í fullum gangi á tímum 

seinni bókar hans.  

Þróun sjónarspilsins sem stendur yfir á þessum tíma kallar Debord innlimaða 

sjónarspilið. Sjónarspilinu hefur núna tekist að lauma sér á nær ósýnilegan máta inn í 

alla kima samfélagsins með slíkum hætti að þegnar þess geta varla hugsað utan þess 

lengur. Sjónarspilinu tekst að gera sig svo ósýnilegt og órætt að það verður algjörlega 

hafið yfir gagnrýni, og nær að stjórna öllu.
36

 

 Stuttu eftir seinni bók Debord gaf franski heimspekingurinn Gilles Deleuze út 

ritgerðina sína „Eftirmáli um stýringarsamfélög“, þar sem hann gerir grein fyrir 

þróuninni sem er búið að rekja hér. Deleuze skrifar: „Hin ýmsu form stýringar eru […] 

óaðskiljanleg tilbrigði og mynda kerfi breytilegrar rúmfræði sem á sér tölulegt 

                                                 
35

 Debord. Society of the Spectacle, bls 9. 
36

 Guy Debord. Comments on the Society of the Spectacle. Fyrsta útgáfa. Malcolm Imrie þýddi. London: 

Verso books, 1998, bls 8-11. 
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tungumál.“
37

 Það fyrirbæri sem talar þetta tölulega tungumál hvað best er ekki lengur 

verksmiðjan, heldur fyrirtækið. “Okkur er sagt,” bætir Deleuze við „að fyrirtæki hafi sál 

og er örugglega ekki hægt að ímynda sér hræðilegri tíðindi.“
38

 Hér gæti Debord gripið 

inn í og bent á að sál fyrirtækisins sé nátengd sjónarspilinu.  

Ólíkt öguninni – sem treystir á innilokun til þess að ná sínu fram og er alltaf föst 

í sama formi – getur stýringin breytt sér í sífellu til þess að ná sínu fram. Hún getur til 

að mynda þrengt að sér eða haldið sig í fjarlægð til þess að viðhalda sjálfri sér.
39

 Í 

ögunarsamfélaginu er alltaf byrjað upp á nýtt. Einstaklingar byrja í grunnskóla, byrja 

svo upp á nýtt í menntaskóla og aftur í háskóla. Þeir enda svo á vinnumarkaðnum þar 

sem þeir byrja alltaf upp á nýtt í mismunandi störfum. Um leið og þeim finnst þeir vera 

ljúka einhverju eru þeir sendir aftur á byrjunarreit. En í stýringarsamfélaginu tekur hins 

vegar ekkert enda, allt heldur stöðugt áfram. Þetta sést best í mismunandi áherslum 

þessara samfélagstegunda þegar það kemur að framleiðslu. Í ögunarsamfélaginu er það 

varan sem skiptir höfuðmáli og þar þarf verksmiðjustarfsmaðurinn alltaf að byrja upp á 

nýtt við framleiðslu vörunnar. Í stýringarsamfélaginu er það þjónustan sem skiptir 

höfuðmáli, þjónusta sem á sér engin takmörk og er aldrei lokið, hún heldur einungis 

áfram.
40

 

Í stýringarsamfélaginu leggur kapítalisminn því ekki lengur áherslu á 

framleiðslu, heldur á yfirframleiðslu. Í gegnum þessa yfirframleiðslu sem sankar að sér 

afurðum sem eru settar saman út pörtum og seldar almenningi verður markaðssetning að 

tóli samfélagsstýringar. Almenningi er sagt að ekki sé hægt að lifa án þess að kaupa 

tiltekna vöru. Flestir hlýða þessu því að þetta er verulega sannfærandi og erfitt er fyrir 

fólk að vita betur þar sem kapítalisminn vinnur gegn þeim möguleika. Það er í gegnum 

þessa margþættu þjónustu og vörukaup sem almenningur safnar skuldum. Maðurinn er 

því ekki lengur innilokaður og undir sífelldu eftirliti heldur er hann nú skuldum vafinn 

og er honum stýrt í gegnum þessar skuldir að auki. Samhliða þessu er ¾ mannkyns 

haldið í fátækt og þeim stýrt í þessari fátækt, þar sem þau hafa ekki á efni á neinu sem 

getur kallað yfir þau frekari skuldir.
41

 

                                                 
37

 Gilles Deleuze (2002) Eftirmáli um stýringarsamfélög. Garðar Baldvinsson þýddi. Ritið: Tímarit 

Hugvísindastofnunar, 2(1), bls 158. 
38

 Sama rit, bls 161. 
39

 Sama rit, bls 158. 
40

 Sama rit, bls 159-160. 
41

 Sama rit, bls 160-161. 
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 Einnig er að finna vott af hugmyndinni um snjallsíma sem stýringartæki í 

þessum texta þegar Deleuze minnist á hugmynd franska kollega síns Félix Guattari um 

rafeindakort:  

 

Guattari hugsaði sér bæ þar sem allir geta notað rafeindakort þegar þeir yfirgefa 

íbúð sína, götuna, eða hverfið sitt og opnað með því ýmsar hindranir. [...] Hér er 

það ekki hindrunin sem ræður, heldur tölvan sem sér um að allir séu á 

leyfilegum stað og annast þannig altæka stillingu.
42

 

 

Það er áhugavert að Guattari ímyndar sér einungis lítinn bæ þar sem þetta á sér stað en 

ekki það kerfi sem við búum við núna þar gert er ráð fyrir að allir eigi snjallsíma til þess 

að geta viðhaldið samfélagsmiðlaverund svo hægt sé að ná sér í starf.
43

 Einnig væri 

áhugavert að komast að því hvort að embætti landlæknis hafi fengið innblásturinn fyrir 

COVID-19-rakningarforriti sínu upp úr þessum texta.
44

 

Margar hliðstæður eru að finna á milli hins innlimaða sjónarspils Debord, 

stýringarsamfélags Deleuze og hins kapítalíska raunsæis Fishers, því að í grunninn er 

þetta allt sama hugmyndin sem á rætur sínar að rekja til hugmynda Foucault um 

ögunarsamfélagið. Allar þessar hugmyndir eru dæmi um þróun frá hinu lokaða rými 

fangelsisins yfir í hið opna rými markaðsins, þetta eru einungis mismunandi leiðir til 

þess að hugsa um hið sama. 

Rauði þráðurinn í þessari þróun er kapítalísk innlimun og hvernig innlimunin 

hefur náð að taka yfir samfélagið og þannig styrkt stöðu kapítalismans. Líkt og með 

hefðbundinn hagvöxt hagkerfisins, þar sem mikilvægt er að þjóðarframleiðsla ríkja 

aukist milli ára til þess að kreppa eða verðbólga eigi sér ekki stað, á hið sama við um 

hinn hugmyndafræðilega hagvöxt, kapítalísku innlimunina. Kapítalísk hugmyndafræði 

þarf því líka að teygja anga sína út í alla samfélagskima og taka þá yfir til að viðhalda 

sjálfri sér. 

                                                 
42

 Sama rit, bls 161. 
43

 „70% of employers are snooping candidates‘ social media profiles.“, Careerbuilder (15. júní 2017) 

https://www.careerbuilder.com/advice/social-media-survey-2017 (sótt 26. mars 2020). 
44

 „Rakning C-19 appið: Smitrakning er samfélagsmál“, Covid.  https://www.covid.is/app/is (Sótt 24. 

apríl 2020). 
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3.3 Kapítalísk innlimun 

Eitt  helsta einkenni kapítalísks raunsæis er geta þess að innlima alla gagnrýni og 

mótbárur og snúa þeim sér í hag. Dæmi um þetta er hvernig kapítalísku raunsæi hefur 

tekist að innlima kaldhæðni og notað hana til að sleppa undan gagnrýni. Bandaríski 

rithöfundurinn David Foster Wallace skrifar:  

 

Þetta er vegna þess að kaldhæðni – eins skemmtileg og hún kann að vera – sinnir 

nánast einvörðungu neikvæðu hlutverki. Hún er gagnrýnin og eyðileggjandi. [...] 

en kaldhæðnin er algjörlega vanhæf þegar það kemur að því að byggja upp 

eitthvað nýtt í stað þess sem það eyðilagði.
45

 

 

Hægt er að sjá þessa kaldhæðni til að mynda í auglýsingum. Dæmi um það væri 

auglýsing frá norska bankanum Nordnet sem byrjaði auglýsingu sína á leikara sem 

bókstaflega segist vera leikari er hann segir: „Halló, ég er leikari. Ég fékk 8.000 dollara 

fyrir að segja þér að Nordnet er betri en aðrir bankar.“
46

 Auglýsingin heldur í þennan 

kaldhæðnistón og gerir grín að bankanum sjálfum, þar á meðal útliti forstjórans, og því 

hvernig bankaauglýsingar virka almennt. Hér er því dæmi um kaldhæðni hins 

kapítalíska raunsæis sem snýr vörn í sókn. Hún er notuð til þess að gagnrýna eitthvað að 

fyrra bragði svo að þegar einhver gagnrýnir það verður sú gagnrýni algjörlega bitlaus 

því það er búið að gagnrýna það í gegnum kaldhæðnislega og sjálfshæðnislega gagnrýni 

áður. Þannig hylur kapítalískt raunsæi alla galla sína sem eru sýnilegir með 

kaldhæðnisslæðu til að forðast gagnrýni, en allir þeir gallar sem eru ósýnilegir haldast 

óræðir og þar af leiðandi einnig utan gagnrýni. 

 Annað dæmi um kapítalíska innlimun á uppruna sinn í skrifum Marks Manson er 

hann birti grein á vefsíðu sinni þar sem hann sagði ástand samfélagsins vera frekar 

ömurlegt. Hann hvatti lesendur sína til þess að gefa skít í þetta ömurlega ástand og 

sleppa því að hafa áhyggjur af því.
47

 Manson gaf á endanum út bókina „The Subtle Art 

of Not Giving a F*ck“ sem setti af stað flóð bóka í svipuðum dúr. Allar þessar bækur 

sem fylltu sjálfshjálparbókahillur bókabúða eru í reynd ekkert annað en niðursoðin 

                                                 
45

 David Foster Wallace. „E Unibus Pluram: Television & U.S. Fiction“ A Supposedly Fun Thing I’ll 

Never Do Again. Önnur útgáfa. London: Abacus, 1998, bls 21-82, hér bls 66. 
46

 „Welcome to transparent banking“, Nordnet Norge (Youtube). 

https://www.youtube.com/watch?v=178a3bl-2vU (Sótt 27. mars 2020). 
47

 „The Subtle art of not giving a fuck.“, Mark Manson. https://markmanson.net/not-giving-a-fuck (Sótt 

29. mars 2020). 
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neysluhyggju-stóuspeki. Þær eru nánast með sömu kápuna og í titlunum er alltaf 

svipaður frasi um það hvernig manni eigi að vera skítsama um allt, undirstrikað með 

blótsyrði (f-orðinu svokallaða) sem er þó alltaf ritskoðað að því marki að það er ekki 

skrifað fullum stöfum. Hvort höfundar bókanna sjá kaldhæðnina í því að blótsyrðið í 

titli bókar sem fjallar um það að vera sama um allt sé ritskoðað er erfitt að segja. Þessi 

kaldhæðni og tilfinningalega fjarlægð sem er sama um allt og tekur ekkert alvarlega 

verður að anda kapítalísks raunsæis. Sá andi svífur yfir heiminum og felur sig í lífsstíl 

fólks og gerir ekkert annað en að styðja kapítalismann og hjálpa honum að viðhalda sér. 

Því að neytandi sem er skítsama um allt er góður neytandi. Í því og engu öðru er fólgin 

„sú hárfína list að gefa skít í allt“ sem titill bókar Mansons vísar til. 

Ein af þeim tilraunum sem nýlega hafa verið gerðar til þess að sporna við 

kapítalísku hugarfari er tilkoma núvitundar (e. mindfulness). Árið 2014 hófst það sem 

fjölmiðlar kölluðu núvitundarbyltingin. Þeir héldu því fram að núvitund væri eina leiðin 

til að lifa 21. öldina af.
48

 Núvitund er, eins og nafnið bendir til, tilraun til þess að „lifa í 

núinu“ og njóta augnabliksins. Hugmyndin er sú að núvitundaræfingar dragi úr streitu 

og auki vellíðan í daglegu lífi.
49

 Þessi hugmyndafræði rekur uppruna sinn til 

zenbúddisma þar sem núvitund er ástunduð til þess að brjóta niður og yfirgefa sjálfið. 

En þetta vestræna afbrigði hundsar áhersluna á sjálfið og einblínir frekar á þetta „nú“ 

sem maður á að vera svo meðvitaður um og á að njóta á meðan það er.
50

 

Samkvæmt einum af þekktari einstaklingnum núvitundargeirans, bandaríska 

prófessornum Jon Kabat-Zinn, er markmiðið að sporna gegn þeirri hringlaga hugsun 

sem einkennir marga í vestrænu samfélagi.  Að hans mati er of mikið dvalið í fortíðinni 

sem skapar ekkert nema eftirsjá hjá viðkomandi. Hér glittir í kunnulegt stef innan 

kapítalísks raunsæis um að fletja út fortíðina. Á meðan kapítalískt raunsæi vill fletja út 

mannkynssöguna stefnir núvitund að því að fletja út sögu og minningar daglegs lífs. En 

þó að núvitundarstefnan meini vel getur hún einnig haft skaðleg áhrif. Þetta hugarfar 

styður við núverandi ástand með því að leggja alla áhersluna á einstaklinginn sjálfan. Í 

stað þess að benda á að núverandi ástand sé hugsanlega skaðlegt og að því þurfi að 

breyta hvetur nútvitundin frekar til þess að þú breytir sjálfum þér, að þú aðlagist 
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ástandinu.
51

 Með öðrum orðum breytir þú ekki umhverfinu þér í hag, heldur breytir þú 

sjálfum þér umhverfinu í hag. Hér hefur kapítalismanum tekist að innlima það sem 

kallað er afar friðsama byltingu gegn sér og snúið henni sér í hag. 

Meira að segja veira eins og COVID-19 – sem er að dreifa sér um heiminn þegar 

þessi ritgerð er skrifuð – er ekki óhult fyrir þessari kapítalísku innlimun. Stórfyrirtæki 

eins og Coca Cola nýta sér undantekningarástandið sem fylgir baráttunni gegn veirunni 

til þess að líta vel út með því að hrósa öllum þeim sem leggja sitt af mörkum til að vinna 

gegn COVID-19 og halda samfélaginu gangandi samhliða því að auglýsa vörur sínar.
52

 

Heimkaup selur sérmerkt einangrunarvesti, því að það er ekki nóg að almannavarnir 

komi á samkomubanni þar sem lagt er til að allir haldi sér í tveggja metra fjarlægð hver 

frá öðrum, heldur þarftu að kaupa vöru sem minnir á það.
53

 Margrét Kristmansdóttir 

forstjóri Pfaff hvetur neytendur hreint út til að halda áfram að neyta í þessu ástandi er 

hún skrifar: „Það er einfaldlega nauðsynlegt fyrir fyrirtækin að þeir sem hafa efni á því 

að kaupa, geri akkúrat það. [...] Neyslan þín er vinnan mín.“
54

 

En er til eitthvað sem kapítalísk innlimun getur ekki tekið yfir? Dauðinn væri 

líklega gott svar. En hvað með litla bróður dauðans – svefninn? Maðurinn eyðir að 

meðaltali ⅓ af ævi sinni sofandi og á svefninn stóran þátt í að skilgreina skiptingu 

tímans. Sólarhringnum er þannig oft skipt í þrjá átta klukkutíma hluta, einn hluti fyrir 

vinnu, einn hluti fyrir frítíma og einn hluti fyrir svefn. Hingað til hefur kapítalismanum 

ekki tekist að innlima svefn og drauma einstaklinga inn í sig, en hann stefnir að því. 

Til að kanna málið betur skal nú sjónum beint að heimi fuglanna. Á ári hverju 

fljúga hundruð fuglategunda upp og niður vesturströnd Norður-Ameríku. Ein af þessum 

fuglategundum, kúftittlingurinn, hefur vakið mikla athygli á meðal rannsakenda hjá 

bandaríska varnarmálaráðuneytinu. Ástæðan er sú að tegundin getur haldið sér vakandi í 

sjö daga með fullri rænu og fullri getu án þess að þurfa að hvíla sig. Hann gerir þetta í 

gegnum vaktakerfi í heilanum. Á meðan vinstra heilahvelið sefur, er það hægra vakandi 

og svo skiptast heilahvelin reglulega á að vaka og sofa. Bandaríska 
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varnarmálaráðuneytið rannsakar þennan fugl í von um að finna leiðir til að bandarískir 

hermenn geti framkallað þessa getu til að halda sér vakandi í sjö daga.
55

  

Það sem Crary hefur áhyggjur af er að framfarir í stríðsrekstri, í þessu tilfelli 

minnkuð þörf mannsins til að sofa, hafi á endanum líka áhrif á samfélagið sjálft og 

verða almenn iðja. Farið verður þá frá svefnlausa hermanninum yfir í svefnlausa 

verkamanninn og svefnlausa neytendann.
56

 Þetta er því tilfelli þar sem báðar tegundir 

hagvaxtar ganga hönd í hönd. Minnkuð svefnþörf mun hjálpa hinum hefðbundna 

hagvexti þar sem hann fær aðgang að verkamönnum sem geta unnið mun lengur og 

neytendum sem geta neytt mun lengur. Einnig hjálpar þetta kapítalískri innlimun þar 

sem nú getur kapítalisminn stjórnað skipingu tímans mun betur. Mörg fyrirtæki eru með 

starfsemi allan sólarhringinn og með þessari þróun mundi starfsmaðurinn geta 

samsamað sig fyrirtækinu og verða líkt og fyrirtæki sem getur starfað allan 

sólahringinn. 

Þessari árás á svefninn er  hægt að túlka sem tilraun kapítalísks raunsæis til þess 

að innlima svefn í sig og útrýma honum og ná um leið betri stjórn á tímanum. Í staðinn 

fyrir að deginum sé þá skipt í þrjá átta klukkutíma hluta þar sem einn hlutinn er 

tileinkaður vinnu, annar er tileinkaður frítíma og sá þriðji er tileinkaður svefni, stefnir 

kapítalískt raunsæi í átt að sólarhrings tímakerfi þar sem allir eru vakandi nánast allan 

sólahringinn dögum saman. Það er annaðhvort þetta eða að kapítalískt raunsæi reynir að 

finna leið til að innleiða auglýsingar í drauma fólks. Því erfitt er að vera neytandi í 

draumum sínum þar eð allt í þeim er í raun ókeypis og því ekki hægt að selja 

neytandanum neitt.
57

 Í heimi þar sem allir eru vakandi allan sólahringinn sjö daga 

vikunnar er ekki til nein fortíð heldur einungis andvaka nútíð sem teygir sig í allar áttir. 

Það er því augljóst hversu auðvelt kapítalisminn á með að innlima nánast allt. 

Sama hvað það er sem gagnrýnir hann, reynir að bylta honum eða starfa gegn honum, 

þá mun kapítalisminn reyna að finna leið til þess að innlima það og snúa sér því í hag. 

Af þessum tveimur afbrigðum hagvaxtar er innlimunin vörnin en hinn hefðbundni 

hagvöxtur er sóknin. Þau styrkja stöðu hvors annars og styðja þannig við kapítalíska 

kerfið. Það er mikilvægt að sú kollvörpun á kapítalismanum sem þarf að eiga sér stað til 

þess að leysa umhverfisvandann verði þess valdandi að kapítalíska innlimunin nái ekki 

að innlima þessa sömu kollvörpun og styrki þannig stöðu kapítalismans. 
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4 Djúpsæ visthyggja 

4.1 Náttúran 

Í verki sínu „Umhverfing“ fjallar íslenski heimspekingurinn Páll Skúlason um 

náttúruna. Þegar kemur að því að skilgreina náttúruna vísar Páll í þrískiptingu Jónasar 

Hallgrímssonar á náttúrunni sem eðli skapaðra hluta, heimsöflin og hina sýnilegu 

veröld.
58

 Þessir þrír þættir lagðir saman eru náttúran í heild sinni. Andstæða náttúrunar 

er þá umhverfið sem er hin ytri náttúra umsköpuð af tæknilegu valdi mannsins.
59

 Þessi 

skilgreining myndar ákveðið tvíhyggjusamband milli náttúrunar og umhverfisins. Í 

tengslum við þetta tvíhyggjusamband spyr Páll: „Er maðurinn í þann mund að skapa sér 

umhverfi sem smám saman mun spilla öllum lífsskilyrðum á jörðinni eða mun hann 

læra að laga umhverfi sitt eftir þeim lögmálum sem náttúran sjálf setur öllu lífi?“
60

 Eins 

og staðan er í dag er svarið við spurningunni já, en því þarf að breyta.  

Páll bendir einnig á það siðfræðilega vandamál sem skapast vegna þessa 

tvíhyggjusambands sem ríkir á milli umhverfis mannsins og náttúrunar. Vandamálið 

felst í því  að maðurinn er siðferðisvera en náttúran ekki. Það er því nauðsynlegt að 

endurskilgreina samband mannsins við náttúruna til þess að siðfræði náttúrunar gangi 

almennilega upp. Að öðrum kosti leiðir þetta tvíhyggjusamband til þess að það megi 

fara hvernig sem er með náttúruna svo lengi sem það skaðar ekki aðra menn með 

beinum hætti. Þessi endurskilgreining ætti því að stefna að því að veita náttúrunni sjálfri 

siðferðislegt gildi.
61

 

Svarið við spurningu Páls felur þá nauðsynlega í sér endurskilgreiningu á 

sambandi mannsins við náttúruna. Því að þetta tvíhyggjusamband sem ríkir núna ýtir 

undir þá hugmynd að það sé einungis umhverfið sem er á okkar ábyrgð en ekki 

náttúran. Þetta hugarfar gerir einungis grunnsæja visthyggju mögulega, sem felur í sér 

mannmiðað sjónarhorn þar sem maðurinn drottnar ennþá yfir náttúrunni, en stefnir að 

því eftir bestu getu að menga ekki.
62

 Þessi tegund visthyggju er eitthvað sem kapítalíska 

kerfið vill hafa í hávegum en skellir allri ábyrgðinni á neytandann. Neytandinn er þá 

sannfærður af kerfi kapítalismans um að umhverfisvandinn sé honum að kenna því að 
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hann neytir einfaldlega rangra vara en ef að hann neytti réttu varanna leystist þetta allt 

saman. Réttu vörurnar samkvæmt kerfi kapítalismans eru vörur sem hafa að eitthverju 

leyti grænar umbúðir því að grænn er litur náttúrunar. Vörurnar sjálfar séu ekkert 

endilega umhverfisvænni en þær sem eru ekki í grænum umbúðum.
63

 Einnig er 

maðurinn sannfærður um að honum takist að bjarga skjaldbökunum með því einu að 

hætta að nota plaströr til drykkjar. Neytandinn er einnig sannfærður um að ef hann deilir 

nógu mörgum póstum á samfélagsmiðlum um náttúruvernd þá leysist þetta allt saman. 

Kapítalisminn er því í raun stuðningsaðili grunnsærrar visthyggju svo lengi sem hann 

getur haldið áfram að græða og að það trufli ekki of mikið hans daglega amstur. 

Nauðsynlegt er því að endurskilgreiningin á þessu sambandi mannsins og 

náttúrunar færist frá grunnsæju visthyggjunni og stefni í átt að djúpsærri visthyggju. 

Endurskilgreiningin þarf frekar að fela í sér náttúruvernd en umhverfisvernd þar sem 

náttúran er vernduð fyrir manninum, frekar en að maðurinn sé verndaður fyrir 

náttúrunni í gegnum umhverfið sem hann skapar sér. Náttúran verður því ekki að þeirri 

auðlind sem kapítalisminn treystir á heldur að sjálfstæðum veruleika, veruleika þar sem 

maðurinn er ekki útundan heldur hluti af honum.
64

 Maðurinn verður því staðsettur í 

náttúrunni sjálfri, í stað þess að staðsetja hann andspænis henni, eða eins og þýski 

heimspekingurinn Friedrich Nietzsche skrifaði þegar hann spurði „er stóumaðurinn ekki 

hluti af náttúrunni?“
65

 

4.2 Hvað er djúpsæ visthyggja? 

Hvað felur þessi djúpsæja visthyggja í sér? Í ritgerð sinni „The Shallow, and the deep, 

long range ecology: a summary“ gerir norski umhverfisspekingurinn Arne Næss grein 

fyrir henni ásamt grunnsærri visthyggju. Markmið grunnsærrar visthyggju eru að sporna 

gegn mengun og of mikilli notkun á náttúrulegum afurðum, til þess að viðhalda heilsu 

og velsæld í fyrsta heims löndum.
66

 Djúpsæ visthyggja gengur hinsvegar lengra og telur 

Næss upp eftirfarandi sjö einkenni hennar. 
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  1 – Maðurinn og allar aðrar lífverur eru í margþátta samböndum við allt í 

náttúrunni. Lífverur eru hnútar í neti vistkerfisins, og er því allt í náttúrunni tengt hvert 

öðru. Hér er maðurinn alveg jafn mikill hluti af náttúrunni og hún er hluti af honum.
67

 

 2 – Vistkerfisbundið jafnrétti. Allar lífverur hafa sama rétt til þess að lifa og 

dafna. Það að einskorða þennan rétt einungis við manneskjur er skaðlegt því það firrir 

manninn ábyrgð á sjálfum sér þar sem hann sér sig sem meistara náttúrunar og hún er 

orðin að þræl hans, í staðinn fyrir að sjá hve mikið lífsform treysta á hvert annað til þess 

að geta lifað og dafnað. Þetta myndi einnig þýða að offjölgun mannkyns væri of þröngt 

viðhorf og í stað þess væri offjölgun lífsforma áhyggjuefni.
68

 

 3 – Stuðningur við fjölbreytni og samlífi. Fjölbreytni ýtir undir möguleikann á 

því að líf geti lifað og dafnað og að ný lífsform geti myndast. Hugmyndin um að þeir 

hæfustu lifi af byggist á getu lífvera til þess að búa saman í staðinn fyrir getu lífvera til 

þess að drepa og bæla niður.
69

 

 4 – Engin stéttaskipting. Mannlegt líf eins og það er nú byggir að einhverju leyti 

bæði viljandi og óviljandi á því að ákveðnir hópar séu arðrændir og bældir niður svo að 

hinir geti lifað góðu lífi. En djúpsæ visthyggja vill sporna gegn þessu og styðja frekar 

við stéttlaust samfélag náttúrunar.
70

 

 5 – Barátta gegn mengun og of mikilli notkun á náttúrulegum afurðum. Hér 

liggja leiðir djúpsærrar og grunnsærrar visthyggju saman. Þó gengur sú djúpsæja lengra 

með þá baráttu vegna þess að lausnir grunnsærrar visthyggju eru oft of skammsýnar sem 

leiðir gjarnan til þess að þær lausnir sem notaðar eru leysa vandann einungis að 

takmörkuðu leyti og að lausnirnar fela jafnvel í sér að önnur vandamál verði til sem 

grunnsæ visthyggja hunsar. Djúpsæ visthyggja reynir því að leysa þennan vanda að öllu 

leyti.
71

 

 6 – Flókið, án flækju. Djúpsæ visthyggja sér vistkerfi náttúrunnar sem afar flókið 

kerfi og álítur að ómögulegt sé fyrir fólk að ná fullum skilningi á þeim þó það reyni að 

ná sem bestum skilningi á náttúrunni. Þetta sést hvað best í því sem kallað er „mjúkar“ 

aðferðir og „mjúkar“ rannsóknir og tækniframfarir. Slík mýkt felur í sér að reynt er eftir 

fremsta megni að ganga úr skugga um að aðferðirnar, rannsóknirnar og 

tækniframfarirnar séu ekki skaðlegar náttúrunni og náttúrunni leyft að njóta vafans. 
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Hugarfarsbreytingar í þá átt að frekar en að tæknin stjórni okkur, stjórnum við frekar 

tækninni þurfa að eiga sér stað.
72

 

7 – Nærumhverfissjálfræði og engin miðstýring. Djúpsæ visthyggja stefnir í átt 

að afnámi miðstýringar og áherslu á nærumhverfið með það markmið í huga að minnka 

mengun og öðlast betri yfirsýn yfir náttúruna.
73

 

Djúpsæ visthyggja stefnir að því að sjá náttúruna í ljósi náttúrunar og reynir því 

eftir fremsta megni að yfirgefa hið mannhverfa sjónarhorn sem getur verið náttúrunni 

einkar skaðlegt. Í þessu felstað gera sér grein fyrir hve flókin náttúran er í raun og veru. 

Það hve flókin náttúran getur verið krefst því hugarfars sem getur þó ekki tekist á við 

náttúruna sjálfa, en getur að minnsta kosti gert sér grein fyrir því hve flókin náttúran 

getur verið. Í verki sínu „Hyperobjects“ fjallar breski verufræðingurinn af hlutmiðuðu 

sortinni Timothy Morton um hvernig fyrirbæri eins og umhverfisvandinn sé það sem 

hann kallar fjölrúmtímahlutur (e. hyperobject). Fjölrúmtímahlutir eru hlutir sem eru frá 

sjónarhorni manna gífurlega dreifðir í tíma og rúmi. Þetta geta verið hlutir eins og 

svarthol, vistkerfi jarðar, náttúran eða allir þættir kapítalismans samanlagðir. Eiginleikar 

fjölrúmtímahluta eru fimm; Þeir „líma“ sig við allt sem tengist þeim. Þeir eru aðeinstil 

staðar að hluta í raun og veru sem þýðir að einungis er hægt að sjá takmarkaða 

birtingarmynd fjölrúmtímahluta, en ekki fjölrúmtímahlutinn í heild sinni. Þeir starfa á 

rýmisstærðargráðu sem mannleg afstaða getur ekki tekist á við. Þeir eru á 

tímabylgjulengd sem getur verið það hæg að breytingar eru manneskjum nánast 

ósýnilegar. Þeir eru í sambandi við marga hluti í einu.
74

 

Ef þessi einkenni fjölrúmtímahluta eru færð yfir á kapítalískt raunsæi sést að 

kapítalísk innlimun er þetta lím sem að festir sig við allt sem það kemst í snertingu við. 

Hið sama á við takmarkaða birtingarmynd kapítalísks raunsæis. Kapítalískt raunsæi er á 

víð og dreif í tíma og rúmi og það felur sig svo vel að það er nánast ósýnilegt þótt 

einstaka birtingarmyndir þess séu fyrir allra augum. Helstu birtingarmyndar þess eru 

auglýsingar, en það er svo margt annað í felum. Stærðagráða kapítalísks raunsæis er 

einnig gífurleg, hún er orðin svo stór að það er nánast ómögulegt að hugsa utan hennar. 

Hinsvegar, þegar það kemur að tímahugtakinu hefur kapítalískt raunsæi í raun ekki 

verið til lengi, en með því að fletja söguna úr lætur það líta út fyrir að vera eldra en það 

er. Erfiðara verður að sjá þróunina því að ekki er neitt til staðar til að bera hana saman 
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við. Kapítalísku raunsæi hefur einnig tekist að vera í sambandi við marga hluti í einu, til 

að mynda peninga, vörur og líf einstaklinga.  

Sé slík hugtakagreining notuð við djúpsæa visthyggju sést hvernig viðhorf 

stefnunnar gagnvart náttúrunni sem þetta allt umlykjandi fyrirbæri nær að skapa límið 

sem festist við allt sem það snertir. Náttúran verður þá svo dreifð í tíma og rúmi að 

ómögulegt er fyrir manninn að sjá hana alla. Það nálægasta sem að maðurinn hefur sem 

birtingarmynd náttúrunnar kann þá bara að vera tré, eða jafnvel liturinn grænn. Náttúran 

í skilningi djúpsærrar visthyggju myndi því ná utan um alla jörðina og væri því af 

stærðargráðu sem maðurinn ætti erfitt með að átta sig á. Frá sjónarhorni tímans hefur 

náttúran nánast alltaf verið til, og það yrði í raun afar erfitt að ímynda sér tímann fyrir 

upphaf náttúruna sé það reynt. Tími náttúrinnar er svo langur að við eigum afar erfitt 

með að sjá þróun hennar. Náttúrunni tekst svo að vera í sambandi við allt á jörðinni í 

gegnum vistkerfi sín. 

Timothy Morton gerir svo enn frekar grein fyrir umhverfisvandanum í bók sinni 

Dark ecology þar sem hann fjallar um hvernig maðurinn hefur áhrif á náttúruna í 

gegnum gjörðir sínar. Áhrif hans á jörðina eru manninum sjálfum frekar óskiljanleg. 

Hann sér ekki hvernig það að snúa bíllyklinum geti skaðað jörðina því það er ekki fyrr 

en þessar gjörðir eru færðar frá einstaklingnum yfir í stærðargráðu mannkynsins sem 

heildar sem áhrifin verða að einhverju leyti skiljanleg. En áhrifin verða þá bara 

skiljanleg á óbeinan hátt í gegnum tölfræði en ekki beinan skilning.
75

 Það er því 

nauðsynlegt að lausnin á umhverfisvandanum feli í sér meðvitund um að náttúran og 

umhverfisvandinn séu bæði þessir ómeðhöndlanlegu fjölrúmtímahlutir. 

4.3 Samanburður 

Nú hafa helstu einkenni beggja tegunda kapítalísks hagvaxtar; hefðbundins hagvaxtar 

hagkerfisins og kapítalískrar innlimununar (hugmyndafræðilegs hagvaxtar) verið 

útlistuð sem og einkenni kapítalísks raunsæis og djúpsærrar visthyggju. Nú er því komið 

að því að bera þessar tvær stefnur saman: kapítalískt raunsæi annars vegar og djúpsæja 

visthyggju hins vegar með það markmið að gera grein fyrir sérstöðu djúpsærrar 

visthyggju og sambandi hennar við kapítalískt raunsæi. Sérstaða sem felur í sér að 

ómögulegt sé fyrir kapítalískt raunsæi að innlima djúpsæa visthyggju. 

                                                 
75

 Timothy Morton. Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence. Þriðja útgáfa. New York: 

Columbia University Press, 2018, bls 8-9. 



 

 30 

 

 

Ef þessar tvær stefnur sem hafa verið ræddar í ritgerðinni eru bornar saman 

myndast mörg andstæð sambönd. Kapítalískt raunsæi einkennist af skömmum 

manntíma, mannhverfu, framtíð, sítengingu, skipulögðum tíma og stöðugri línulegri 

þróun. Djúpsæ visthyggja einkennist af löngum náttúrutíma, náttúruhverfu, nútíð, 

aftengingu, óreiðu tímans, og stöðugri hringlegri þróun. Nú verður hvert andstætt 

samband fyrir sig tekið fyrir og borið saman ásamt því að kanna hvort kapítalískt 

raunsæi geti innlimað andstæðuna.  

Manntími og náttúrutími. Kapítalískt raunsæi starfar á skammtíma mannsins. 

Tími sem byggist á mannlegu afstæði sem er sífellt verið að reyna að stytta svo að 

neysla almennings geti orðið hraðari og meiri. Þetta sést hvað best í hröðuninni miklu 

þar sem að nánast allur heimurinn er að starfa hraðar og hraðar. Ferli sem tóku eitt sinn 

vikur eða mánuði taka nú bara dag eða tvo. Uppskipun úr flutningaskipi er dæmi um 

ferli sem tók nokkra daga um miðja síðustu öld tekur núna aðeins nokkrar 

klukkustundir, og það jafnvel þótt vörumagnið sem hvert skip flytur sé orðið talsvert 

meira. Manntíminn mælir tímann í mínútum og klukkutímum. Djúpsæ visthyggja starfar 

á löngum tíma náttúrunnar. Hér er tíminn bundinn náttúrulegum ferlum eins og árstíðum 

sem haldast stöðug og regluleg. Náttúran er því aldrei að flýta sér eða að reyna að stytta 

sér leið heldur starfar hún bara á sínum eigin tíma. Langur náttúrutími sýnir tímann í 

árum og öldum og jafnvel árþúsundum. Kapítalískt raunsæi getur ekki innlimað langan 

náttúrutíma þar sem hann er of langur og ómögulegt er að stytta hann. Þó væri hægt að 

túlka tilraunir kapítalísks raunsæis til þess að innlima svefn sem tilraun til þess að færa 

sig yfir í langan náttúrutíma. 

Mannhverfa og náttúruhverfa. Kapítalískt raunsæi er nauðsynlega mannhverf 

stefna sem ekki getur hugsað utan mannhverfu sinnar. Ástæðan er sú að flestöll tannhjól 

kapítalísks raunsæis eru manneskjur eða er stjórnað af manneskjum. Djúpsæ visthyggja 

er nauðsynlega náttúruhverf stefna. Hún er þó að hluta til mannhverf þar sem um er að 

ræða stefnu sem kemur frá manneskjum, en hún stefnir þó að því að hugsa út frá 

náttúruhverfu sjónarhorni. Þó að kapítalísk innlimun geti innlimað náttúruna eins og 

sýnt hefur verið fram á í þessari ritgerð í gegnum tvíhyggjusamband mannsins og 

náttúrunnar, getur hún ekki innlimað þetta náttúruhverfa sjónarhorn án þess að 

gjörbreyta sér. 

Framtíðin og nútíðin. Kapítalískt raunsæi treystir nú orðið mikið á framtíðina. 

Dæmi um þetta eru peningar. Eigi einstaklingur peninga sem hafa ákveðið gildi vegna 

þess að hann getur stundað viðskipti með þá er hann aðallega að treysta á að til verði 
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náin framtíð þar sem hann getur stundað viðskipti. Sé þessi nána framtíð ekki til staðar 

eru peningarnir verðlausir. Annað dæmi er að finna á hlutabréfamarkaðnum. Hlutabréf 

hjá tæknifyrirtækjum eins og Apple og Samsung hækka yfirleitt ekki mest þegar nýr 

sími kemur á markað, heldur þegar tilkynning um nýjan síma er birt. Hlutabréfin hækka 

þar með vegna vöru sem er ekki til nema í framtíðinni. Djúpsæ visthyggja treystir 

einungis á nútíðina. Náttúran gerir engin plön fyrir framtíðina heldur vinnur hún bara 

með það sem hún hefur. Kapítalískt raunsæi gæti ekki fært sig yfir á plan nútíðarinnar 

þar sem svo stóran hluta af auðmagni kapítalíska kerfisins er einungis að finna í 

framtíðinni; framtíð sem mun annaðhvort eiga sér stað eða ekki. 

Sítenging og aftenging. Kapítalískt raunsæi þarf á sítengingu neytenda við 

kapítalíska kerfið að halda til þess að halda sér gangandi. Þessi sítenging er nauðsynleg 

til þess að neysla almennings haldi áfram. Neytendur þurfa alltaf að vera upplýstir með 

nýjustu auglýsingunum sem kynna nýjustu vörurnar og þjónustuna. Djúpsæ visthyggja 

byggir frekar á aftengingu. Náttúran þarf ekki á manneskjum á að halda. Hún þarf því 

ekki að auglýsa t.d. trjátegundir til þess að halda sér gangandi. Kapítalískt raunsæi gæti 

aldrei starfað á forsendu aftengingar. Allir neytendur þurfa að vera innlimaðir í kerfi 

kapítalismans öllum stundum svo að neyslan geti haldið áfram og hagvöxturinn aukið 

við sig. 

Skipulagður tími og óreiðutími. Kapítalískt raunsæi á mikinn þátt í skipulagi 

tímans í nútíma samfélagi. Eins og fjallað var um framar í ritgerðinni skiptir kapítalískt 

raunsæi deginum í þrjár átta tíma lotur. Eina fyrir vinnu, eina fyrir frítíma og eina fyrir 

svefn. Kapítalískt raunsæi hefur gert margar tilraunir til þess að stytta og jafnvel útrýma 

svefnlotunni svo að neytendur geti unnið og neytt meira. Djúpsæ visthyggja hefur 

hinsvegar tíma sem er í frekar mikilli óreiðu vegna þess að hann er bundinn 

náttúrulegum ferlum. Það er því ómögulegt að hafa áhrif á þennan tíma eða skipuleggja 

hann sjálfan, einungis er hægt að laga sig að honum sem er eitthvað sem að kapítalískt 

raunsæi getur átt erfitt með. 

Stöðug línuleg þróun og stöðug hringlaga þróun. Kapítalískt raunsæi byggist á 

stöðugri línulegri þróun sem felur í sér að allt þarf að taka styttri tíma, endast skemur, 

vera óáreiðanlegra svo að neytendur neyðist til þess að kaupa vöruna oftar, gera meira, 

vera stærra, vera minna og svo framvegis. Þessi þróun á aðallega við vörur og þjónustu, 

en þó hefur hún líka áhrif á almenning. Dæmi um þessi áhrif eru unglingar nú til dags 

sem eru hlekkjaðir við snjallsímann sinn og fara þá hálfpartinn að hugsa eins og þeir. 

Þessi gífurlega þróun tækninnar þar sem allar staðreyndir eru einungis í nokkurra 
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mínútna fjarlægð, ef þú kannt að leita, elur af sér það sem mætti kalla þekkingarfíkn. 

Þetta er dæmi um þar sem maðurinn hefur skapað tækni sem svo stjórnar honum en ekki 

öfugt. Djúpsæ visthyggja treystir hinsvegar á stöðuga hringlaga þróun. Þróunin er 

hringalaga vegna þess að hún er bundin náttúrulegum hringlaga ferlum sem endurtaka 

sig með reglulegu millibili. Náttúran þróast út frá nútíðinni og beinir þessari þróun ekki 

að neinu sérstöku, heldur eru það þættir eins og árstíðirnar ásamt öðrum þáttum sem 

stjórna því hvert þessi þróun fer. Kapítalískt raunsæi getur ekki bundið þróun sína 

nútíðinni heldur þarf hún alltaf að beinast að framtíðinni, og halda í þá hugmynd að 

næsta stóra framfarastökkið sé handan við hornið, óháð því hvort svo sé eða ekki. 

Við höfum því hér árekstur tveggja fjölrúmtímahluta. Kapítalíska kerfið og 

náttúran eru bæði risastór fyrirbæri sem maðurinn reynir eftir bestu getu að hafa áhrif á, 

en nær samt engan veginn almennilegum tökum utan um þau. Hingað til hefur verið 

sýnt fram á hve skaðleg áhrif kapítalíska kerfið hefur haft á náttúruna, þá sérstaklega í 

gegnum hagvöxt hagkerfisins og hvernig kapítalísk innlimun nær að halda kapítalíska 

kerfinu gangandi. Einnig hefur verið sýnt fram á hvernig djúpsæ visthyggja nær að 

takast á við bæði form hagvaxtar. Djúpsæ visthyggja getur ekki verið innlimuð í 

kapítalismann líkt og flestar aðrar byltingar gegn honum hafa lotið honum. Einnig 

spornar djúpsæ visthyggja við hagvexti hagkerfisins með því að einblína ekki lengur á 

skammatíma mannsins og framtíðina en horfir þess í stað á langan náttúrutíma og 

nútíðina.  
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5 Samantekt 

Sýnt hefur verið fram á hve skaðlegt kapítalíska kerfið er náttúrunni og mikilvægi þess 

að kollvarpa þurfi kerfinu. Kollvörpunin þarf að fara þannig fram að komið sé í veg 

fyrir kapítalíska kerfið innlimi hana og snúi henni því í hag. Hugmyndafræði djúpsærrar 

visthyggju er þannig háttað að ómögulegt er fyrir kapítalíska kerfið að innlima hana. 

Ef það er ætlun okkar að lifa á þessari plánetu mikið lengur er nauðsynlegt fyrir 

okkur að taka afstöðu með náttúrunni og gjörbreyta nánast öllu. Hugmyndir Arne Næss 

um djúpsæja visthyggju veita mögulegan leiðarvísi að nýrri og betri framtíð. En það er 

okkar að gera hugmyndir hans að veruleika. 

Kapítalískt raunsæi reynir að aflýsa hinni hugmyndafræðilegu framtíð á meðan 

hagvöxtur hagkerfisins sér ósjálfrátt til þess að hinni raunverulegri framtíð verði aflýst 

vegna skaðlegra áhrifa hans á náttúruna. Lausnina á báðum þessum aflýsingum 

framtíðar er að finna í djúpsærri visthyggju þar sem ný framtíð er möguleg. Framtíð þar 

sem mannkynið tortímir ekki sínum einu heimkynnum. Framtíð þar sem hið nýja getur 

orðið til úr hinu gamla.  

 

 

 

 

„Hvað ef þetta er allt eitt stórt samsæri og við sköpuðum betri heim til einskis?“
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