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Útdráttur 

Ýmsar tæknibreytingar hafa átt sér stað á undanförnum áratugum og hefur slíkt haft 

margvíslegar afleiðingar í för með sér. Tilkoma samfélagsmiðla hefur boðið upp á ýmis 

tækifæri, bæði til samskipta, umræðu um ýmis málefni á meðal almennings og þátttöku 

á sviði stjórnmála, bæði hefðbundinna og óhefðbundinna, líkt og í fjöldahreyfingum. 

Markmið þessarar ritgerðar er þá að komast að því að hvaða leyti fyrirkomulag 

fjöldahreyfinga hefur breyst með tilkomu samfélagsmiðla. Verður slíkt gert með því að 

skoða tvær fjöldahreyfingar sem snúa að álíka málefnum en áttu sér stað á tveimur 

mismunandi tímabilum, annars vegar baráttan fyrir borgaralegum réttindum (e. The Civil 

Rights Movement) og hins vegar Black Lives Matter hreyfingin. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að fyrirkomulag fjöldahreyfinga hefur breyst að ýmsu leyti 

eftir að samfélagsmiðlar komu fram og að slík þróun getur leitt til þess að fjölbreyttari 

raddir og hliðar komast á framfæri í frekari mæli á sviði stjórnmála. 
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Abstract 

Various technological changes have taken place in recent decades, and this has had a 

number of consequences. The advent of social media has offered various opportunities, 

both for communication, discussion on various issues among the public and participation 

in the field of politics, both traditional and non-traditional, such as in mass movements. 

The aim of this dissertation is to find out to what extent the organization of mass 

movements has changed with the advent of social media. This will be done by looking at 

two mass movements that deal with similar issues but took place in two different time 

periods, on one hand the Civil Rights Movement and on the other the Black Lives Matter 

Movement. The results of the study indicate that the organization of mass movements 

has changed in various ways since the advent of social media and that such a 

development can lead to more diverse voices and aspects being communicated to a 

greater extent in the field of politics. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA prófs í stjórnmálafræði við Háskóla  Íslands. Hún 

er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi í stjórnmálafræði og er skrifuð á 

vormisseri 2021. Leiðbeinandi var Jón Gunnar Ólafsson og færi ég honum mínar bestu 

þakkir fyrir frábæra leiðsögn. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum fyrir yfirlestur og 

ómetanlegan stuðning á meðan náminu stóð. 
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1 Inngangur 
Á undanförnum áratugum hafa átt sér stað gríðarlega miklar tæknibreytingar á 

fjölmiðlamarkaði, og þá sér í lagi þegar kemur að því hvernig samskiptum er háttað (Davis 

2019, 6). Á 19. öldinni voru dagblöð helstu fjölmiðlarnir og á 20. öldinni urðu útvarpið og 

sjónvarpið ráðandi á fjölmiðlamarkaði (Allcott og Gentzkow 2017, 211). Þessir fjölmiðlar 

spiluðu til dæmis stórt hlutverk í upplýsingamiðlun frá 4. til 6. áratugarins, og á 9. áratugnum 

leiddi gervihnattatækni til þess að sjónvarpsfréttir urðu hnattrænar (Cottam o.fl. 2015, 197). 

Þegar vöxtur netfrétta hófst síðan í byrjun 21. aldarinnar áttu sér stað enn frekari breytingar 

á fjölmiðlamarkaðnum (Allcott og Gentzkow 2017, 211). Með tilkomu internetsins og 

samfélagsmiðla jukust tækifæri til þátttöku (Cottam o.fl. 2015, 197) og eru rafrænir miðlar 

orðnir gríðarstór hluti af pólitískum samskiptum nú til dags (Davis 2019, 6). Slík þróun hefur 

þar með leitt til þess að pólitískir gerendur nota bæði nýja og gamla miðla í 

samskiptaaðferðum sínum (Birgir Guðmundsson, Hafdís Björg Hjálmarsdóttir og Vera Kristín 

Vestmann Kristjánsdóttir 2019, 164). Vert er að hafa í huga að hefðbundnir fjölmiðlar voru og 

eru oftar en ekki miðstýrðir, ofansæknir (e. top-down) og stigskiptir (e. hierarchical) (Davis 

2019, 172). Nýir miðlar á borð við samfélagsmiðla virðast hins vegar stuðla að aukinni þátttöku 

og samskiptum á milli mismunandi fólks, í því skyni að þeir bjóða upp á frekari rými þar sem 

fólk getur rætt og deilt um málefni líðandi stundar (Fenton 2012, 130). Með öðrum orðum 

virka samfélagsmiðlar sem neðansæknir (e. bottom-up) fjölmiðlar þar sem samskipti og 

þátttaka innan þeirra eiga sér stað á ómiðstýrðan máta. Jafnan hefur þessi þróun breytt því 

hvernig grasrótarstarf á sér stað þar sem þetta fyrirkomulag býður upp á sveigjanlegri leiðir til 

þátttöku (González-Bailón 2014, 209).  

Breytingar á fjölmiðlamarkaði fara jafnframt hönd í hönd við nýja og breytta félagslega 

strauma (e. social shifts) líkt og hnattvæðingu, aukinn ójöfnuð og óstöðugleika opinbera 

stofnanna. Í því skyni hafa opinberar stofnanir byrjað að veikjast í auknum mæli og traust í 

garð þeirra og sérfræðinga fer dvínandi. Það er meðal annars vegna þess að erfiðara er fyrir 

stofnanir að fylgjast með og stýra ýmsum málaflokkum vegna hnattvæðingar, sem og að fólk 

finnur fyrir tortryggni gagnvart stofnunum og sérfræðingum í frekari mæli. Jafnan hefur 

viðskiptamódel hefðbundinna fjölmiðla brugðist að vissu leyti í ljósi þess að fólk er í ríkari mæli 

að fá fréttir og pólitískar upplýsingar frá samfélagsmiðlum. Þetta samspil milli breytinga á 

fjölmiðlamarkaði og ýmissa nýrra félagslegra strauma hefur að einhverju leyti leitt til þess að 

stjórnmálaflokkar einfaldlega þurrkast út eða klofna í marga flokkadrætti. Slíkt andrúmsloft 
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leiðir jafnan til þess að nýir flokkar koma fram, sem og ýmsir hagsmunahópar og 

fjöldahreyfingar (Davis 2019, 7-8).   

Fjöldahreyfingar (e. mass movements)1 eiga sér stað þegar fjöldi fólks kemur saman til 

þess að tjá óánægju sína og krefjast breytinga (Zald og Berger 1978, 841). Fjöldahreyfingar 

hafa ýmis úrræði sem þær geta notað við skipulagningu sína, og eru fjölmiðlar dæmi um slík 

úrræði. Fjöldahreyfingar geta ýmist framleitt efni sem er þess virði að koma fram í fréttum og 

myndað sambönd við blaðamenn til að tryggja nytsamlega umfjöllun um málefnin sem þær 

vilja vekja athygli á. Bæði nýir og gamlir fjölmiðlar geta þá virkað sem leið til þess að hafa áhrif 

á bæði almenning og þá sem að taka ákvarðanir (Davis 2019, 134). Fjölmiðlar veita jafnan 

ákveðin rými fyrir umræður á meðal almennings, til að mynda internetið og hefðbundir miðlar 

á borð við útvarp, prent og sjónvarp (Birgir Guðmundsson, Hafdís Björg Hjálmarsdóttir og Vera 

Kristín Vestmann Kristjánsdóttir 2019, 174; Lopes 2014, 7). Í því skyni virka bæði hefðbundir 

fjölmiðlar og nýir á borð við samfélagsmiðla sem ákveðin almannarými þar sem þeir eru 

vettvangur til upplýsingamiðlunar og samskipta meðal almennings (Fuchs 2014, 60). 

Í þessari ritgerð verður skoðað að hvaða leyti fyrirkomulag fjöldahreyfinga hefur breyst 

með tilkomu samfélagsmiðla. Verður slíkt gert með því að skoða tvær fjöldahreyfingar sem 

snúa að álíka málefnum en áttu sér stað á tveimur mismunandi tímabilum, annars vegar 

baráttan fyrir borgaralegum réttindum (e. The Civil Rights Movement) og hins vegar Black Lives 

Matter hreyfingin. Hvor þessara fjöldahreyfinga komu til vegna vilja og þarfar fyrir réttindum 

svartra einstaklinga í Bandaríkjunum, þar sem þær börðust báðar gegn kynþáttahyggju og 

kerfisbundinni mismunun (Clayton 2018, 448-449). Jafnan notuðu báðar hreyfingarnar 

hefðbundna fjölmiðla til þess að ýta undir stuðningi við hvora hreyfinguna og skilaboði hennar, 

en Black Lives Matter hreyfingin hefur þó einnig notað samfélagsmiðla (Clayton 2018, 449-

450). Vegna þessara þátta er tilvalið að taka fyrir þessar tvær fjöldahreyfingar til þess að sjá 

þær breytingar sem geta hafa átt sér stað á fyrirkomulagi fjöldahreyfinga, þar á meðal skipulag, 

leiðtogastíl, innrömmun og aðgerðir þeirra, í ljósi tækniframfara seinustu áratuga á sviði 

fjölmiðlunar. 

Í næsta hluta ritgerðarinnar verður farið yfir kenningaramma ritgerðarinnar sem felur 

meðal annars í sér kenningar um almannarými, hefðbunda fjölmiðla og samfélagsmiðla, 

 
1 Í þessari ritgerð verður stuðst við hugtakið fjöldahreyfingar (e. mass movements). Sumir fræðimenn hafa einnig 
fjallað um félagshreyfingar (e. social movements). Bæði hugtök verða útskýrð nánar í 3. kafla. 
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dagskrárvald fjölmiðla og fjöldahreyfingar. Því næst verður litið á fyrrnefndar tvær 

fjöldahreyfingar og farið yfir hvernig fyrirkomulagi þeirra var og hefur verið háttað. Verður slíkt 

gert með því að skoða ýmsar rannsóknir og greinar sem gerðar hafa verið á þessu sviði, þar á 

meðal rannsóknir á breyttum fjölmiðlamarkaði, fyrirkomulag og skipulag fjöldahreyfinga áður 

fyrr og nú til dags og samanburður á þessum tveimur fjöldahreyfingum. Út frá þeirri umfjöllun 

er gerður samanburður á fjöldahreyfingunum og greint að hvaða leyti fyrirkomulag 

fjöldahreyfinga hefur breyst með tilkomu samfélagsmiðla og hvað það hefur í för með sér. Að 

lokum eru helstu niðurstöður ritgerðarinnar settar fram. Niðurstöðurnar benda til þess að 

fyrirkomulag fjöldahreyfinga hefur breyst að ýmsu leyti eftir að samfélagsmiðlar komu fram 

og að slík þróun getur falið í sér að fjölbreyttari raddir og hliðar komast á framfæri í frekari 

mæli á sviði stjórnmála. 
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2 Kenningarammi 
Í þessum kafla verður fjallað um þær kenningar og hugtök sem tengjast umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar. Skoðuð verður sú þróun fjölmiðla sem hefur átt sér stað, þar á meðal tilkomu 

samfélagsmiðla, fyrirkomulag þeirra og mismunandi viðhorf til þeirrar þróunar. Litið verður á 

þessa þróun í gegnum kenninguna um almannarými til að sjá hvernig fjölmiðlar, bæði 

hefðbundnir og nýir á borð við samfélagsmiðla, virka sem slíkt fyrirbæri. Þá verða 

fjöldahreyfingar einnig skoðaðar, bæði fyrirkomulag og skipulag þeirra, sem og þá þætti sem 

eru nauðsynlegir fyrir velgengi þeirra. Mikilvægt er að skoða kenningar um almannarými og 

hlutverk fjölmiðla í því skyni, sem og fyrirkomulag fjöldahreyfinga, þar sem efni ritgerðarinnar 

snýr að hlutverki hefðbundinna fjölmiðla og samfélagsmiðla í fjöldahreyfingum. Hefðbundnir 

miðlar virðast hafa sannað sig sem ákveðið almannarými, en það virðast vera ákveðnar 

takmarkanir þegar kemur að hlutverki samfélagsmiðla sem slíkt fyrirbæri. Hins vegar virðast 

samfélagsmiðlar virka betur til annarra sviða í þessum málum, þar með talið til liðsöfnunar (e. 

mobilization), merkingargerðar og sambandsmyndunar (Mundt, Ross og Burnett 2018, 1-2). 

2.1 Hefðbundnir fjölmiðlar sem almannarými 

Í bókinni The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of 

Bourgeois Society setur Jürgen Habermas fram kenninguna um almannarými, en samkvæmt 

henni eru almannarými ákveðin hlutur af félagslegu lífi fólks þar sem skynsöm og gagnrýnin 

umræða um málefni sem varða almenning á sér stað (Habermas 1991 [1962]). Með öðrum 

orðum telur Habermas að hlutverk almannarýmsins sé að gefa samfélaginu tækifæri til þess 

að taka þátt í gagnrýnni umræðu (Fuchs 2014, 60). Samkvæmt Habermas komu fyrstu gerðir 

almannarýmis fram í kringum 18. öldina. Þetta voru þá rými á borð við kaffihús, fréttablöð, 

félagsklúbba, bækur og svo framvegis sem gerðu því kleift að umræða um almenningsmálefni 

gæti átt sér stað. Á 19. og 20. öldinni átti sér síðan stað ákveðin þróun á þessum 

almannarýmum. Þeir drifkraftar sem höfðu ýtt undir tilkomu almannarýmanna, þar með talið 

fjöldalýðræði, kapítalismi og skrifræði, ýttu einnig undir spillingu þeirra þar sem skilin á milli 

einstaklinga og ríkisins urðu óskýrari og óskýrari með tímanum (Davis 2019, 21).  

Fjölmiðlar geta virkað sem ákveðið almannarými, þar sem þeir eru vettvangur til 

upplýsingamiðlunar og samskipta meðal almennings (Fuchs 2014, 60). Til að mynda veita 

fjölmiðlar helstu rýmin fyrir þessar umræður nú til dags, þar með talið internetið og 

hefðbundnir miðlar á borð við útvarp, prent og sjónvarp (Birgir Guðmundsson, Hafdís Björg 
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Hjálmarsdóttir og Vera Kristín Vestmann Kristjánsdóttir 2019, 174; Lopes 2014, 7). Mikilvægi 

fjölmiðla til boðskipta hefur þá aukist með árunum. Tæknilegar framfarir leiddu til þess að 

ódýrt og auðvelt var að dreifa upplýsingum. Til að mynda spiluðu útvarpið og sjónvarpið stórt 

hlutverk í upplýsingamiðlun á 4. til 6. áratugunum, og á 9. áratugnum leiddi gervihnattatækni 

til þess að sjónvarpsfréttir urðu hnattrænar (Cottam o.fl. 2015, 197).  

Þegar vöxtur netfrétta hófst í byrjun 21. aldarinnar, og seinna meir vöxtur samfélagsmiðla, 

fól slíkt í sér að fólk komst í kynni við fjölbreyttari sjónarhorn. Það að sjá önnur sjónarhorn fól 

þó einnig í sér að fólk komst í kynni við aðra einstaklinga sem höfðu álíka skoðanir, og gat þar 

af leiðandi myndað eins konar bergmálshella (e. echo chambers) og einangrað sig frá öðrum 

skoðunum (Allcott og Gentzkow 2017, 211). Með því móti jukust tækifæri til samskipta með 

tilkomu internetsins og samfélagsmiðla (Cottam o.fl. 2015, 197). Slík þróun gæti þá fallið undir 

seinni hugmynd Habermas um kenninguna um almannarými, það er að seinna meir hafi komið 

fram eins konar „tveggja slóða“ kerfi þar sem almennir borgarar taka þátt í mörgum rýmum 

sem skarast á og þar sem sameiginleg gildi og hagsmunir koma saman. Taldi hann þá að slíkt 

kerfi væri komið fram þar sem samfélög voru orðin stærri og flóknari í frekari mæli (Davis 2019, 

22). 

Þegar hér er komið við sögu ber að líta á dagskrárvald fjölmiðla (e. the agenda-setting 

function of the media), en það felur í sér að fjölmiðlar varpa ljósi á málefni sem að almenningur 

á að vita um, hugsa um og hafa skoðanir á (McCombs og Shaw 2017 [1972], 106). Fjölmiðlar 

hafa því gríðarleg áhrif á athygli almennings og hvaða málefni almenningur telur vera mikilvæg 

á hverri stundu. Fjöldamargar rannsóknir hafa verið gerðar á þessum efnum, og er ein sú helsta 

Chapel Hill rannsóknin (e. The Chapel Hill study) sem var framkvæmd af þeim Maxwell E. 

McCombs og Donald L. Shaw árið 1972 (McCombs 2008, 1; McCombs og Shaw 2017 [1972], 

1). Tilgáta þeirra var sú að þau málefni sem fjölmiðlar leggja áherslu á hefur áhrif á viðhorf 

kjósenda til þeirra málefna (McCombs og Shaw 2017 [1972], 106). Niðurstöður þeirra studdu 

þá tilgátu, það er að fjölmiðlar hafa vald til þess að setja málefni á dagskrá, og jafnframt að 

þau málefni sem þeir setja á dagskrá séu þau málefni sem kjósendur telja vera þau 

mikilvægustu (McCombs og Shaw 2017 [1972], 113). Rafrænir miðlar eru jafnan orðnir hluti af 

því nýja fjölmiðlaumhverfi sem hefur myndast og virðast hafa álíka mikið dagskrárvald og hinir 

hefðbundnu miðlar hafa haft seinustu áratugi (McCombs 2008, 2). Til að mynda eru fjölmörg 

dæmi um tilvik þar sem að notendur rafrænna miðla hafa rætt um málefni á miðlum líkt og 
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Twitter sem hefur jafnan leitt til þess að hefðbundnir fjölmiðlar og pólitískir gerendur þurfa að 

endurhugsa og fjalla um þau tilteknu málefni sem eru til umræðu á þessum miðlum (Fenton 

2012, 136).  

Til að setja þetta í samhengi við fjöldahreyfingar er til dæmis mikilvægt að koma fram í 

fjölmiðlum til þess að skilaboð fjöldahreyfingarinnar komi sér til skila og nær til fleiri 

einstaklinga, sem og að mynda almenningssamúð fyrir málstaði fjöldahreyfingarinnar. Í því 

skyni er hægt að segja að fjöldahreyfingar eru að koma skilaboðum og málstaði sínum á 

dagskrá og með því byrjar almenningur að telja að þau málefni sem fjöldahreyfingin er að 

reyna að varpa ljósi á sé mikilvægt. Með því móti eru fjölmiðlar að virka sem ákveðið 

almannarými sem getur leitt til frekari umfangsstækkunar (e. scope enlargement) sem gæti 

jafnframt falið í sér frekari liðsöfnun (Lopes 2014, 7). En hvernig er þetta þá nú til dags með 

tilkomu samfélagsmiðla? Eins og áður kom fram hafa tækifærin til samskipta aukist í kjölfar 

internetsins og samfélagsmiðla (Cottam o.fl. 2015, 197), og verður nú fjallað um hvernig það 

hefur átt sér stað.   

2.2 Samfélagsmiðlar: Hið nýja almannarými? 

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru forrit sem að byggja á bæði tæknilegum og 

hugmyndafræðilegum stoðum vefs 2.0 (Baldvin Þór Bergsson 2014, 342). Vefur 2.0 er seinna 

stigið í þróun internetsins og hefur leitt til þess að internetið sé nú gagnvirkara og snýr að 

samskiptum í frekari mæli. Notendur vefs 2.0 fá þá frekari tækifæri til að eiga samskipti á 

skilvirkan hátt (Murugesan 2007, 34). Á samfélagsmiðlum er enn fremur gert ráð fyrir að 

notendur skapa og deila efni (Baldvin Þór Bergsson 2014, 342). Notendur fá mikið af 

upplýsingum þar sem það er lítið af hindrunum að þeim á þessum miðlum, og að sama skapi 

hvetja samfélagsmiðlar fólk til samskipta að því leyti að fólk getur tjáð sig og átt ýmsar 

umræður á þessum miðlum (Yamamoto og Kushin 2014, 433). Hægt er að skipta 

samfélagsmiðlum í mismunandi flokka. Til að mynda eru til samfélagsmiðlar á borð við Twitter 

og Facebook, margmiðlunarvefir eins og Youtube og bloggsíður og kvikuvefir líkt og Wikipedia 

(Baldvin Þór Bergsson 2014, 342). 

Ef við lítum aftur á almannarýmiskenningu Habermas sjáum við að ýmsir fræðimenn hafa 

litið á samfélagsmiðla sem ákveðið rafrænt almannarými (e. digital public sphere). Með öðrum 

orðum kemur rafræna almannarýmið fram á netinu og samfélagsmiðlum. Í slíku almannarými 

er umræða og þátttaka opin og allir þeir sem að hafa bæði aðgang að slíkum fjölmiðlum og 
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áhuga á því að taka þátt hafa tækifæri til þess að koma saman og ræða um málefni líðandi 

stundar (Schäfer 2015, 1). Það er til fjöldi vefsíðna þar sem rætt er um málefni allra stiga 

stjórnmála, þar með talið borgaralegar stofnanir, grasrótarsamtök, spjallherbergi, 

upplýsingasíður fyrir kjósendur og svo lengi megi telja. Með þessu móti er hægt að sjá að það 

hefur átt sér stað ákveðin aukning á þeim vettvöngum þar sem hægt er að ræða um stjórnmál 

(Schäfer 2015, 5-6). 

Samfélagsmiðlar virka þá sem ákveðið almannarými í því skyni að þeir veita fólki tækifæri 

til þess að taka þátt í stjórnmálum á ýmsa vegu. Slíkt getur þá jafnframt leitt til liðsöfnunar. Til 

að mynda var Facebook mikilvægur miðill í arabíska vorinu þar sem hann virkaði sem eins 

konar öruggt rými þar sem mótmælendur gátu komið saman og tjáð sig á frjálslegan máta. Þá 

hafa aðrar rannsóknir einnig sýnt að aktívistahópar nýta sér samfélagsmiðla til fjármögnunar. 

Með þessu móti geta samfélagsmiðlar veitt fjöldahreyfingum nauðsynleg úrræði fyrir aðgerðir 

sínar (Mundt, Ross og Burnett 2018, 1-2). Samfélagsmiðlar virka einnig sem ákveðið 

almannarými þar sem þeir eru notaðir til þess að dreifa upplýsingum um þær aðferðir sem að 

fjöldahreyfingar hyggjast nota. Auk þess geta þeir hjálpað við að móta umræðu um pólitísk 

málefni sem að fjöldahreyfingar eru að skína ljósi á. Með þessu móti stuðla samfélagsmiðlar 

til þess að fjölbreyttir hópar koma saman til að vinna að einhverju saman, skipuleggja og 

rökræða. Í því skyni veita samfélagsmiðlar fólki ákveðið rými til þess að mynda sambönd sem 

er gríðarlega mikilvægt fyrir starf aktivísta og fjöldahreyfinga. Að lokum hafa rannsóknir sýnt 

að aðgengi rafrænna rýma hefur leitt til þess að hægt sé að skipuleggja fjöldahreyfingar utan 

um fleiri málefni heldur en áður fyrr (Mundt, Ross og Burnett 2018, 2-3).     

Í þessari umræðu ber þó að líta til mismunandi viðhorfa gagnvart þessari þróun og 

hlutverki samfélagsmiðla í þessum málum. Það eru þá aðallega tvær hliðar, annars vegar þeir 

sem líta jákvæðum augum á þessa þróun, einnig kallað „techno-optimism“ og hins vegar þeir 

sem eru með efasemdir um þessa þróun, eða „techno-pessimism“ (Kidd og McIntosh 2016, 

792).            

Þeir sem líta jákvæðum augum á þessa þróun færa rök fyrir þeim tækifærum sem verða 

til vegna tilkomu samfélagsmiðla. Þá telja þeir meðal annars að þessi þróun býður upp á nýjar 

leiðir til þess að lýðræðisvæða fjölmiðla, upplýsingar og stjórnmál, sem og að þeir auki 

tækifæri til þátttöku fyrir bæði borgara og ýmsa hagsmunahópa (Davis 2019, 171). Í því skyni 



14 

gerir netið borgurum kleift að breyta sambandi sínu við almannarýmið þar sem þeir geta sjálfir 

skapað efni og þar með tekið þátt í félagslegri framleiðslu (Fenton 2012, 165). 

Auk þess færa þeir rök fyrir því að notendur rafrænna fjölmiðla öðlast upplýsingar sem 

þeir höfðu öllu jafna ekki öðlast á annan hátt vegna þess hversu opinn, snöggur og einfaldur 

aðgangurinn sem þeir hafa að upplýsingum á rafrænum miðlum er. Þá getur slíkt leitt til þess 

að fólk sér og hlustar á öðruvísi skoðanir í frekari mæli, sem og að umræður meðal almennings 

séu betri og skilvirkari. Einnig nefna þeir að rafrænir miðlar veita fólki frekari tækifæri til þess 

koma skoðunum sínum á framfæri. Slíkt getur sagt hafa gert þeim sem áður áttu erfitt með að 

tjá sig á hefðbundnum miðlum betra kleift til þess að láta í sér heyra. Að lokum nefna þeir að 

rafrænir miðlar stuðla að nýjum boðskiptaleiðum (Schäfer 2015, 3-4).     

Margar rannsóknir virðast styðja þau rök sem að þeir sem líta jákvæðum augum á þessa 

þróun hafa fært. Aðrir fræðimenn hafa meðal annars fært rök fyrir því að samfélagsmiðlar auki 

þátttöku borgara með því að tengja þá saman, bæði við hvern annan og við kjörna fulltrúa 

(Baldvin Þór Bergsson 2014, 343). Enn fremur hefur þróunin verið sú að rafrænir fjölmiðlar eru 

orðnir nauðsynlegir fyrir pólitískar upplýsingar, sérstaklega í nýjum lýðræðisríkjum. Þeir veita 

til dæmis kjósendum ákveðnar hugmyndir um flokka og þar af leiðandi hvaða flokka þeir gætu 

hugsað sér að kjósa (Dalton, Farrell og McAllister 2011, 223).  

Þá hefur verið talið að netnotkun ungs fólks leiði til aukinnar pólitískrar þátttöku, sem enn 

fremur leiði til meiri pólitísks áhuga og þátttöku í framtíðinni. Ungt fólk virðist þá nota 

samfélagsmiðla til að fylgjast með stjórnmálum í mun meira magni en aðrir aldurshópar 

(Baldvin Þór Bergsson 2014, 344). Til að mynda er talið að kosningaherferð Obama hafi hvatt 

einkum unga kjósendur til þess að kjósa í forsetakosningum Bandaríkjanna árið 2008 

(Yamamoto og Kushin 2014, 431).  

Kjósendur eru einnig í auknum mæli að taka þátt í stjórnmálum á óhefðbundin máta. Til 

að mynda með nýjum fjöldahreyfingum, hagsmunahópum, ferlum sem sett eru í gang af 

íbúum (e. citizen initiative), mótmælaflokkum (e. protest parties) og flokkum sem eru á móti 

ríkjandi kerfi (e. anti-system parties). Slíkt getur veitt borgurum tækifæri til þess að taka þátt 

á þann máta sem er meira gefandi en hefðbundu leiðirnar til pólitískrar þátttöku (Lees-

Marshmet 2008, 4).  

Þeir sem eru hins vegar með efasemdir þegar kemur að rafrænum miðlum hafa fært rök 

fyrir þeim vandamálum sem koma upp í kjölfar rafrænna miðla. Í fyrsta lagi benda þeir á þann 
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klofning sem er og getur myndast milli einstaklinga, sem enn fremur leiðir til þess að þátttaka 

á þessum miðlum sé ekki opin öllum. Í öðru lagi draga þeir fjölbreytileika rafrænna umræðna 

í efa, þar sem fólk getur safnast saman í ákveðna hópa sem hafa álíkar skoðanir og þannig 

útilokað skoðanir og upplýsingar sem standast ekki þeirra viðhorf. Slíkir hópar eru þá, líkt og 

áður kom fram, eins konar bergmálshellar (e. echo chambers) (Schäfer 2015, 4). Með þessu 

móti geta samfélagsmiðlar leitt til félagslegrar klofnunar (Yamamoto og Kushin 2014, 433). 

Í þriðja lagi hafa þeir haft áhyggjur af því hvaða málefni gætu verið til umræðu á rafrænum 

miðlum, í því skyni að efnahagslegir hagsmunir myndu vera ráðandi og leiða til neytendahyggju 

og dvínunar á stjórnmálavæðingu (e. de-politicization). Þá hafa þeir einnig beint á að þær 

kringumstæður sem eru á rafrænum miðlum munu aðeins leiða til ákveðinnar gerða 

boðskipta, í því skyni að einstaklingar myndu vera mjög varir við sína eigin sjálfsmynd og þyrftu 

ekki að tala við aðra í eigin persónu. Þar með væri ekki hægt að taka þátt í skynsömum 

umræðum á rafrænum miðlum (Schäfer 2015, 5).   

Auk þessara röksemda hafa fræðimenn fært rök fyrir því að erfitt sé að dæma áreiðanleika 

frétta á samfélagsmiðlum vegna formgerða þeirra (Allcott og Gentzkow 2017, 221). 

Fréttaflutningur á hefðbundnum fjölmiðlum einkennist oftar en ekki af því að staðreyndir eru 

sannaðar og gæði eru í skrifum (Yamamoto og Kushin 2014, 439). Með öðrum orðum eru til 

staðar eins konar hliðverðir (e. gate-keepers) bæði innan fjölmiðla og stjórnmála. Hins vegar 

eru samfélagsmiðlar orðnir að ákveðinni ógn gagnvart hliðverðum (Davis 2019, 50) þar sem 

efni á samfélagsmiðlum getur einfaldlega verið byggt á persónulegunum skoðunum 

(Yamamoto og Kushin 2014, 439). Það er því oft ekki staðfest staðreyndir eða fengið einhvers 

konar ristjóraskoðun á samfélagsmiðlum (Allcott og Gentzkow 2017, 211).   

Þeir sem eru með þessar efasemdir hafa einnig bent á ákveðin mun á milli aðgerða í 

fjöldahreyfingum áður fyrr og þeim sem eiga sér stað nú til dags. Fyrrum aðgerðir eiga þá að 

hafa falið í sér að  fólk sem voru með náin tengsl sín á milli lögðu líf sitt í hættu og færðu því 

fórnir fyrir málstaðinn, líkt og í baráttunni fyrir borgaraleg réttindi í Bandaríkjunum á 7. 

áratugnum. Margir telja þá að aktivísmi sem á sér stað á samfélagsmiðlum nú til dags stuðli 

aðeins að litlum breytingum. Auk þess hefur verið nefnt að þau verkfæri sem að 

samfélagsmiðlar bjóða upp á geta einnig verið notuð af öðrum gerendum til þess að grafa 

undir andstöðu, til dæmis hjá fjöldahreyfingum (Kidd og McIntosh 2016, 788-789). Þá er hægt 

að notfæra sér þau gögn sem safnað er af samfélagsmiðlum á slæma máta. Til að mynda geta 
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þvingandi stjórnvöld og stuðningsmenn þeirra nýtt sér gögn á samfélagsmiðlum til þess að 

kljúfa í sundur andstöðu. Jafnframt getur formgerð samfélagsmiðla leitt til þess að 

hugmyndafræðin sem fjöldahreyfingar byggja á verði óskýr (Mundt, Ross og Burnett 2018, 3). 

Báðar hliðar, það er þeir sem líta jákvæðum augum á þessa þróun og þeir sem eru með 

efasemdir um þessa þróun, hafa þurft að sæta gagnrýni. Þeir sem hafa efasemdir um þessa 

þróun hafa verið gagnrýndir fyrir gera of mikið úr neikvæðum möguleikum samfélagsmiðla, 

auk þess að vanmeta getu notenda samfélagsmiðla til að mynda nýjar leiðir til þess að nota 

þessi samskiptatæki og fyrir að láta ástandið sem var áður en samfélagsmiðlar komu til líta of 

vel út. Þá vanmeta þeir sem að líta á þessa þróun jákvæðum augum getu þeirra sem hafa 

forræði til þess að nýta sér þessa tækni, sem og að ofmeta hversu nýtt fyrirbæri 

samfélagsmiðlar eru (Kidd og McIntosh 2016, 792). 

Þegar á heildina er litið eru samfélagsmiðlar ólíkir gömlu rýmunum að því leyti að þeir hafa 

myndað gríðarstórar tengslastöðvar sem eru bæði að gefa fólki tækifæri til þess að koma 

skoðunum sínum á framfæri á ódýran máta og að tengja saman þá sem hafa aðgang um allan 

heim. Auk þess á liðsöfnun hópa sér stað á miklu hraðari og umfangsmeiri máta (Lopes 2014, 

10). Það eru þó ákveðnar takmarkanir á hlutverki samfélagsmiðla í þessum málum, og því er 

hægt að álykta að samfélagsmiðlar virka kannski ekki best sem almannarými. Hins vegar gætu 

þeir boðið upp á eitthvað annað, líkt og þeir sem líta á þessa þróun með jákvæðum augum 

hafa bent á. 

2.3 Samfélagsmiðlar og fjöldahreyfingar 

Það hefur verið mikið rannsakað þau tækifæri sem samfélagsmiðlar bjóða upp á og þau áhrif 

sem þeir geta haft, þá sérstaklega er kemur að fjöldahreyfingum og aktivísma. Fjöldahreyfingar 

hafa þá komið fram á ýmsa vegu með það að markmiði að breyta samfélögum. Til eru margar 

skilgreiningar á fjöldahreyfingum, en í grunninn eru þær ákveðnar aðgerðir sem framkvæmdar 

eru af hópi af almennum borgurum til þess að breyta ákveðnum hliðum í samfélagi þeirra 

(Lopes 2014, 2-3). Það sem fjöldahreyfingar þurfa fyrst og fremst eru skipulag og úrræði, enda 

eru úrræði líkt og skipulagsgeta, tími, peningar og ákveðin pólitísk og félagsleg tækifæri 

nauðsynleg til þess að fjöldahreyfingar ná árangri (Lopes 2014, 6).  

Það sem hefur þá komið einna helst fram í þeim rannsóknum á sambandinu milli 

samfélagsmiðla og fjöldahreyfinga er að samfélagsmiðlar virka vel til liðsöfnunar (e. 

mobilization), merkingargerðar og sambandsmyndunar. Ef við lítum fyrst á liðsöfnun er hægt 
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að sjá að samfélagsmiðlar búa til ákveðin tækifæri til þátttöku sem öllu jafna eykur liðsöfnun 

og stækkar umfang fjöldahreyfingarinnar (Mundt, Ross og Burnett 2018, 1-2). Til að mynda 

hafa rannsóknir sýnt að upplýsingadreifing á samfélagsmiðlum getur haft hvetjandi áhrif á fólk. 

Fólk getur séð ákvörðun annarra til þess að taka þátt í tilteknum atburði eða gerast meðlimur 

að ákveðnum hópi, og þetta getur þá enn fremur leitt til þess að fólk taki þátt í eigin persónu, 

til dæmis með því að mæta á mótmæli eða eitthvað álíka (Cottam o.fl. 2015, 211).  

Þá gera samfélagsmiðlar skipuleggjendum fjöldahreyfinga kleift að styrkja sambönd sín á 

milli, sem og að mynda eins konar „veik tengsl“ sem draga að sér mismunandi einstaklinga í 

þeim tilgangi að hópast saman gegn sömu vánni (Mundt, Ross og Burnett 2018, 2). Með öðrum 

orðum styðjast fjöldahreyfingar við félagsnet sem virka fyrst sem hópur af sterkum tengslum, 

það er ákveðinn grunnur félagshreyfingarinnar, sem safnar síðan liði úr veikari tengslum og 

mynda þar með fjöldahreyfingu (Lopes 2014, 7).    

Auk þess geta samfélagsmiðlar hjálpað við að móta umræðuna í kringum tiltekið málefni, 

þá sérstaklega þau málefni sem að fjöldahreyfingar eru að beina athygli á. Þá hafa rannsóknir 

sýnt að með samfélagsmiðlum er verið að beina athygli á fleiri málefni en áður fyrr, sem leiðir 

enn fremur til fjölbreyttari skilnings á hugmyndafræði fjöldahreyfinga. Auk þess þróar slíkt 

sameininlega sjálfsmynd þeirra sem taka þátt í fjöldahreyfingum. Til að mynda er stór hluti 

þeirrar velgengni sem Black Lives Matter hreyfingin hefur náð vegna áherslu hreyfingarinnar 

á lögregluofbeldi, þar sem slíkt fyrirbæri er hlutstætt og sjáanlegt (Mundt, Ross og Burnett 

2018, 2-3). Jafnan leggur Black Lives Matter hreyfingin áherslu á önnur málefni sem hafa áhrif 

á svarta Bandaríkjamenn, líkt og heilbrigðisþjónustu og kynþáttaójafnrétti almennt (Ince, 

Rojas og Davis 2017, 1815). 

Fjöldahreyfingar eru þá skilvirkar á samfélagsmiðlum á tvenna vegu. Í fyrsta lagi geta 

notendur samfélagsmiðla tjáð sig um ýmis málefni á samfélagsmiðlum til víðamikils 

áheyrandahóps og þar með lagt eitthvað fram til fjöldahreyfinga sem eiga sér stað á 

hnattrænum vettvangi. Í öðru lagi hvetja samfélagsmiðlar fólk til þess að framleiða efni sem 

jafnan leiðir til þess að notendur verða virkari á miðlunum. Í því skyni er hægt að segja að 

samfélagsmiðlar bjóði upp á eins konar lárétt borgaraleg rými, sem er í raun ekki hægt með 

hefðbundnum miðlum (Hwang og Kim 2015, 480) þar sem hefðbundnir miðlar einkennast af 

því að vera miðstýrðir, ofansæknir og stigskiptir (Davis 2019, 172). Samskipti almennings við 
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fjöldahreyfingu á vegum samfélagsmiðla eru einnig merkileg þar sem slíkt á hlut í að móta 

þróun fjöldahreyfingar og lokaniðurstöður hennar (Ince, Rojas og Davis 2017, 1815).  

Með þessu móti eru þessar nýju fjöldahreyfingar að reyna að vekja athygli á ákveðnum 

málefnum og gefa fólki tækifæri til að láta í sér heyra. Jafnan gera þau fólki kleift að koma 

saman til að skipuleggja sig og mynda sambönd. Því er hægt að segja að margar af þessum 

nýju fjöldahreyfingum séu að nota internetið og samfélagsmiðla almennt sem tæki til 

félagslegra breytinga (Fenton 2012, 150). 

Með öðrum orðum er hægt að segja að samfélagsmiðlar hafi tekið við af fyrrum 

liðsöfnunarformgerðum og orðnir að nýju samhæfingartæki fjöldahreyfinga á seinustu 

áratugum (Lopes 2014, 9). Hvers vegna? Nú, vegna þess að samfélagsmiðlar gera 

fjöldahreyfingum kleift að skipuleggja sig, eiga samskipti, stunda liðsöfnun, stækka umfang sitt 

og fá viðurkenningu (Lopes 2014, 8-9). Að lokum ber að benda á að þessi þróun felur ekki 

aðeins í sér þau tækifæri og verkfæri sem koma í kjölfar samfélagsmiðla, heldur einnig þá 

breytingu sem hefur átt sér stað í félagslegri hegðun manna, sem felur í sér þá trú að hægt sé 

að grípa til aðgerða og stuðla að breytingum (Kidd og McIntosh 2016, 787). 

Hins vegar eru ákveðnar takmarkanir á þessum tækifærum líka. Til að mynda geta 

skipuleggjendur fjöldahreyfinga átt erfitt með að stjórna hver er og hver er ekki hluti af 

hreyfingu þeirra vegna þess umfangsmikla aðgengis sem er á samfélagsmiðlum. Með því móti 

þurfa skipuleggjendur að fylgjast sífellt með hvað sé deilt á netinu, þar sem andstæðingar 

þeirra hafa sama aðgang að samfélagsmiðlum og þeim vettvöngum sem bjóðast þar. Auk þess 

getur þátttaka í fjöldahreyfingum á samfélagsmiðlum leitt til þess að fólk telji sig hafa náð 

marktækum árangri með þessari þátttöku, sem hefur jafnan verið kallað „slacktivism“ (Mundt, 

Ross og Burnett 2018, 10-11). Slíkur aktívismi felur í sér þá hugmynd að það sé ákveðin 

fyrirhöfn sem fylgir því að mæta á mótmæli og mögulega verða handtekin eða lenda í átökum. 

Því gæti fólk alveg eins tekið þátt í mismunandi hreyfingum í rafrænum rýmum, þar sem 

fjölmiðlar hafa í auknum mæli litið á umræður sem eiga sér stað í slíkum rýmum (Morozov 

2009). Jafnan hefur slíkur aktívismi verið kallaður „sófa-aktívismi“ (e. couch activism) í því skyni 

að nær öll pólitísk þátttaka, utan kosninga, er framkvæmd á sófa fólks (Katsourides 2013, 88).  

Margir telja því að marktæk breyting getur aðeins átt sér stað ef notað sé bæði 

hefðbundar skipulagsleiðir, líkt og jarðbundinn aktívisma (e. ground-level activism) og 

samfélagsmiðla saman. Slík samsetning er mun sterkari og áhrifameiri heldur en að nota 
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aðeins samfélagsmiðla, þar sem þeir geta í raun ekki viðhaldið fjöldahreyfingum einir og sér 

(Mundt, Ross og Burnett 2018, 10). Til að mynda hafa fræðimenn nefnt að raunveruleg rými á 

borð við almenningsgarða og torg skipta miklu máli fyrir fjöldahreyfingar þar sem 

mótmælendur geta komið saman í eigin persónu á þessum stöðum til að skipuleggja sig og 

grípa til aðgerða (Kidd og McIntosh 2016, 786).  

Í þessum kafla hefur verið farið yfir kenninguna um almannarými og hvernig hefðbundnir 

miðlar og nýir miðlar á borð við samfélagsmiðla virka sem slíkt fyrirbæri. Þá hefur verið farið 

yfir þá þróun sem að hefur átt sér stað á fjölmiðlum, og hvernig slíkt hefur haft áhrif á 

fyrirkomulag og skipulagningu fjöldahreyfinga. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þessum 

efnisatriðum og þá merkingu sem þau hafa fyrir tilhögun þeirra fjöldahreyfinga sem eru til 

umfjöllunar í þessari ritgerð, þar sem þau gefa ákveðinn ramma til þess að skoða nánar þær 

breytingar sem geta hafa átt sér stað á fyrirkomulagi fjöldahreyfinga með tilkomu 

samfélagsmiðla.  
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3 Fjöldahreyfingar: Fyrirkomulag og breytingar 
Í þessum kafla verður rýnt nánar í fjöldahreyfingar og mögulegar breytingar sem hafa átt sér 

stað á fyrirkomulagi þeirra með þeirri nýrri tækni sem fram hefur komið á seinustu áratugum, 

líkt og samfélagsmiðlar. Áður en lengra er haldið ber að tilgreina muninn á milli félagshreyfinga 

(e. social movements) og fjöldahreyfinga (e. mass movements). Félagshreyfingar vísa til eins 

konar átaks sem framkvæmt er af fjölda fólks sem hafa það að markmiði að leysa sameiginleg 

vandamál (Hwang og Kim 2015, 478). Fólk tekur þá þátt í félagshreyfingum vegna þess að það 

er einhver tiltekinn samfélagsvandi til staðar (Clayton 2018, 474). Í því skyni eru þetta ákveðin 

tengslanet þar sem hópur fólks kemur saman í pólitískum átökum og á grundvelli 

sameiginlegrar samsvörunar (Hwang og Kim 2015, 480). Félagshreyfingar eru jafnan 

mismunandi eftir markmiðum og aðgerðum þeirra, sem og hversu mikill stuðningur er í garð 

þeirra og hvar stuðningsmenn þeirra eru staðsettir innan samfélagsins (Zald og Berger 1978, 

828).    

Fjöldahreyfingar eru þá ákveðin tegund félagshreyfinga (Zald og Berger 1978, 833) sem 

eiga sér stað þegar fjöldi fólks kemur saman til þess að tjá óánægju sína og krefjast breytinga. 

Fámennir hópar geta hrint af stað fjöldahreyfingum, en til þess að ná markmiðum tiltekinnar 

hreyfingar verður að safna saman miklum fjölda fólks. Hópar byrja þá að líkjast 

fjöldahreyfingum eftir því sem þeir stækka og aðgerðir þeirra fela meðal annars í sér að 

sniðganga fyrirtæki eða setja upp undirskriftarlista. Jafnan geta fjöldahreyfingar byrjað sem 

ýmis konar mótmælisaðgerðir sem þróast síðan út í ákveðna uppreisn gagnvart tilteknu kerfi 

(Zald og Berger 1978, 841-842). Hér er því stuðst við hugtakið fjöldahreyfingar fremur en 

félagshreyfingar, þar sem það hugtak fangar í raun hversu víðtækar baráttan fyrir 

borgaralegum réttindum og Black Lives Matter hreyfingin voru og eru í dag.  

Tilgangur fjöldahreyfinga er að vera truflandi fyrir daglegt líf og nota bardagagjörn úrræði 

(Clayton 2018, 475). Fjölmiðlar eru dæmi um úrræði sem fjöldahreyfingar geta nýtt sér. Í því 

skyni geta fjöldahreyfingar framleitt efni sem er þess virði að koma fram í fréttum og myndað 

sambönd við blaðamenn til að tryggja nytsamlega umfjöllun um málefnin sem fjöldahreyfingin 

er að vekja athygli á. Bæði hefðbundnir fjölmiðlar og nýir fjölmiðlar á borð við samfélagsmiðla 

geta þá virkað sem leið til þess að hafa áhrif á bæði almenning og þá sem að taka 

ákvarðarnirnar. Eins og áður kom fram eru margar fjöldahreyfingar nú til dags oftar en ekki að 

nýta sér nýja tækni til þess að skipuleggja, safna liði og hvetja fólk til þátttöku (Davis 2019, 
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134). Hins vegar ber að nefna að það að fá fjölmiðlaumfjöllun getur falið í sér ákveðna áhættu 

fyrir smærri fjöldahreyfingar. Þessar fjöldahreyfingar eru oftar en ekki á milli steins og sleggju 

í þessum málum. Annars vegar geta þær gert eitthvað róttækt og fengið umfjöllun í 

fjölmiðlum, og hins vegar geta þær verið áreiðanlegar og tryggt lögmæti, en þá er hætta á því 

að fá litla fjölmiðlaumfjöllun (Davis 2019, 141). 

Að sama skapi verða fjöldahreyfingar að hugsa um þau gildi sem fréttir og þeir sem að 

framleiða fréttir hafa ef fjöldahreyfingar vilja fá fjölmiðlaumfjöllun. Til að mynda gætu sögur 

af alkunnugum leiðtogum og illskiljanlegum baráttustefnum verið ráðandi efni heldur en 

umfjallanir um markmið hreyfinganna, skilaboð þeirra og raunverulegar greiningar á 

hreyfingunum og því sem þær standa frammi fyrir (Davis 2019, 141). Baráttan fyrir 

borgaralegum réttindum er í raun dæmi um slíkt, þar sem fjölmiðlar höfðu mikinn áhuga á að 

fjalla um leiðtoga baráttunnar (Hall 2005, 1236) og þar með skiptu leiðtogar sem gæddir voru 

persónueiginleikum miklu máli í baráttunni fyrir borgaralegum réttindum (Morris 1999, 537). 

Annar mikilvægur hluti af starfi fjöldahreyfinga er að ramma inn málefnin sem þær standa 

fyrir. Slíkt ferli felur í sér að móta ákveðna merkingu á málefni sem lætur þátttakendur innan 

hreyfingarinnar skilja ákveðnar félagslegar aðstæður á ákveðin hátt. Innrömmun gerir 

aktívistum kleift að fá einstaklinga til þess að líta á ákveðna stefnu með öðrum augum en áður 

fyrr. Innrömmun felur enn fremur vanalega í sér ákveðna lausn á þeim málum sem að aktívistar 

eru að vekja athygli á, sem og ákveðið ákall til aðgerða (Ince, Rojas og Davis 2017, 1815-1816).  

Eins og áður kom fram hafa átt sér stað ákveðnar breytingar á fjölmiðlamarkaði með 

tilkomu internetsins. Við lifum á rafrænum tímum þar sem internetið er orðið að einum 

mikilvægasta þætti róttækra stjórnmála. Það hefur bæði stuðlað að staðbundnum aðgerðum 

og hnattrænum fjöldahreyfingum (Fenton 2012, 150) og hafa þær fjöldahreyfingar sem fram 

hafa komið á síðustu árum gert slíkt með það markmið að skora á ríkjandi kerfi og óbreyttu 

ástandi þess. Þær hafa verið mjög sýnilegar og notað samfélagsmiðla í miklum mæli til þess að 

skipuleggja, vekja athygli á málefnum og hvetja fólk til þátttöku. Auk þess hafa þær komið af 

stað víðtækum fjölmiðlaumfjöllunum, þó svo að vera oftar en ekki tortryggnar í garð ráðandi 

fjölmiðla og umfjöllun þeirra (Davis 2019, 145).  

Mikið af nýju fjöldahreyfingum einkennast af því að koma snögglega fram og safna saman 

gríðarlegum fjölda fólks til þátttöku. Þá hafna þær miðstýrðum og ofansæknum stigveldum 

sem hafa ákveðna leiðtoga og fulltrúa, og hvetja þess í stað til lárétts skipulags og leggja 
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áherslu á beina þátttöku (Davis 2019, 145). Ofansæknu skipulagi fylgir nefnilega ákveðnar 

takmarkanir, til að mynda skortur af hugrænni fjölbreytni þegar rætt er um lausnir á 

vandamálum og hætta á að setja allt vald til lítins hóps af fólki, það er að þurfa að reiða sig á 

leiðtoga. Neðansækið skipulag einkennist þess í stað af einstaklingum sem hafa ekki 

valdastöðu en stuðla samt sem áður að breytingum án formlegs valds. Neðansækið skipulag 

leiðir jafnframt til flóknara og fjölbreyttara hugmynda og lausna, aukinnar samstöðu og 

sérfræðiþekkingu og meiri orku og vilja til þess að stuðla að breytingum (Kezar 2012, 725-726).  

Í mörgum nýjum fjöldahreyfingum er því ekki til staðar ákveðnir fulltrúar og þar með talar 

engin manneskja fyrir hönd annarrar manneskju. Þeim skortir jafnan pólitíska samkennd og 

einkennast þess í stað af fjölbreytileika þar sem tengslanet þeirra eru stór og margslungin 

(Fenton 2012, 150). En þrátt fyrir skort þeirra á fjölmiðlaáætlunum og opinberum talsmönnum 

hafa margar þeirra náð víðtækum fjölmiðlaumfjöllunum og almenningsstuðningi (Davis 2019, 

145). Þegar á heildina er litið eru mikið af þeim fjöldahreyfingum sem eiga sér stað nú til dags 

ósvæðisbundnar (e. de-territorialized), ómiðstýrðar og láréttar þar sem þær spanna 

landamæri og eiga sér oftar en ekki stað á samfélagsmiðlum þar sem er opin vettvangur og 

efni sem framleitt er af notendum (Hwang og Kim 2015, 480).    

Í næstu hlutum verður skoðað tvær fjöldahreyfingar, annars vegar baráttuna fyrir 

borgaralegum réttindum (e. The Civil Rights Movement) og hins vegar Black Lives Matter 

hreyfinguna. Með því að skoða fyrirkomulag þessara tveggja fjöldahreyfinga, þar á meðal 

skipulag, leiðtogastíl, innrömmun og aðgerðir þeirra, er reynt að sjá að hvaða leyti 

samfélagsmiðlar hafa haft áhrif á fyrirkomulag fjöldahreyfinga. Skoðað er þessar tilteknu 

fjöldahreyfingar því þær berjast fyrir svipuðum baráttumálum á mismunandi áratugum, en hin 

fyrrnefnda notaði aðeins hefðbunda fjölmiðla meðan að sú síðarnefnda notaði bæði 

hefðbundna fjölmiðla og samfélagsmiðla eftir að þeir komu fram.  

3.1 Baráttan fyrir borgaralegum réttindum (e. The Civil Rights Movement) 

3.1.1 Um hreyfinguna 

Baráttan fyrir borgaralegum réttindum (e. The Civil Rights Movement) átti sér stað á tímabilinu 

1954-1965. Baráttan fólst í megindráttum í því að krefjast jafnréttis fyrir svart fólk á 20. öldinni 

(Clayton 2018, 449). Þessi tiltekna fjöldahreyfing myndaði í raun þann grunn sem að aðrar 

fjöldahreyfingar í Bandaríkjunum myndu spretta upp úr seinna meir, til að mynda femíníska 

baráttan, umhverfisbaráttan og baráttan fyrir réttindum hinsegins fólks á 7. og 8. áratugunum, 
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og nú nýlega Black Lives Matter hreyfingin (Clayton 2018, 452). Hagstæðar félagslegar 

aðstæður skipta miklu máli fyrir framgang fjöldahreyfinga, og þær aðstæður sem höfðu 

myndast fyrir baráttuna fyrir borgaralegum réttindum buðu upp á góðan jarðveg sem baráttan 

gæti sprottið upp úr. Tveir atburðir standa þar upp úr. Annars vegar Hæstaréttardómurinn 

Brown vs. Board of Education árið 1954 og morðið á Emmett Till, 14 ára dreng, árið 1955 

(Morris 1999, 521-522). 

Hæstaréttardómurinn Brown vs. Board of Education sneri að því að kynþáttaaðskilnaður í 

skólum væri ólöglegt athæfi (Morris 1999, 521). The National Association for the Advancement 

of Colored People (NAACP) litu á þennan dóm sem stóran sigur í baráttunni, en NAACP voru 

jafnan fyrsta mótmælastofnunin sem sett var á fót til þess að ráðast gegn Jim Crow kerfinu og 

kynþáttaaðskilnaði (Morris 1999, 520-521). Morðið á Emmett Till markaði jafnan mikilvæga 

breytingu, þar sem atburðurinn náði athygli hvers ríkis í kjölfar þeirrar umfjöllunar um 

ójafnréttið sem hafði átt sér stað með þessu hrottalega morði sem fjölmiðlar í eigu svarts fólks 

höfðu birt. Jim Crow kerfið var þar með til umræðu og fordæmt í öllum ríkjum landsins (Morris 

1999, 521), en það kerfi var byggt upp á efnahagslegu arðráni og kynþáttaaðskilnaði (Hall 

2005, 1251). Morðið virkaði einnig sem ákveðin hvatning til fólks til þess að taka þátt í 

pólitískum aktívisma. Auk þessara atburða hafði kosningaréttur svartra Bandaríkjamanna í 

Norðurhluta Bandaríkjanna einnig mikil áhrif, þar sem slíkt fól í sér aukið pólitískt vald fyrir 

svarta einstaklinga (Morris 1999, 522). 

Þá ber einnig að líta til þess hvaðan baráttan spratt upp úr. Upphaf baráttunnar fyrir 

borgaralegum réttindum átti sér stað í kirkju svarta Bandaríkjamanna. Kirkjan var gríðarlega 

mikilvæg fyrir svarta Bandaríkjamenn í borgum og bæjum í Suðrinu og baráttu þeirra fyrir 

frelsi. Hún var til að mynda staður þar sem svartir Bandaríkjamenn gátu komið saman og tekið 

að sér leiðtogastörf. Margir leiðtogar baráttunnar komu þar með úr kirkjunni og því kerfi sem 

að hún veitti (Clayton 2018, 460). Einn af þeim leiðtogum var ungur svartur prestur í 

Montgomery, Martin Luther King Jr., sem var að jafnaði valinn til þess að vera helsti leiðtogi 

baráttunnar (Morris 1999, 525).  

Það að baráttan spratt upp úr svörtu kirkjunni leiddi meðal annars til þess að baráttan 

einkenndist af virðulegum stjórnmálum (e. respectability politics). Slíkt fól þá í sér að 

þátttakendur baráttunnar, þar á meðal stúdentar og ungt fólk, komu vel fram þegar ýmsar 

aðgerðir áttu sér stað. Fólk myndi til dæmis mæta í sínum fínasta klæðnaði, voru kurteis og 
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báru sig vel. Markmiðið með þessu var að sýna almenningi að félagsleg gildi svarts fólks væru 

sömu félagslegu gildi og allir aðrir í bandarísku samfélagi aðhylltust (Clayton 2018, 460-461). 

Hins vegar er einnig vert að nefna að baráttan fyrir borgaralegum réttindum einkenndist 

af feðraveldi þar sem karlmenn voru efstir í stigveldinu (Morris 1999, 535). Það voru því aðeins 

karlmenn sem að gátu öðlast formlega eða valdamikla leiðtogastöðu í baráttunni, sem og að 

vera partur af innri hring baráttunnar (Robnett 1997, 22). Í því skyni voru hlutverk og framlög 

svartra kvenna í baráttunni takmörkuð vegna þess kynjamisréttis sem var til staðar innan 

baráttunnar (Morris 1999, 535). Jafnan var kyn ekki eini þátturinn sem útilokaði einstakling frá 

því að vera í leiðtogastöðu í baráttunni fyrir borgaralegum réttindum. Ef að karlmaður var 

hvítur, samkynhneigður, ómenntaður eða ekki prestur gat hann ekki tekið upp leiðtogastöðu 

í baráttunni (Robnett 1997, 22). Konur gátu hins vegar verið róttækri en mennirnir þar sem 

þær voru ekki í sömu valdastöðum og þeir. Í því skyni fundu þær ekki fyrir þeim skorðum sem 

að ríkið setti í sama mæli og svartir karlmenn, og voru þær virkari í grasrótarstarfi baráttunnar 

(Morris 1999, 536). Svartar konur spiluðu þar með stórt hlutverk í að skipuleggja aðgerðir og 

útvega baráttunni ýmis úrræði á borð við fjármagn og mannafla (Barnett 1993, 177).  

3.1.2 Aðgerðir og innrömmun   

Aðgerðir baráttunnar fyrir borgaralegum réttindum voru fyrst og fremst friðsamlegar (Clayton 

2018, 452), en að sama skapi gátu þær einnig verið sundrandi og truflandi. Dæmi um aðgerðir 

baráttunnar voru fjöldamótmæli, ferðir yfir Suðurríkin til að mótmæla aðskilnaði kynþátta (e. 

freedom rides), mótmælasetur (e. sit-ins) og að sniðganga fyrirtæki (Morris 1999, 525). Það 

að sniðganga fyrirtæki fól meðal annars í sér að sniðganga þau fyrirtæki sem að réðu lítið af 

svörtum starfsmönnum, eða þau sem höfðu jafnvel enga svarta starfsmenn. Til að mynda tók 

um fjórðungur íbúa Philadelphiaríkis þátt í að sniðganga fyrirtæki á borð við Pepsi-Cola og 

Sunoco Gas á 7. áratugnum. Þá var einnig sniðgengið A&P matvöruverslanirnar í janúarmánuði 

1963, og þegar að því kom var nú þegar búið að sniðganga um 20 fyrirtæki. Þetta leiddi til þess 

að ýmsir samningar voru gerðir sem að tryggðu svörtum einstaklingum atvinnu (Sewell 2004, 

139-140).           

Mótmælaseturnar byrjuðu um sama leyti, eða árið 1960 þegar svört ungmenni í Norður 

Karólínu sátust niður við borð í verslun þar sem aðeins hvítu fólki var veitt þjónusta. 

Mótmælaseturnar dreifðu hratt úr sér þar sem fjöldi ungs fólks í mismunandi borgum í 

Suðurríkjum tóku þátt, þar á meðal í Hampton í Virginíu, Rock Hill í Suður Karólínu og 
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Montgomery í Alabama. Í lok vors 1960 höfðu um 50.000 manns tekið þátt í mótmælasetum í 

öllum þrettán Suðurríkjunum (Schmidt 2015, 97-99). Mótmælaseturnar voru því stór og 

áhrifamikill þáttur í baráttunni fyrir borgaralegum réttindum. Annars vegar í því skyni að þær 

breyttust hratt út og hvöttu stóran hluta fólks til þátttöku, og hins vegar þar sem þær leiddu 

til þess að stofnað var the Student Nonviolent Coordination Committee (SNCC). SNCC varð að 

félagasamtökum sem gerðu staðbundnum samfélögum kleift að skipuleggja og hvetja ungt 

fólk til þess að taka þátt í baráttunni (Morris 1999, 525). Það var því stór hluti af skipulagningu 

baráttunnar að efla og hvetja ungt fólk til þátttöku (Clayton 2018, 455) þar sem þessi 

félagasamtök urðu stór hluti af undirstöðu baráttunnar (Morris 1999, 525).   

Fræðimenn hafa lengi talið að viljinn til þess að að trufla þann venjulega veruleika sem 

fólk býr í getur stuðlað að samfélagslegum breytingum, og það er einmitt það sem baráttan 

fyrir borgaralegum réttindum gerði. Til að mynda hafði John F. Kennedy Bandaríkjaforseti sagt 

við skipuleggjendur baráttunnar árið 1963 að mótmæli þeirra höfðu haft þau áhrif að 

framkvæmdarvaldið hafði brugðist hraðar við, sem og að hafa þvingað þingið til þess að huga 

að löggjöf sem hafði áður fyrr ekki haft raunverulegan möguleika á að vera samþykkt (Clayton 

2018, 452-453). 

Aðgerðir baráttunnar leiddu enn fremur til þess að samfélagsskipulag (e. social order) í 

ýmsum ríkjum, þá sérstaklega Suðurríkjunum, klofnaði og myndaði þar með andrúmsloft sem 

var ekki viðunandi fyrir fyrirtæki og viðskipti. Viðbrögð yfirvalda voru gríðarlegt ofbeldi 

gagnvart þátttakendum baráttunnar og kom slíkt fram í fjölmiðlum (Morris 1999, 526). Það 

höfðu átt sér stað miklar tækniframfarir á 6. og 7. áratug 20. aldarinnar sem leiddi meðal 

annars til þess að almenningur gat séð raunveruleika svartra Bandaríkjamanna í gegnum þessi 

tæki og þar með verið meira kunnugt um málefni baráttunnar (Morris 1999, 522). Samspil 

fjölmiðla og innrömmun baráttunnar er því sérstaklega mikilvægt í þessari umræðu.   

Leiðtogar baráttunnar töldu að mikilvægara væri að „ýkja“ víðtæk málefni og þrýsta fyrir 

breytingum fremur en að leggja drög að löggjöf. Með því móti var baráttan römmuð svo inn 

að mótmælendur voru friðsamir, meðan að lögreglan væri óstöðug og beitti árásargjörnum 

aðgerðum gegn mótmælendum, það er að þetta væri barátta milli góðs og ills (Clayton 2018, 

462). Því gerðu skipuleggjendur baráttunnar fjölmiðla að einum meginhluta skipulagsins þar 

sem þeir töldu að stuðningur við baráttuna færi eftir því að koma Bandaríkjamönnum í skilning 

við ofbeldið og grimmdina sem kynþáttaaðskilnaður leiddi til. Í því skyni reiddu þeir sig á 
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myndavélar sjónvarpsins, ljósmyndara og blaðamenn til að koma skilaboðum sínum til skila 

(Greenberg 2008, 173-174).     

Það eru ýmsir atburðir sem sýna þau áhrif sem þessi innrömmun og nálgun hafði. Eftir að 

Rosa Parks, oft kölluð móðir baráttunnar fyrir borgaralegum réttindum, neitaði að gefa upp 

sætið sitt fyrir hvítum manni í aðskildum strætisvagni fór af stað sniðgöngun strætisvagna í 

Montgomery í Alabama (Morris 1999, 535). Aðgerðirnar áttu sér stað árið 1955, og á meðan 

þeim stóð lagði E.D. Nixon, einn af leiðtogum baráttunnar fyrir borgaralegum réttindum, 

áherslu á að einhver þyrfti að slasa sig þar sem hann vissi að myndavélar myndu vera á 

staðnum. Slíkt sýnir fram á það vald sem að myndir af fórnarlömbum virðast hafa á áhorfendur 

(Greenberg 2008, 174). Önnur dæmi um þessa nálgun baráttunnar eru annars vegar aðgerðin 

„Project C“ árið 1963 og hins vegar kröfugangan í Selma árið 1965 (Clayton 2018, 452; Brasell 

2004, 5). „Project C“ var aðgerð sem Martin Luther King Jr. og aðrir skipuleggjendur settu upp 

og fól hún í sér að skora á það lögregluofbeldi sem hafði nú þegar átt sér stað gagnvart svörtum 

einstaklingum og láta hryllinginn sem fylgdi kynþáttahyggju koma fram í fjölmiðlum (Clayton 

2018, 452). Þessi aðgerð átti sér stað í Birmingham í Alabamaríki þar sem mótmælendur urðu 

fyrir árásum lögregluhunda og voru ásamt því sprautaðir niður með vatnsslöngum (Brasell 

2004, 3).     

Í kröfugöngunni í Selma tveimur árum seinna urðu mótmælendur fyrir árásum á ný, og 

hefur sá dagur jafnan verið kallaður „Blóðugur Sunnudagur“ (e. Bloody Sunday) (Brasell 2004, 

5). Um 600 mótmælendur höfðu komið saman og ætlað sér að ganga yfir Edmund Pettus 

brúnna frá Selma til Montgomery til þess að berjast fyrir kosningarétti sínum. Bæði 

lögreglumenn og hópur hvítra manna réðust þá á mótmælendur áður en mótmælendur gátu 

farið yfir brúnna. Ofbeldið sem átti sér stað þann dag var hrottalegt og myndi festast í minni 

þeirra sem viðstaddir voru. Til að mynda varð einn af leiðtogum kröfugöngunnar, John Lewis, 

fyrir slíkum barsmíðum að höfuðkúpa hans brotnaði. Kröfugangan í Selma markaði þar með 

ákveðin tímamót í baráttunni fyrir borgaralegum réttindum (Pratt 2017, 1-3).  

Fjölmiðlaumfjöllun um þessa tvo atburði hafði mikil áhrif á framgang baráttunnar. Það að 

sjá stúdenta og ungt fólk vera sprautað niður af slökkviliðsmönnum og bitin af lögregluhundum 

var áhrifamikið að sjá og leiddi til aukins stuðnings við hreyfinguna frá hvítum 

Bandaríkjamönnum (Clayton 2018, 452). Hins vegar höfðu þessir atburðir ekki aðeins áhrif á 

Bandaríkjamenn. Fólk um allan heim sáu myndir og myndbönd frá þessum mótmælum í 
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fjölmiðlum, og í kjölfar þess öðlaðist baráttan meiri athygli og samúð fyrir málstað sínum 

(Brasell 2004, 5). Þá hafa ýmsar rannsóknir bent til þess að því meira sem fólk sá af 

fjölmiðlaumfjöllun um baráttuna, því meira studdu þau afnám kynþáttaaðskilnaðar 

(Greenberg 2008, 175). Jafnan hafa ýmsir fræðimenn fært þau rök að umfjöllun fjölmiðla um 

mótmælin í Birmingham og Selma áttu hlut í að fá þingið til þess að samþykkja annars vegar 

the Civil Rights Act árið 1964 og the Voting Rights Act árið 1965 (Brasell 2004, 5).  

Ofangreindir atburðir sýna að skipuleggjendur baráttunnar gerðu sér grein fyrir því valdi 

sem að fjölmiðlar höfðu og sóttust því mikið eftir umfjöllun þeirra um aðgerðir sínar. 

Aðgerðirnar voru þá settar upp á slíkan máta að þær náðu að fanga athygli fjölmiðla (Brasell 

2004, 4-5). Með því móti gerðu fjölmiðlar mótmælin að einum af helstu umfjöllunarefnum á 

þeim tíma (Hall 2005, 1236). Ýmsir fræðimenn hafa þá fært rök fyrir því að baráttan fyrir 

borgaralegum réttindum var fyrsta stóra umfjöllunarefni fjölmiðla, einkum vegna þess að 

sjónvarpið var að verða ríkjandi fjölmiðill á þessum árum í Bandaríkjunum (Brasell 2004, 5). 

Jafnan höfðu blaðamenn mikinn áhuga á að fjalla um leiðtoga baráttunnar (Hall 2005, 1236), 

líkt og Martin Luther King Jr. (Brasell 2004, 4). Í því skyni skiptu leiðtogar sem gæddir voru 

persónueiginleikum höfuðmáli í baráttunni fyrir borgaralegum réttindum (Morris 1999, 537). 

Það er því hægt að segja að með því að leggja áherslu á kristileg gildi, friðsamar aðgerðir 

og lýðræði voru Martin Luther King Jr. og aðrir leiðtogar baráttunnar fyrir borgaralegum 

réttindum í raun að tengja baráttuna við almenn bandarísk gildi og menningu, og með því að 

gera slíkt vonuðu þeir að það myndi stuðla að endalokum kynþáttaklofnings í Bandaríkjunum. 

Til að mynda jókst stuðningur við baráttuna eftir að Martin Luther King Jr. flutti „I Have a 

Dream“ ræðuna sína í Göngunni að Washington (e. the March on Washington) þar sem hann 

talaði um baráttuna fyrir borgaralegum réttindum út frá gildum sem fram komu í 

Sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna. Það leiddi til þess að fólk fór að líta svo á að þetta málefni 

tengdist þjóðernisvitund þess. Með þessu móti er hægt að sjá hvernig skipuleggjendur 

baráttunnar römmuðu inn málstað sínum, og hvernig það stuðlaði jafnan að styrkleika og 

langlífi baráttunnar (Clayton 2018, 463).  

Þegar á heildina er litið lagði baráttan fyrir borgaralegum réttindum áherslu á virðuleg 

stjórnmál, skynsamar aðgerðir og að eiga í samningsviðræðum við pólitískar elítur (Tillery 

2019, 300). Þá ber að nefna að áður en baráttan átti sér stað var talið að þátttakendur 

fjöldahreyfinga voru óskynsamir einstaklingar sem létu tilfinningarnar ráða förinni. Til að 
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mynda var talið að viðbrögð þátttakenda baráttunnar voru án forsenda, en eftir því sem tíminn 

leið sýndi baráttan fram á gríðarlega mikilvæga leiðtogaforystu, skipulögð mótmæli og skýra 

skipulagningu. Fræðimenn hófu þar með að líta á fjöldahreyfingar með öðrum augum eftir að 

þessi barátta átti sér stað (Clayton 2018, 452). 

3.2 Black Lives Matter hreyfingin 

3.2.1 Um hreyfinguna 

Upphaf Black Lives Matter hreyfingarinnar hófst þegar Patrice Cullors, Alicia Garza og Opal 

Tometi notuðu myllumerkið #BlackLivesMatter á samfélagsmiðlinum Twitter. Þær gerðu slíkt 

til þess að tjá sig um sýknun George Zimmerman eftir að hann skaut Trayvon Martin til dauða 

(Tillery 2019, 317). Hins vegar náði hreyfingin ekki athygli þjóðarinnar fyrr en eftir að tveir 

menn voru drepnir af lögreglumönnum árið 2014, annars vegar Eric Garner í New York og hins 

vegar Michael Brown í Ferguson (Clayton 2018, 464).   

Eftir því sem að fleiri og fleiri svartir einstaklingar voru drepnir af lögreglumönnum um allt 

landið byrjaðu skipuleggjendur og aðrir þátttakendur í Black Lives Matter hreyfingunni að nota 

samfélagsmiðla í ríkari mæli. Þeir samfélagsmiðlar sem skipuleggjendur hreyfingarinnar voru 

þá einkum að nota voru Twitter og Facebook þar sem þeir skipulögðu mótmæli sem viðbrögð 

við lögregluofbeldi (Clayton 2018, 454). Auk þess var myllumerkið #BlackLivesMatter notað af 

baráttumönnum til þess að tjá sig um þennan málstað og þar með náði myllumerkið miklum 

vinsældum um og eftir 2013 (Tillery 2019, 297-298).      

Þegar hér er komið við sögu er tímabært að nefna marktækni myllumerkja í þessari 

umræðu. Þeir sem að nota myllumerki stuðla að mismunandi skilgreiningum á tilteknum 

málefnum sem að fjöldahreyfingar standa frammi fyrir (Wilkins, Livingstone og Levine 2019, 

791). Með því móti geta einstaklingar innan fjöldahreyfinga rammað inn málefni með hjálp 

myllumerkja án þess að þurfa að reiða sig á leiðtoga innan hreyfingarinnar (Ince, Rojas og Davis 

2017, 1818). Myllumerkin virka þá sem eins konar leið til þess að móta umræðu milli 

skipuleggjendur hreyfingar og annarra þátttakenda innan hennar, sem jafnan auka getu 

hreyfingar til liðsöfnunar og til þess að dreifa upplýsingum um aðgerðir og skilaboð 

hreyfingarinnar (Tillery 2019, 318). Notendur myllumerkisins veita þá ákveðnar skilgreiningar 

á atburðum sem að almenningur getur tekið þátt í, sem geta jafnan gefið til kynna stuðning til 

hreyfingarinnar (Wilkins, Livingstone og Levine 2019, 798). Enn fremur fylgjast notendur 

myllumerkja með notkun myllumerkisins til þess að tryggja að ekki sé grafið undan kröfum til 
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félagslegra breytinga (Wilkins, Livingstone og Levine 2019, 796). Til að mynda hafa notendur 

Black Lives Matter myllumerkisins leiðrétt hegðun og notkun annarra á myllumerki 

hreyfingarinnar til þess að miða hreyfingunni áfram (Wilkins, Livingstone og Levine 2019, 798).  

Frá árinu 2014 hefur Black Lives Matter hreyfingin síðan vaxið í gríðarstórt tengslanet þar 

sem gríðarlegur fjöldi manns og stofnanna kemur saman að berjast fyrir frelsi svartra 

einstaklinga og endalokum lögregluofbeldis (Mundt Ross og Burnett 2018, 3). Black Lives 

Matter hreyfingin er þá jafnan orðin að mikilvægu umræðuefni í almannarýminu og 

fræðisamfélögum (Tillery 2019, 298). Ólíkt baráttunni fyrir borgaralegum réttindum var Black 

Lives Matter hreyfingin stofnuð af svörtum konum, þar af tveimur sem eru hinsegin, og hefur 

hreyfingin jafnan vakið aðra grasrótarhópa ýmissa samfélaga til athafna (Rickford 2016, 35). 

Black Lives Matter hreyfingin er enn fremur ómiðstýrð, það er að hreyfingin hefur ekki 

ákveðna leiðtoga að ofan og aðra þátttakendur fyrir neðan, heldur eru leiðtogar þess að koma 

víða að (Clayton 2018, 460). Með því móti er hreyfingin að færa þá sem eru á jaðrinum, meðal 

annars konur og hinsegin fólk, nær miðjunni og hvetja þá til þátttöku, og sýnir þar með fram á 

viljann til þess að gera grundvallarbreytingar á ríkjandi valdahlutföllum (Rickford 2016, 37; 

Clayton 2018, 461).  

Margir þátttakendur hreyfingarinnar eru enn fremur ungt fólk en hreyfingin hefur á sama 

tíma hvatt eldri aktívista til þess að taka þátt í þessari baráttu og tengjast nýrri kynslóð aktívista 

(Rickford 2016, 35). Fjöldahreyfingarnar tvær eru þá svipaðar að þessu leyti, þar sem ungt fólk 

í SNCC var stór hluti af undirstöðu baráttunnar fyrir borgaralegum réttindum (Morris 1999, 

525) og var því jafnan mikilvægt að efla og hvetja ungt fólk til þátttöku á þeim tíma (Clayton 

2018, 455). Í rauninni er hægt að segja að þátttakendur Black Lives Matter hreyfingarinnar og 

SNCC tilheyrðu hvor fyrir sig kynslóðum sem urðu róttæk í kjölfar átakanlegra morða (Rickford 

2016, 37). Jafnframt hafa bæði ungir aktívistar Black Lives Matter hreyfingarinnar og stúdentar 

á 7. áratugnum í baráttunni fyrir borgaralegum réttindum verið gagnrýndir fyrir að vera of 

árásargjarnir (Clayton 2018, 457).  

Þátttakendur Black Lives Matter hreyfingarinnar neita einnig að kenna fórnarlömbum um, 

það er að halda uppi frásögnum sem að ýta undir hugmyndina að það sé aðallega svörtum 

raunveruleika að kenna að kerfisbundnar árásir gegn svörtum einstaklingum eigi sér stað 

(Rickford 2016, 36). Innrömmun Black Lives Matter hreyfingarinnar sýnir þá jafnan hvernig 

hópur fólks sem orðið hefur fyrir lögregluofbeldi hefur komið saman til að vera með ákveðið 
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ákall til aðgerða, sem er að mörgu leyti álíka viðbrögðum þátttakenda baráttunnar fyrir 

borgaralegum réttindum við áðurnefndum morðum á svörtum einstaklingum (Ince, Rojas og 

Davis 2017, 1817). Innrömmun hreyfingarinnar býður því einstaklingum upp á að íhuga enn 

frekar út í fjölda málefna sem hafa áhrif á svarta Bandaríkjamenn, allt frá heilbrigðisþjónustu 

til lögregluofbeldis og kynþáttaójafnrétti almennt (Ince, Rojas og Davis 2017, 1815).  

3.2.2 Aðgerðir og innrömmun 

Þær aðgerðir sem að Black Lives Matter hreyfingin hefur staðið fyrir er meðal annars að sitja 

fyrir á ýmsum stöðum, þar á meðal á íþróttaviðburðum, verslunarstöðum, lögreglustöðvum, 

kosningaviðburðum og lestarteinum. Auk þess hafa skipuleggjendur hreyfingarinnar skipulagt 

mótmæli og fjöldafundi í fjölda borgum og líta svo á að skapandi truflun sé ákveðin leið til þess 

að vekja frekari athygli á almennum árásum á svört líf (Rickford 2016, 36). Dæmi um slíkar 

aðgerðir er þegar hundruðir manns komu saman fyrir utan ráðhúsið í Los Angeles í júlímánuði 

2016. Gerðu þau slíkt til þess að krefjast uppsagnar Charlie Beck, lögreglustjóra í Los Angeles, 

eftir að lögreglumenn voru ekki bornir til ábyrgðar fyrir að hafa myrt Redel Jones, svarta konu, 

árinu áður (Poston 2016). Jafnan tóku fjöldi mótmælenda yfir svæði í Seattle í júnímánuði 2020 

eftir að lögreglan yfirgaf lögreglustöð sína þar í kjölfar mikilla átaka milli mótmælenda og 

lögreglu. Svæðið varð þá að ákveðnu „lögreglulausu“ svæði og í framhaldi af því voru göturnar 

á svæðinu fylltar af Black Lives Matter skilaboðum. Þá voru einnig settar fram ýmsar kröfur, 

einkum að hætta að fjármagna lögregluna og í staðinn nota fjármagnið í ýmsa 

samfélagsþjónustu, líkt og heilbrigðisþjónustu, sem og að leggja niður kærur gegn 

mótmælendum (Golden 2020).  

Í rannsókn sinni skoða Mundt, Ross og Burnett (2018, 1) hvernig samfélagsmiðlar geta 

mögulega hjálpað fjöldahreyfingum við uppbyggingu, útvíkkun og skipuleggingu þeirra, og 

gera slíkt með því að líta nánar á Black Lives Matter hreyfinguna og taka viðtöl við 

skipuleggjendur hennar. Í rannsókninni kemur fram að það sem skipuleggjendur Black Lives 

Matter hreyfingarinnar noti samfélagsmiðla aðallega fyrir eru 1) liðsöfnun 2) 

sambandsmyndanir milli mismunandi Black Lives Matter hópa og annarra fjöldahreyfinga og 

3) að stjórna skilaboðum hreyfingarinnar. Ýmsir skipuleggjendur lögðu áherslu á mikilvægi 

þess að hafa aðra skipuleggjendur hreyfingarinnar á netinu þar sem þeir geta talað um það 

sem hefur gengið vel og það sem hefur gengið illa, deilt hugmyndum og skipulagt saman 

(Mundt, Ross og Burnett 2018, 6-7).  
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Þar að auki telja þeir að þar sem fjöldi þátttakenda er svo mikill á samfélagsmiðlum er 

hægt að dreifa gríðarlega miklum upplýsingum til mikils fjölda fólks. Með því móti ná þeir 

einnig að koma fólki saman, og það á stuttum tíma. Þá virka samfélagsmiðlar einnig til þess að 

mynda sambönd milli fólks og skipuleggjenda sem eiga sér ekki aðeins stað á netinu, heldur 

getur jafnvel leitt til þess að fleiri koma á atburði sem eru haldnir í raunveruleikanum (Mundt, 

Ross og Burnett 2018, 7-8).  

Til að mynda sýna niðurstöður rannsóknar Ince, Rojas og Davis (2017, 1822) á notkun 

myllumerkisins #BlackLivesMatter að í kjölfar morðsins á Michael Brown árið 2014 í Ferguson 

jókst notkun myllumerkisins, sem og fjöldi fólks sem tjáðu samstöðu sína og umræða um 

lögregluofbeldi. Þá er jafnan talið að eftir því sem að umræðan um Ferguson jókst hafi slíkt 

hvatt notendur samfélagsmiðla til þess að tjá áhyggjur sínar. Á sama tímabili varð einnig 

aukning á umræðu um ýmis konar mótmælaaðgerðir, sem sýnir jafnan að þátttakendur Black 

Lives Matter hreyfingarinnar eru varir við atburðum sem auglýst er af aktívistum. Hins vegar 

virðast notendur samfélagsmiðla aðallega sýna samstöðu og stuðning við hreyfinguna í frekari 

mæli heldur en að tjá sig um sérstaka atburði eða almennt um lögregluofbeldi (Ince, Rojas og 

Davis 2017, 1824-1825). Dæmi um myllumerki sem að sýna samstöðu eru #BlackLivesMatter 

og #nojusticenopeace (Ince, Rojas og Davis 2017, 1821). Til að mynda sýndu 38% notenda 

samfélagsmiðla í úrtaki rannsóknarinnar samstöðu sína eftir að Ferguson var meira áberandi í 

umræðunni meðal almennings. Þetta sýnir jafnan hversu stórt hlutverk tilfinningar spila er 

varðar liðsöfnun hreyfingar (Ince, Rojas og Davis 2017, 1824-1825).    

Þá eru einnig dæmi um hvernig samfélagsmiðlar hjálpa við að koma fólki saman fyrir 

viðburði í raunveruleikanum, líkt og atburður sem haldin var í kjölfar skotárásar í Orlando Pulse 

næturklúbbnum þar sem 1500-2000 manns komu saman eftir að hafa heyrt um viðburðinn á 

samfélagsmiðlum (Mundt, Ross og Burnett 2018, 9). Í kjölfar morðsins á George Floyd þann 

25. maí 2020 fóru jafnan af stað eitt af stærstu og útbreiddustu mótmælum síðari tíma gegn 

kynþáttahyggju í Bandaríkjunum. Mótmælin áttu sér þó ekki aðeins stað í Bandaríkjunum, 

heldur voru mótmælin gegn kynþáttahyggju haldin um allan heim. Mótmælin náðu 

heimsathygli og sýndu fram á viðvarandi tilvist kynþáttahyggju og ofbeldis í Bandaríkjunum, 

sem og sameiginlega sögu heimsins er varðar nýlendastefnur og þrælahald sem undirstrikaði 

jafnan arðrán og jaðarsetningu svarts fólks um allan heim (Mir og Zanoni 2021, 3-4).  
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Black Lives Matter hreyfingin hefur með því móti stuðlað að fljótum, víðtækum og áköfum 

mótmælum (Shor 2015, 1) með hjálp samfélagsmiðla. Til að mynda náðu skipuleggjendur 

hreyfingarinnar að skipuleggja „Freedom Rides“, sem voru álíka þeim „Freedom Rides“ sem 

höfðu átt sér stað í baráttunni fyrir borgaralegum réttindum árið 1961 með hjálp 

samfélagsmiðla (Clayton 2018, 453-454). Samfélagsmiðlar hafa einnig gert þátttakendum 

Black Lives Matter hreyfingarinnar kleift að taka þátt í grasrótarskipulagningu í samfélögum 

sem eru nálægt þeim (Clayton 2018, 460).  

Samfélagsmiðlar hjálpa jafnan við að fræða fólk um eðli kerfisbundinnar kúgunar sem á 

sér stað, og með því gera þeir jaðarbundnum hópum kleift að koma saman, mynda sambönd 

og rísa gegn þessum kerfisbundnum ójafnréttum. Með öðrum orðum geta samfélagsmiðlar 

myndað tækifæri til þess að magna upp málefni þar sem fólk sem hefur álíkar skoðanir geta 

komið saman og rætt um málefni og aðgerðir með öðrum hætti en áður hefur verið til staðar 

(Mundt, Ross og Burnett 2018, 9).  

Black Lives Matter hreyfingin dreifir einnig efni sem er fremur tilfinningaríkt og áhrifamikið 

í staðinn fyrir að dreifa efni á mjög formlegan hátt, og virðast gagnrýnendur hennar telja að 

slíkt leiði til takmarkaðs árangurs, en raunin gæti verið önnur. Jafnvel án þess að koma fram 

með ákveðnar aðgerðir hafa skipuleggjendur hreyfingarinnar samt sem áður hvatt fjölda fólks 

til þess að koma saman og taka þátt í mótmælum frá árinu 2013. Það er því hægt að segja að 

þessi mótmæli hafi átt sér stað þökk sé því tjáningaríka og upplýsingamikla efni sem að 

skipuleggjendur hreyfingarinnar veita öðrum þátttakendum hreyfingarinnar. Ýmsir fræðimenn 

þessa sviðs hafa til að mynda fært rök fyrir því að tilfinningaþrungin áköll geta haft mikil áhrif 

á að stuðla að mótmælaaðgerðum (Tillery 2019, 319).   

Einn helsti árangurinn sem að hreyfingin hefur náð er jafnframt að gera róttæka umræðu 

vinsælli og eðlilegri og þar með vera ákveðinn vettvangur fyrir lýðræðislega þátttöku. Enn 

fremur hefur hreyfingin náð í nokkrum tilvikum að fá lögreglumenn kærða og refsað fyrir 

ósæmilega hegðun. Slíkt gæti gefið til kynna að ákall almennings getur í raun stuðlað að 

breytingum í jafn kúgandi kerfi og er til staðar í Bandaríkjunum (Rickford 2016, 36). Dæmi um 

slíkt er þegar Derek Chauvin var dæmdur fyrir morðið á George Floyd ári eftir að morðið var 

framið. Telja margir að þessi dómur hefði ekki átt sér stað án þeirra gríðarstórra og útbreiddra 

mótmæla sem fóru af stað í kjölfar morðsins. Eins og áður kom fram voru mótmælin ein þau 

stærstu sem hafa átt sér stað í gegnum tíðina, bæði innan Bandaríkjanna og á hnattrænum 
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vettvangi. Þau voru því gífurlega áhrifarík og vöktu stjórnmálamenn til umhugsunar um 

kynþáttaójafnrétti og ábyrgðarskyldu. Ef að þau hefðu ekki átt sér stað væri afar líklegt, að 

mati margra, að Derek Chauvin hefði ekki verið borin til ábyrgðar fyrir morðið (Malik 2021). 

Skipuleggjendur í rannsókn Mundt, Ross og Barnett um hlutverk samfélagsmiðla í 

fjöldahreyfingum nefndu einnig að samfélagsmiðlar geta hjálpað þeim við af hafa stjórn á 

skilaboði hreyfingarinnar og hvað hún stendur fyrir. Með því móti er einnig hægt að stuðla að 

sýnileika hreyfingarinnar og beina athygli að þeim málefnum sem hreyfingin snýr að. Til að 

mynda töluðu sumir skipuleggjendur um muninn á umfjöllun hefðbundinna fjölmiðla um 

aðgerðir hreyfingarinnar og því efni sem hægt var að sjá um sömu aðgerðir á samfélagsmiðlum 

(Mundt, Ross og Burnett 2018, 9-10).  

Hefðbundnir fjölmiðlar virðast þá hafa tilhneigingu til þess að láta það líta út sem svo að 

lögregluofbeldi bitni einna helst á svörtum mönnum (Rickford 2016, 39). Það kemur í raun ekki 

á óvart þar sem svartir menn eru einna líklegastir til þess að vera drepnir af höndum lögreglu 

á lífsleiðinni. Til að mynda eru líkurnar á að svartir menn verði drepnir af höndum lögreglu 

töluvert hærri en líkurnar á að hvítir menn verði drepnir af höndum lögreglu (Edwards, Lee og 

Esposito 2019, 16794). Hins vegar hafa herferðir á borð við „Say Her Name“ barist gegn 

afmáun og vanmati á sögum svartra kvenna með því að halda mótmæli og fjöldafundi í nafni 

fjölda myrtra kvenna, en hlutfall svartra kvenna sem verða fyrir lögregluofbeldi og fangelsun 

eru sláandi (Rickford 2016, 39). Til að mynda eru líkurnar á að svartar konur verði drepnar af 

höndum lögreglu töluvert hærri en líkurnar á að hvítar konur verði drepnar af höndum lögreglu 

(Edwards, Lee og Esposito 2019, 16794), og í byrjun 21. aldarinnar var rúmlega ein af hverjum 

300 svörtum konum í fangelsi (Gross 2015, 29).  

Það efni sem kemur fram á samfélagsmiðlum virðist því vera trúverðugra heldur en það 

efni sem kemur fram í hefðbundnum fjölmiðlum. Með þessu móti spila samfélagsmiðlar 

mikilvægt hlutverk í að móta almenningsumræðu, þar sem skipuleggjendur geta dreift 

upplýsingum sem stuðla að ákveðinni sýn á hreyfinguna og aðgerðir hennar á mun fljótari 

máta heldur en hefðbundnir fjölmiðlar. Hins vegar ber að nefna að þar sem það er fremur 

auðvelt að dreifa efni á samfélagsmiðlum getur það leitt til þess að þátttakendur dreifi efni á 

ófyrirséðan máta. Í því skyni geta skipuleggjendur átt í erfiðleikum við að hafa stjórn á 

samskiptum (Mundt, Ross og Burnett 2018, 10-11).    
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Black Lives Matter hreyfingin einkennist enn fremur af ákveðinni tortryggni gagnvart 

hefðbundnum stjórnmálum og hefur hreyfingin reynt að halda sig frá því að vera með pólitísk 

tengsl. Getur slíkt verið ákveðin galli þar sem flestir fræðimenn eru á því máli að til þess að ná 

raunverulegum og róttækum breytingum þarf fjöldahreyfing að vera með einhvers konar 

tengsl við stjórnmálamenn eða þingmenn (Rickford 2016, 39). Með því móti leiðir fyrirkomulag 

Black Lives Matter hreyfingarinnar og margra annarra fjöldahreyfinga sem eiga sér stað í 

nútímanum til þess að þær takmarka möguleika sína til að koma á kerfislegum breytingum að 

miklu leyti, til að mynda með því að halda sig í fjarlægð frá hefðbundnum fjölmiðlum og 

pólitískum stofnunum og neita að koma fram með skýr markmið og stefnutillögur, sem og að 

vera ekki með ákveðna fulltrúa í forsvari. Hafa því fræðimenn fært rök fyrir því að Black Lives 

Matter hreyfingin á enn eftir að koma á raunverulegum breytingum í þeim kerfisbundnu 

geirum sem hreyfingin hefur skorað á (Davis 2019, 146).     

Hins vegar væri hægt að segja að hreyfingin sé á góðri leið í áttina að raunverulegum 

breytingum. Til að mynda eru þátttakendur hreyfingarinnar að skora á kynþáttahyggju í 

stefnumótun (Rickford 2016, 37) og hafa sett bæði lögregluofbeldi og umbætur á réttarkerfinu 

á dagskrá bandarísku þjóðarinnar, þar sem einstaklingar innan þingsins og ýmsir aðrir 

opinberir starfsmenn eru nú að skoða og greina umbætur á réttarkerfinu (Clayton 2018, 475-

476). Dómur Derek Chauvin fyrir morðið á George Floyd endurspeglar í raun sú þróun. Telja 

margir að sá dómur hefði ekki átt sér stað ef það hefði ekki verið fyrir mótmælunum sem fór 

af stað í kjölfar morðsins, þar sem þau vöktu stjórnmálamenn til umhugsunar um 

lögregluofbeldi og umbætur á réttarkerfinu (Malik 2021). Jafnan er mikilvægt að vænta ekki 

þess að Black Lives Matter hreyfingin líkist baráttunni fyrir borgaralegum réttindum, þar sem 

slíkt gæti skyggt á hversu miklar félagslegar breytingar hafa átt sér stað á seinustu áratugum 

(Rickford 2016, 37). 

Hægt er að álykta að baráttan fyrir borgaralegum réttindum og Black Lives Matter 

hreyfingin eru tvær fjöldahreyfingar sem að hafa lagt gífurlega mikið fram til réttindabaráttu 

svarts fólks, ekki aðeins í Bandaríkjunum heldur um allan heim. Hafa þær gert slíkt á svipaðan 

máta á ýmsum sviðum, en jafnan á mjög ólíkan máta þegar kemur að öðrum sviðum. Því ber 

að líta nánar á þá þætti sem gætu útskýrt að hvaða leyti þær eru frábrugðnar og að hvaða leyti 

þær eru álíka. 
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4 Samanburður og umræða 
Eins og áður kom fram er Black Lives Matter hreyfingin oft talin vera ákveðið framhald af þeim 

endapunkti sem baráttan fyrir borgaralegum réttindum endaði á (Clayton 2018, 459). Sú 

kerfisbundna kynþáttahyggja sem er enn til staðar í Bandaríkjunum hefur í raun ýtt undir 

þörfina fyrir Black Lives Matter hreyfingunni sem áframhaldandi barátta fyrir frelsi svartra 

einstaklinga í Bandaríkjunum (Clayton 2018, 461). Til að mynda er hægt að sjá þær líkingar 

sem eru til staðar á milli andláts Trayvon Martin árið 2012 og hengingu Emmett Till árið 1955. 

Þessi morð voru í raun ákveðin kveikjumörk fyrir þau mótmæli sem áttu sér stað í kjölfar þeirra 

og eru því mikilvægur þáttur í mótun þessara tveggja fjöldahreyfinga (Clayton 2018, 450). 

Hreyfingarnar eru því álíka á mörgum sviðum, en einnig mjög ólíkar. 

Ef við lítum á leiðtogastíl beggja hreyfinganna blasir strax við mikill munur. Eins og áður 

kom fram hafna margar nýjar fjöldahreyfingar miðstýrðum og ofansæknum (e. top-down) 

stigveldum og hvetja þess í stað til lárétts skipulags og leggja áherslu á beina þátttöku (Davis 

2019, 145). Black Lives Matter hreyfingin gerir einmitt það. Hún er að vísu stofnuð af svörtum 

konum, þar af tveimur sem eru hinsegin (Rickford 2016, 35) en er samt sem áður fremur 

ómiðstýrð, þar sem hún hefur ekki ákveðna leiðtoga að ofan og aðra þátttakendur fyrir neðan, 

heldur eru leiðtogar hennar að koma víða að (Clayton 2018, 460). Slíkt fyrirkomulag leiðir 

jafnframt til þess að þeir sem eru á jaðrinum færast nær miðjunni og eru hvattir til þess að 

taka þátt (Rickford 2016, 37; Clayton 2018, 461). Baráttan fyrir borgaralegum réttindum var 

aftur á móti stofnuð af svörtum mönnum sem komu úr svörtu kirkjunni (Clayton 2018, 460),  

og var einn þeirra manna Martin Luther King Jr., sem var jafnan helsti leiðtogi baráttunnar 

(Morris 1999, 525). Auk þess voru ákveðnir þættir sem að útilokuðu fólk frá því að öðlast 

leiðtogastöðu innan baráttunnar. Ef að karlmaður var hvítur, samkynhneigður, ómenntaður 

eða ekki prestur gat hann til dæmis ekki tekið upp leiðtogastöðu í baráttunni (Robnett 1997, 

22). Þá voru hlutverk og framlög svartra kvenna í baráttunni takmörkuð vegna þess 

kynjamismununar sem var til staðar innan baráttunnar (Morris 1999, 535). 

Þegar kemur að innrömmun hreyfinganna beggja er einnig munur þar á milli. Baráttan fyrir 

borgaralegum réttindum lagði áherslu á kristileg gildi, friðsamar aðgerðir og lýðræði, sem 

jafnframt tengdust almennum bandarískum gildum og menningu. Leiðtogar hennar notuðu 

fjölmiðla til þess að ramma baráttuna svo inn að mótmælendurnir voru friðsamir, meðan að 

lögreglan væri óstöðug og beitti árásargjörnum aðgerðum gegn mótmælendum (Clayton 
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2018, 462-463). Dæmi um slíkt er þegar E.D. Nixon lagði áherslu á að einhver þyrfti að slasa 

sig við sniðgöngun strætisvagna í Montgomery þar sem hann vissi að myndavélar myndu vera 

á staðnum (Greenberg 2008, 174), sem og aðgerðin „Project C“ árið 1963 og mótmælin í Selma 

árið 1965 þar sem mótmælendur urðu fyrir árásum lögreglu (Clayton 2018, 452; Brasell 2004, 

5).         

Black Lives Matter hreyfingin hugar hins vegar að fleiri málefnum þar sem innrömmun 

hennar leiðir til þess að fólk hugsar í frekari mæli út í mikinn fjölda málefna sem hafa áhrif á 

svarta Bandaríkjamenn, allt frá heilbrigðisþjónustu til lögregluofbeldis og kynþáttaójafnrétti 

almennt (Ince, Rojas og Davis 2017, 1815). Þetta er einmitt lýsandi fyrir margar nýjar 

fjöldahreyfingar sem nota samfélagsmiðla vegna þess að fjöldahreyfingar geta nú skipulagt sig 

í kringum fleiri málefni en áður fyrr þar sem aðgengi að rafrænum rýmum er svo opið (Mundt, 

Ross og Burnett 2018, 3).     

Aðgerðir hreyfinganna voru svipaðar að ýmsu leyti. Aðgerðir baráttunnar fyrir 

borgaralegum réttindum voru fyrst og fremst friðsamlegar (Clayton 2018, 452) og fólu meðal 

annars í sér fjöldamótmæli, ferðir yfir Suðurríkin til að mótmæla aðskilnaði kynþátta, 

mótmælasetur og að sniðganga fyrirtæki. Þar að auki var SNCC  mikilvægur hluti af undirstöðu 

baráttunnar (Morris 1999, 525) og því var stór hluti af skipulagningu baráttunnar að efla og 

hvetja ungt fólk til þátttöku (Clayton 2018, 455).   

Aðgerðir Black Lives Matter hreyfingarinnar hafa meðal annars verið að sitja fyrir á ýmsum 

stöðum. Auk þess hafa skipuleggjendur hreyfingarinnar skipulagt mótmæli og fjöldafundi í 

fjölda borgum og líta svo á að skapandi truflun sé ákveðin leið til þess að vekja frekari athygli 

á almennar árásir á svört líf (Rickford 2016, 36). Einn helsti munurinn á milli aðgerða þessara 

tveggja hreyfinga er þá að skipuleggjendur Black Lives Matter hreyfingarinnar hafa skipulagt 

mótmæli og fjöldafundi með hjálp samfélagsmiðla á borð við Twitter og Facebook (Clayton 

2018, 454). Í því skyni hjálpa samfélagsmiðlar skipuleggjendum að dreifa upplýsingum um 

aðgerðir hennar á mun fljótari máta heldur en með hefðbundnum fjölmiðlum og ná þar með 

að koma fólki saman á stuttum tíma (Mundt, Ross og Burnett 2018, 8-9).  

Auk þess hafa þátttakendur Black Lives Matter hreyfingarinnar dreift ýmsu tjáningaríku og 

upplýsingamiklu efni sem hefur jafnan leitt til þess að fjöldi fólks hefur verið hvatt til þess að 

koma og taka þátt í mótmælum (Tillery 2019, 319). Margir þátttakendur hreyfingarinnar eru 

enn fremur ungt fólk, en hreyfingin hefur á sama tíma hvatt eldri aktívista til þess að taka þátt 
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í þessari baráttu og tengjast nýrri kynslóð aktívista (Rickford 2016, 35). Því er hægt að segja að 

báðar fjöldahreyfingarnar hafa hvatt ungt fólk til þátttöku og að þessi tiltekni hópur er jafnan 

stór og mikilvægur hluti af skipulagi þeirra beggja. 

Þegar á heildina er litið er í raun hægt að færa rök fyrir því að sá munur sem er á milli 

þessara tveggja fjöldahreyfinga er að einhverju leyti fyrir tilstilli samfélagsmiðla. Báðar 

hreyfingarnar notuðu fjölmiðla til þess að ýta undir stuðningi við hvora hreyfinguna og 

skilaboði hennar (Clayton 2018, 450) og eins og áður kom fram virka bæði hefðbundnir miðlar 

og nýir á borð við samfélagsmiðla sem ákveðin almannarými þar sem þeir eru vettvangur til 

upplýsingamiðlunar og samskipta meðal almennings (Fuchs 2014, 60). Jafnframt hafa bæði 

stafrænir miðlar og hefðbundnir miðlar ákveðið dagskrárvald (McCombs 2008, 2) sem sést í 

samspili þeirra þar sem umræða á stafrænum miðlum hefur leitt til endurhugsunar hjá 

hefðbundnum miðlum og öðrum gerendum (Fenton 2012, 136). Hins vegar færi ég rök fyrir 

því að Black Lives Matter hreyfingin hefur getað skipulagt sig á annan máta og í raun tekið 

starfið skrefinu lengra vegna tilveru samfélagsmiðla.   

Black Lives Matter hreyfingin er hluti af þessum nýjum hreyfingum sem hafa komið upp til 

þess að skora á ríkjandi kerfi og óbreyttu ástandi þess og hafa gert slíkt með því að nota 

samfélagsmiðla í miklum mæli til þess að skipuleggja sig, vekja athygli á málefnum og hvetja 

fólk til þátttöku (Davis 2019, 145). Auk þess geta samfélagsmiðlar hjálpað við að móta umræðu 

um þau málefni sem fjöldahreyfingar vilja skína ljósi á, mynda sambönd á milli fólks og dreifa 

upplýsingum um þær aðferðir sem þær hyggjast nota (Mundt, Ross og Burnett 2018, 2-3). 

Það kemur því í raun ekki á óvart að fjöldahreyfingar nú til dags séu að nýta sér 

samfélagsmiðla, þar sem formgerð þeirra hvetur fólk til samskipta í því skyni að fólk getur tjáð 

sig og átt ýmsar umræður á þessum miðlum (Yamamoto og Kushin 2014, 433). Þeir virka 

jafnframt sem ákveðið (nýtt) almannarými í því skyni að allir þeir sem að hafa bæði aðgang að 

slíkum fjölmiðlum og áhuga á því að taka þátt hafa tækifæri til þess að koma saman og ræða 

um málefni líðandi stundar (Schäfer 2015, 1). 

Það eru þó ákveðnar takmarkanir á því fyrirkomulagi sem að margar nýjar fjöldahreyfingar 

fylgja. Margar hverjar halda sig í fjarlægð frá hefðbundnum fjölmiðlum og pólitískum 

stofnunum og neita að koma fram með skýr markmið og stefnutillögur, sem og að vera ekki 

með ákveðna fulltrúa í forsvari (Davis 2019, 146). Ýmsir fræðimenn telja þá að fjöldahreyfingar 

þurfi að hafa einhvers konar tengsl við stjórnmálamenn eða þingmenn til þess að ná 
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raunverulegum og róttækum breytingum (Rickford 2016, 39). Hins vegar er ekki hægt að neita 

þeim árangri sem að margar af þessum fjöldahreyfingum hafa samt sem áður náð. Þær hafa 

til dæmis komið snögglega fram og náð að safna saman gríðarlegum fjölda fólks til þátttöku, 

sem og að hafa náð víðtækum fjölmiðlaumfjöllunum og almenningsstuðningi þrátt fyrir skort 

þeirra á fjölmiðlaáætlunum og opinberum talsmönnum (Davis 2019, 145).  

Ef við lítum á Black Lives Matter hreyfinguna eina og sér hefur hún náð að hvetja fjölda 

fólks til þess að koma saman og taka þátt í mótmælum frá árinu 2013, og er það að hluta til að 

þakka því tjáningaríka og upplýsingamikla efni sem skipuleggjendur hennar hafa veitt öðrum 

þátttakendum hreyfingarinnar (Tillery 2019, 319). Jafnframt hefur hreyfingin spilað hlut í að 

gera róttæka umræðu vinsælli og eðlilegri og skorað á kynþáttahyggju í stefnumótun. Að 

lokum hefur hreyfingin náð í nokkrum tilvikum að fá lögreglumenn kærða og refsað fyrir 

ósæmilega hegðun, sem gæti gefið til kynna að ákall almennings getur í raun stuðlað að 

einhvers konar breytingum (Rickford 2016, 36-37). 

Út frá þessari umræðu eru færð rök fyrir því í þessari ritgerð að vegna tilkomu 

samfélagsmiðla hefur fyrirkomulag fjöldahreyfinga breyst að ýmsu leyti. Það hefur leitt til þess 

að fjöldahreyfingar eru fjölbreyttari og víðari en áður fyrr, snúa að fleiri málefnum og fleiri 

einstaklingar taka þátt í þeim. Jafnan stuðlar þessi breyting að ómiðstýrðu og láréttu skipulagi 

fjöldahreyfinga. Að vísu eru samfélagsmiðlar ekki eini þátturinn sem hefur stuðlað að þessum 

breytingum, en þeir leika engu að síður mjög mikilvægt hlutverk í því. Tel ég þessa þróun vera 

að hinu góða, þar sem hún felur í sér að litið sé til fjölbreyttari og fleiri hliða í stjórnmálum, 

sem jafnan leiðir til þess að þörf sé á því að líta á stjórnmál öðrum og opnari augum.  

Hins vegar er ég einnig sammála þeirri fullyrðingu sem bæði skipuleggjendur Black Lives 

Matter hreyfingarinnar og ýmsir fræðimenn þessa sviðs hafa lagt fram, einkum að það er 

aðeins hægt að ná fram raunverulegum og marktækum breytingum ef að það er bæði notað 

samfélagsmiðla og hefðbundnar leiðir, líkt og jarðbundinn aktívisma (e. ground-level activism), 

við skipulagningu (Mundt, Ross og Burnett 2018, 10; Kidd og McIntosh 2016, 786). Það er því 

eflaust margt sem hægt væri að bæta í fyrirkomulagi nýrra fjöldahreyfinga á borð við Black 

Lives Matter hreyfinguna, en að sama skapi er í raun ekki hægt að neita að það hafa átt sér 

stað ákveðnar breytingar á fyrirkomulagi fjöldahreyfinga og að slíkt hefur haft marktækar 

afleiðingar í för með sér, líkt og dómur Derek Chauvin fyrir morðið á George Floyd sýnir, þar 
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sem margir telja að sá dómur hefði ekki átt sér stað ef það hefði ekki verið fyrir mótmælunum 

sem fóru af stað í kjölfar morðsins (Malik 2021). 
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5 Lokaorð 
Markmið þessarar ritgerðar var að komast að því að hvaða leyti fyrirkomulag fjöldahreyfinga 

hefur breyst með tilkomu samfélagsmiðla. Slíkt var gert með því að skoða tvær 

fjöldahreyfingar sem snúa að álíka málefnum en áttu sér stað á tveimur mismunandi 

tímabilum, annars vegar baráttan fyrir borgaralegum réttindum (e. The Civil Rights 

Movement) og hins vegar Black Lives Matter hreyfingin. Í kenningaramma ritgerðinnar var 

farið yfir almannarýmiskenningu Jürgen Habermas og hvernig hefðbundnir fjölmiðlar og 

samfélagsmiðlar virka sem almannarými. Þá var einnig farið yfir dagskrárvald fjölmiðla og 

skoðað hvað felst í fyrirkomulagi fjöldahreyfinga. Í framhaldi af því var litið á fyrrnefndar tvær 

fjöldahreyfingar og farið yfir hvernig fyrirkomulagi þeirra var og hefur verið háttað. Það var 

gert með því að skoða ýmsar rannsóknir og greinar sem gerðar hafa verið á þessu sviði, þar á 

meðal rannsóknir á breyttum fjölmiðlamarkaði, fyrirkomulag og skipulag fjöldahreyfinga áður 

fyrr og nú til dags og ýmis konar samanburðir á þessum tveimur fjöldahreyfingum. Út frá þeirri 

umfjöllun var borið saman fyrirkomulag ofangreindra fjöldahreyfinga, þar á meðal leiðtogastíl, 

innrömmun og aðgerðir þeirra, og greint að hvaða leyti fyrirkomulag fjöldahreyfinga hefur 

breyst með tilkomu samfélagsmiðla og afleiðingar þess. 

Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að fyrirkomulag fjöldahreyfinga hefur breyst að 

ýmsu leyti eftir að samfélagsmiðlar komu fram. Ýmsar fjöldahreyfingar nú til dags, líkt og Black 

Lives Matter hreyfingin, nota samfélagsmiðla í miklum mæli til þess að skipuleggja, vekja 

athygli á málefnum og hvetja fólk til þátttöku. Ég færi þar með rök fyrir því að slík þróun hefur 

leitt til þess að fjöldahreyfingar séu nú fjölbreyttari og víðari en áður fyrr. Þær snúa að fleiri 

málefnum og mun fleiri einstaklingar taka þátt í þeim, þar sem opin aðgangur samfélagsmiðla 

leiðir til þess að fjöldahreyfingar eiga sér stað á mun hnattrænni máta en áður fyrr. Jafnan 

stuðla þessar breytingar að ómiðstýrðu og láréttu skipulagi í fjöldahreyfingum, en 

fjöldahreyfingar voru mun miðstýrðari áður fyrr. Það fylgja að vísu ákveðnar takmarkanir með 

þessari þróun, en ég færi samt sem áður rök fyrir því að þessar breytingar á fyrirkomulagi 

fjöldahreyfinga séu af hinu góða, þar sem þær fela í sér að fjölbreyttari raddir og hliðar komast 

á framfæri í frekari mæli á sviði stjórnmála.    

Eins og með flest önnur verk eru ákveðnar takmarkanir í þessari ritgerð, einkum þegar 

kemur að umræðu um hvernig fyrirkomulag Black Lives Matter hreyfingarinnar myndi vera ef 

samfélagsmiðlar væru ekki til staðar. Hægt er að álykta að Black Lives Matter hreyfingin hefði, 
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líkt og baráttan fyrir borgaralegum réttindum, notað hefðbunda fjölmiðla til þess að vekja 

athygli á málefnum hreyfingarinnar. Spurningin er hins vegar sú hvort að hreyfingin hefði verið 

jafn fjölbreytt og víðamikil og hún er í dag. Slíkt efni væri áhugavert að skoða frekar. Jafnan 

væri athyglisvert að skoða árangur þessara tveggja fjöldahreyfinga þegar aðeins lengri tími 

hefur liðið, þar sem erfitt er að meta árangur Black Lives Matter hreyfingarinnar núna eftir svo 

stuttan tíma. Auk þess væri áhugavert að skoða fjöldahreyfingar sem að snúa að öðrum 

málefnum, jafnt sem fjöldahreyfingar sem hefjast í öðrum ríkjum, og sjá hvort að einhver 

munur sé þar á milli. 
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