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Sally Haslanger er prófessor í heimspeki við Massachusetts institute of 
Technology. Hún lauk doktorsprófi frá Berkeley-háskóla í Kaliforníu árið 1985 
og kenndi meðal annars við háskólana í Princeton og Ann Arbor, Michigan 
áður en hún tók við stöðu við MiT. 

Í upphafi ferils síns fékkst Haslanger mest við hefðbundna frumspeki og 
vakti þá ekki síst athygli fyrir skrif sín um endingu hluta gegnum tíma. Meðal 
annarra viðfangsefna hennar voru þekkingarfræði og fornaldarheimspeki. 
Síðar tók Haslanger að einbeita sér að femínískri og félagslegri heimspeki og 
hefur á þeim vettvangi skrifað um hlutlægni og hlutgervingu, félagslegt eðli 
kyns og kynþátta og fjallað um fjölskyldur sem félagslega smíðisgripi. Segja 
má að heimspeki Haslanger einkennist af því hvernig hún beitir verkfærum 
frumspekinnar á félagslegan eða pólitískan veruleika, ekki síst þann veruleika 
sem felur í sér ranglæti og mismunun af ýmsu tagi. Verkefnin sem hún tekst 
á hendur snúast gjarnan um að greina frumspekilega þætti þeirra hlutverka 
og kringumstæðna sem við finnum okkur í og hugtakanna sem setja okkur 
þar skorður og setja svo fram tillögur að leiðum til úrbóta, ýmist hugmynda-
fræðilegra eða áþreifanlegra. Þannig eru hin frumspekilegu einkenni eða hið 
félagslega smíðaða eðli, sem Haslanger leiðir í ljós, síður en svo óbreytanlegt 
heldur er tilgangur hennar með frumspekilegri greiningu á hinum ýmsu sam-
félagsþáttum sem fela í sér ranglæti einmitt að sýna hvernig þessir þættir gætu 
verið öðruvísi og betri.

Greinin „Kúgun: rasísk og önnur“ („oppression: Racial and other“) birtist 
fyrst árið 2004 í safnritinu Racism in Mind sem ritstýrt var af Michael Levine 
og Tamas Pataki. Hún var svo endurbirt 2012 í greinasafni Haslanger Resisting 
Reality: Social Construction and Social Critique. Helsta markmið greinarinnar er 
að komast að raun um eðli kúgunar og þótt titillinn vísi sérstaklega til kyn-
þáttakúgunar er hún í raun aðeins tekin sem dæmi og greiningin getur átt við 
um hvaða kúgun sem er. Það sem einkennir kúgun er, samkvæmt Haslanger, að 
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þar á sér stað misbeiting eða misskipting valds. Hún leggur hins vegar áherslu 
á að þetta geti tekið á sig ólíkar myndir. Í sumum tilfellum sé um ákveðna ger-
endur að ræða sem misbeita valdi, jafnvel markvisst og meðvitað, en í öðrum 
sé um að ræða kerfi eða aðstæður sem fela í sér að tilteknir einstaklingar eða 
hópar verða fyrir rangsleitni án þess að endilega sé hægt að áfellast einhverja 
ákveðna gerendur.

Eyja M. Brynjarsdóttir

orðið ,rasismi‘ er notað á marga vegu og margt flokkast þar undir, að 
minnsta kosti í Bandaríkjunum nú á dögum: rasískt hatur og rasísk fyrirlitn-
ing (hvort sem er opinber eða falin), opinská mismunun, lúmsk útilokun, 
óviljandi undanbrögð, menningarleg hlutdrægni í þágu evrópulegra við-
miða um hegðun og fegurð, neikvæðar rasískar staðalímyndir í fjölmiðl-
um, listum og opinberri umræðu. Listinn er ekki tæmdur. Í þessari grein 
mun ég einblína á rasíska kúgun. Rasísk kúgun almennt og yfirráðastefna 
Hvítra sérstaklega er hvor tveggja nokkuð sem hver sá sem lætur sig varða 
kynþáttaréttlæti þarf að skoða, óháð öllum ágreiningi um notkun orðs-
ins ,rasismi‘.1 ég geri ráð fyrir því að rasísk kúgun teljist til rasisma bæði 
í almennri umræðu og í ýmsu fræðilegu samhengi. Því má vænta þess að 
rannsókn á því hvað rasismi er og hvernig við ættum að takast á við hann 
feli í sér að rasísk kúgun sé skoðuð.

Hvað er rasísk kúgun? drottnun eins hóps yfir öðrum getur átt sér 
ýmsar orsakir og henni er viðhaldið á ýmsa vegu. Til að skilja rasíska 
kúgun ættum við væntanlega að skoða kúgun almennt, sem og einstök 
söguleg tilvik þar sem kynþáttamisrétti er í brennidepli. ég tel að ekki sé 
hægt að öðlast fullnægjandi skilning á rasisma fyrirfram, heldur hvíli hann 
á djúpri greiningu á sögulegum dæmum þar sem kynþáttur á þátt í að skýra 
ranglæti. Verkfæri heimspekinnar eru mikilvæg, sérstaklega þar sem grein-
ingin verður gildishlaðin, en verk sagnfræðinga, félagsfræðinga, lögspek-

1 ég kýs að skrifa nöfn kynþátta með upphafsstaf (,Hvítur‘, ,Svartur‘, ,Suður-Amer-
íkumaður‘, o.s.frv.). Þetta tel ég rétt til að gæta samræmis milli kynþátta sem vísað 
er til með litaheitum og þeirra sem vísað er til með nöfnum á heimsálfum, til að 
draga fram muninn á venjulegum orðum yfir liti og samhljóðandi orð sem notuð 
eru yfir suma kynþætti og eins til að draga fram hvernig kynþáttur er manngerður 
gagnstætt því að litur (eða landfræðilegur uppruni) er náttúrulegur. Ennfremur 
hef ég í öðrum verkum notað orðin ,svartur‘, ,hvítur‘ o.s.frv. með lágstöfum til að 
vísa til líkamsímyndar sem tengd er kynþætti og nota orðin með hástaf sérstaklega 
fyrir kynþáttaflokkaða hópa. Þessi greinarmunur á húðlit og kynþætti er, að ég tel, 
fræðilega mikilvægur.
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inga og bókmenntafræðinga eru ómetanleg við afhjúpun ranglætis sem er 
oft með lúmskum hætti ofið inn í samfélag okkar.

Þessi grein er tilraun til að skýra hvernig líta má á rasisma og aðrar 
birtingarmyndir félagslegs ranglætis sem hluta af samfélagsgerðinni og oft 
gegnir vald þar þýðingarmiklu hlutverki. Í heimspekilegum skrifum um 
kynþætti og rasisma hefur oft verið einblínt á einstaklinginn og stundum 
hefur því verið haldið fram að ranglæti rasismans sé gagnvart einstaklingn-
um og að kerfislægur eða stofnanabundinn rasismi sé leiddur af hinum ein-
staklingsmiðaða.2 Í fyrri hluta greinarinnar leiði ég í ljós andstæður milli 
þess sem ég mun kalla „kerfislæga“ kúgun og „gerandabundna“ kúgun og 
ræði í stuttu máli um gildistengdan grunn þess ranglætis sem hvor um sig 
felur í sér. Í seinni hlutanum skoða ég það sem einkennir kúgun hópa. Sér í 
lagi spyr ég við hvaða tengsl milli hópsins – kynþáttar, kyns, stéttar o.s.frv. 
– og ranglætisins skuli miða til að skilgreina kúgun hópsins. ég mun færa 
rök fyrir því að kúgun hóps þurfi ekki að fela það í sér að hópurinn sé með 
opinskáum hætti skotspónn hinnar ranglátu stofnunar en að meira þurfi 
til en tilfallandi fylgni milli meðlima hópsins og þeirra sem verða fyrir 
ranglátri meðferð. Markmiðið er að setja fram málamiðlun milli þessara 
tveggja viðhorfa.

1. Kúgun: Gerendur og kerfi
Hvað er kúgun? Kúgunarhugtakið hefur verið notað til að benda á það 
hvernig hópum einstaklinga er með kerfisbundnum og ósanngjörnum 
hætti gert óhægt um vik innan tiltekinna samfélagsgerða.3 Að þessu sögðu 

2 Adrian Piper, „Higher-order discrimination“, Identity, Character, and Morality: 
Essays in Moral Psychology, ritstj. owen J. Flanagan og Amélie Rorty, Cambridge, 
MA: MiT Press, 1990, bls. 285–309; Adrian Piper, „Two Kinds of discrimination“, 
Yale Journal of Criticism 1/1993, bls. 25–74; Kwame Anthony Appiah, „Racisms“, 
Anatomy of Racism, ritstj. david Theo Goldberg, Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1990, bls. 3–17. Sjá einnig Gertrude Ezorsky, Racism and justice 
the case for affirmative action, ithaca: Cornell University Press, 1991. Um kerfislæg-
an rasisma, sjá J.L.A. Garcia, „The Heart of Racism“, Journal of Social Philosophy 
1/1996, bls. 5–46; „Current Conceptions of Racism: A Critical Examination of 
Some Recent Social Philosophy“, Journal of Social Philosophy 2/1997, bls. 5–42; og 
„Philosophical Analysis And The Moral Concept of Racism“, Philosophy & Social 
Criticism 5/1999, bls. 1–32.

3 Áhugavert væri að skoða sögu orðsins ,kúgun‘ og notkunar þess í samhengi við 
pólitískar deilur. ég hef valið þetta orð sem viðfangsefni greinarinnar einkum til 
að staðsetja umræðuna innan ákveðinnar hefðar pólitískrar túlkunar sem er miðlæg 
í femínískum og and-rasískum verkum, í von um að frekari skýringar á hugtakinu 
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er vert að hafa hugfast að sjálft kúgunarhugtakið er viðsjált. Byrjum á 
stuttu yfirliti yfir nokkrar af þeim kringumstæðum sem með réttu má kalla 
kúgandi, í því skyni að rannsaka grundvallaratriði kúgunar.

Best þekkt er sú gerð kúgunar þar sem gerandi eða gerendur misnota 
vald sitt til að valda öðrum skaða. Út frá þessu getum við lagt upp með þá 
hugmynd að x beiti y kúgun því aðeins að x sé gerandi sem býr yfir valdi 
eða yfirráðum og að y verði fyrir óréttmætum eða ranglátum þjáningum 
undir valdi x eða vegna óréttmætrar valdbeitingar x. Hér er því haldið 
opnu hvers konar valdi er beitt og hvort x og y eru einstaklingar eða hópar. 
Lítum fyrst á gerendur og þolendur kúgunar. Um er að ræða fjórar mögu-
legar samsetningar: einstaklingur kúgar einstakling, einstaklingur kúgar 
hóp, hópur kúgar einstakling, hópur kúgar hóp. 

Má finna trúverðug dæmi um hverja gerð? Fjórða skilgreiningin á 
kúgun í annarri útgáfu Oxford English Dictionary virðist, þrátt fyrir að vera 
merkt sem úrelt, gefa dæmi þar sem einstaklingur kúgar einstakling: „van-
helgun konu með valdi, nauðgun“.4 Þó að notkun orðsins „kúgun“ sem 
samheiti við „nauðgun“ sé úrelt þá lítur fólk stundum svo á að samband 
tveggja einstaklinga geti falið í sér kúgun. Sem dæmi má nefna ákveð-
ið samband foreldris og barns eða eiginmanns og eiginkonu. dæmi um 
samsetningu af gerð tvö (einstaklingur kúgar hóp) er ef til vill af því tagi 
sem algengast hefur verið í sögunni, þar sem það er af sambandi milli 
einvalds og þegna hans sem farið hefur úrskeiðis: harðstjórinn er sá sem 
kúgar þjóð sína. Einföldustu dæmin um tilfelli þar sem hópar eru kúgarar 
byggja á fyrri dæmunum: ef nauðgun er kúgun þá hlýtur hópnauðgun að 
vera kúgun hóps á einstaklingi; hið sama gildir um aftöku án dóms og laga 
eða þegar hópur pyntar einstakling. Með svipuðum hætti má segja að ef 
einstakur harðstjóri getur kúgað þjóðina getur fámennisstjórn væntanlega 
gert það líka (eða jafnvel lýðræðislega kjörin stjórn).

Við munum brátt líta á þær gerðir kúgunar sem fela ekki í sér kúgandi 
geranda (hóp eða einstakling) en áður skulum við byrja á því að gera grein-
armun á tvenns konar uppsprettu valds í þeim dæmum sem við höfum 
skoðað fram að þessu. oft snúast dæmi um kúgun um ósanngjarna vald-
beitingu þar sem uppspretta valds eða yfirráða er í samfélagi eða stofnun;  

geri það aðgengilegra og gagnlegra í augum þeirra sem haldnir eru tortryggni 
gagnvart þessari hefð. 

4 J. A. Simpson og E. S. C. Weiner, (ritstj.), The Oxford English Dictionary, 2. útg. 
oxford: Clarendon Press, 1989.
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slík dæmi gera ráð fyrir að félagslegt stigveldi (kannski réttmætt en kannski 
óréttmætt) sé þegar til staðar. Lítum á nauðgunardæmið. Í nútímasam-
hengi, þar sem oft er viðurkennt að nauðgun snúist um félagslegt vald 
en ekki bara um kynlíf, má auðveldlega skilja nauðgunartilfelli með eft-
irfarandi hætti: karlar sem nauðga eru að beita félagslegu valdi sínu yfir 
konum með óréttmætum hætti gegnum þvingað kynlíf. (Líklegt má teljast 
að þegar um nauðgun er að ræða séu þeir að beita óréttmætu félagslegu 
valdi með óréttmætum hætti!)

Þó má halda því fram að stundum sé nauðgun ekki beiting félagslegs 
valds: ekki er óhugsandi að nauðgarinn hafi jafnmikið eða jafnvel minna 
félagslegt vald en þolandi nauðgunarinnar (munum eftir möguleikanum 
á að gerandi og þolandi séu af sama kyni). Ef við höldum áfram að líta á 
nauðgun sem dæmigerða fyrir kúgun einstaklings á einstaklingi þá ættum 
við kannski að draga þá ályktun að það sem er rangt við kúgun felist í 
beitingu valds – ekki aðeins félagslegs valds heldur hvers konar valds, 
svo sem líkamlegs valds – til að valda öðrum óréttmætum skaða. Í stuttu 
máli: x kúgar y þá og því aðeins að x valdi y skaða með óréttmætum hætti. 
Samkvæmt þessari skoðun er kúgun eitthvað meira en aðeins það að valda 
skaða (þar sem gert er ráð fyrir að stundum sé hægt að valda skaða með 
réttmætum hætti, til dæmis í sjálfsvörn), en kúgun felur ekki nauðsynlega 
í sér beitingu félagslegs valds: hryðjuverkamaður getur kúgað gísl með afli 
einu saman (með frelsissviptingu, pyntingum og svo framvegis).5 Tilefni 
gíslatökunnar getur þá jafnvel verið að fanginn hafi meira félagslegt vald 
og yfirráð en hryðjuverkamaðurinn.

Er þetta – að valda óréttmætum skaða – þá ekki kjarni kúgunar? Það 
kann að lofa góðu að svo miklu leyti sem kúgun er skilgreind sem eitt-
hvað augljóslega siðferðilega rangt.6 Eins og við höfum séð þá er hugtakið 
stundum notað til að lýsa skaðanum sem einstaklingur, kúgarinn, veldur 
öðrum, hinum kúgaða. En þá verður kúgunin ekkert annað en óréttmætur 
skaði, nema hægt sé að segja eitthvað meira um óréttmæta athöfn en að 
hún sé siðlaus. Þetta gefur til kynna að eitthvað vanti í greinargerðina.

Vafalaust eru fleiri en ein leið til að hugsa um kúgun og það ranglæti 
sem henni fylgir. Samt er það gagnlegt, trúi ég, að byrja á því að stilla upp 

5 Ef því er haldið til streitu að hugtakið „skaði“ hljóti að fela í sér óréttmætan áverka 
þá má auðvitað breyta lýsingunni þannig að hún geri ráð fyrir að hægt sé að valda 
réttmætum áverka.

6 Þetta skilyrði fyrir fullnægjandi greiningu á rasisma er komið frá J.L.A. Garcia, 
„Current Conceptions of Racism“, bls. 6.

KÚGUN: RASÍSK oG öNNUR



154

tveimur gerðum tilfella andspænis hvorri annarri. Í annarri gerðinni er 
kúgun óréttmæt athöfn framkvæmd af geranda: ef kúgun af þessari gerð 
á sér stað þegar persóna eða persónur (kúgarinn eða kúgararnir) valda 
öðrum skaða (hinum kúgaða) með óréttmætum hætti. Við skulum kalla 
þessa gerð tilfella, eins og vænta má, gerandakúgun. Það er ekki ljóst að öll 
tilfelli þar sem gerandi veldur óréttmætum skaða eigi að teljast dæmi um 
kúgun; alvarleiki athafnarinnar og misbeiting valdsins eru þættir sem geta 
greint kúgun frá annars konar rangmætum skaða.

Í hinum tilfellunum felst kúgunin ekki í ranglátri athöfn af hálfu ein-
staklings heldur í félagslegu/pólitísku ranglæti; hún er vandamál sem felst 
í sameiginlegu fyrirkomulagi, ranglæti í venjum okkar eða stofnunum. 
Lítum á harðstjórn. Harðstjórn er ekki óréttmæt vegna þess (eða ekki 
aðeins vegna þess) að harðstjórar séu siðlausar manneskjur sem vísvitandi 
valda öðrum skaða, heldur vegna þess að sú stjórnskipan sem felur í sér 
harðstjórn er ranglát. Kenningasmiði greinir á um það í hverju ranglæti 
hennar felst nákvæmlega en meðal lykilatriða má telja þá staðreynd að 
harðstjórn er ekki fyrirkomulag þar sem einstaklingar teljast siðferðileg-
ir jafningjar. (Samkvæmt meira eða minna frjálslyndri greinargerð mætti 
halda því fram að slíkt fyrirkomulag sé ekki hægt að réttlæta með neinum 
hætti sem samfélag skynsamra jafningja gæti samþykkt og að dreifing valds 
og gæða undir harðstjórn hvíli á andstyggilegum og siðferðilega vafasöm-
um mannamun.) illgirni harðstjórans kann að auka á það sem er kúgandi 
við harðstjórn, en jafnvel þegar harðstjórinn er velviljaður þá er stjórn-
skipanin kúgandi. Við skulum kalla þessa seinni gerð tilfella kerfislæga 
kúgun.7

Þegar um er að ræða gerandakúgun er sjónum beint að einstaklingum 
eða hópum og athöfnum þeirra; það er hlutverk okkar bestu siðfræðikenn-
inga að segja til um það hvenær viðkomandi athöfn er röng. Þegar um er 
að ræða kerfislæga kúgun er sjónum beint að sameiginlegu fyrirkomulagi 
okkar – stofnunum okkar, stefnu og venjum – og réttlætiskenning ætti að 
sjá okkur fyrir mati á ranglætinu. Vitaskuld má finna samhengi þar sem 

7 Þessi gerð kúgunar, sem stundum er túlkuð með þrengri hætti, hefur líka verið 
kölluð „stofnanakúgun“ („stofnanalægur rasismi“). Sjá, til dæmis, Kwame Ture 
(öðru nafni Stokely Carmichael) og Charles V. Hamilton, Black Power: the Politics of 
Liberation in America, New york: Random House, 1967; Gertrude Ezorsky, Racism 
and Justice the Case for Affirmative Action; Lawrence A. Blum, I’m not a Racist, But … 
the Moral Quandary of Race, ithaca: Cornell University Press, 2002, bls. 22–26.
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við þurfum að horfa jafnt til einstaklinga sem fyrirkomulagsins, til bæði 
siðferðilegra og pólitískra brota.8

Hugmyndin um geranda sem kúgar annan er tiltölulega kunnugleg; 
ef til vill er það meira framandi að hugsa um lög, stofnanir og venjur sem 
kúgandi. Því ætti það að vera gagnlegt að skoða nokkur sennileg dæmi um 
kerfislæga kúgun:9

opinská formleg mismunun virðist gefa afdráttarlaus dæmi um •	
kerfislæga kúgun: til dæmis löggjöfin sem kennd var við „Jim 
Crow“, sem fólst í kynþáttaaðskilnaði í Bandaríkjunum eða afnámi 
kosningaréttar og ýmissa annarra réttinda kvenna í Afganistan 
undir stjórn talibana.
Samkvæmt „Jim Crow“-lögunum hindruðu kosningagjöld og (oft •	
fölsuð) lestrarpróf nánast alla af afrískum uppruna í að kjósa; jafn-
vel þótt slíkum framkvæmdum væri ekki beint gegn Svörtum með 
opinskáum hætti þá voru þær kúgandi. Árið 1971 tók hæstiréttur 
Bandaríkjanna fyrir mál þar sem Svartir voru með kerfisbundnum 
hætti lýstir vanhæfir til að gegna tilteknum störfum vegna prófa sem 
ekki var hægt að sýna fram á að hefðu nokkuð með hæfni til starf-
anna að gera. Úrskurður réttarins var að „framkvæmdir, ferli eða 
próf sem á yfirborðinu virðast hlutlaus, jafnvel af ásetningi, er ekki 
verjandi að nota ef afleiðing þeirra er að viðhalda ástandi sem stafar 
af fyrri mismunun“ (Griggs gegn duke Power Co. 401 US 424).
Bandarísk löggjöf um réttindi borgaranna frá sjöunda áratug tuttug-•	
ustu aldar hefur verið túlkuð sem svo að stefnu og framkvæmd sem 
hefur óréttlætt mismunandi áhrif á minnihlutahópa megi vefengja. 
Árið 1985 viðurkenndi hæstiréttur að ranglæti gagnvart fötluðum 
geti til dæmis átt sér stað þegar arkitektar hanna byggingar án ská-
brauta fyrir hjólastóla (Alexander gegn Choate 469 US 287). Í áliti 
sínu lagði rétturinn áherslu á að ranglát mismunun geti átt sér stað 
ekki aðeins vegna óvildar heldur einfaldlega vegna hugsunarleysis 
eða skeytingarleysis.

8 Mörkin milli siðferðiskenningar og pólitískrar kenningar eru engan veginn skýr. 
ég hneigist til þess að tala um siðferðiskenningu sem kenningu um mannlega 
breytni og því sem eitthvað sem á fyrst og fremst við um einstaklinga (og þar með 
um hópa). Meginviðfangsefni pólitískrar kenningar er sameiginleg tilhögun okkar, 
svo sem hefðir, stofnanir, stefnur og svo framvegis. Vitaskuld samrýmist það þessu 
að brot einstaklinga og kerfislægt ranglæti séu hvor tveggja siðferðilega röng.

9 ég vil þakka Elizabeth Anderson fyrir að leggja til sum af þessum dæmum.
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Menningarleg viðmið og óformlegar venjur sem hafa í för með •	
sér óréttmætar kvaðir eða misræmi í tækifærum milli tveggja hópa 
eru kúgandi. Kynjaviðmið varðandi umönnun barna og aldraðra, 
heimilisstörf, útlit, klæðaburð, menntun, starfsferil og svo fram-
vegis kúga konur.
Menningarlegar venjur og afurðir sem ala á neikvæðum staðal-•	
ímyndum tiltekinna hópa eru kúgandi, ekki aðeins vegna þess að 
þær eru móðgandi fyrir meðlimi viðkomandi hópa eða ala á fyrir-
litningu eða hatri gagnvart þeim, heldur einnig vegna þess að þær 
geta haft brenglandi áhrif á dómgreind þeirra sem eru í áhrifastöð-
um. Við munum líta á nokkur slík dæmi hér á eftir.10

ég lagði til hér að framan að kúgun sé með mikilvægum hætti tengd mis-
beitingu valds. Þetta fellur vel að þeirri mynd að vald sé misnotað af ein-
staklingi sem beitir því án þess að skeyta um siðferðilegar skorður. En 
hvernig fáum við botn í þetta þegar um kerfislæga kúgun er að ræða? Sé 
aðeins einblínt á einstaklinga og misgjörðir þeirra er hætt við að horft sé 
fram hjá því að félagslegt vald – það vald sem oftast er misbeitt við kúg-
andi kringumstæður – feli í sér tengsl: það hvílir á stofnunum og venjum 
sem móta sambönd okkar hvers við annað.11 Þegar kerfi dreifa valdi með 
ósanngjörnum hætti verður hið ólögmæta ójafnvægi valdsins að aðalatriði, 
fremur en misbeiting einstaklings á valdi.

Til að mynda hafa háskólakennarar í sumu samhengi (þó ekki öllu) 
meira vald en nemendur þeirra í krafti reglna, venja og væntinga sem gilda 
hjá menntastofnunum. Einstaklingar geta aukið vald sitt með því að þróa 
færni sína í að vinna innan hefðanna; þeir geta líka tapað valdi ef þeir skilja 
þær ekki eða laga sig ekki að þeim. Ef samband viðkomandi kennara og 
nemanda er byggt upp með sanngjörnum hætti má ætla að siðferðisbrest-
ir einstaklinga skýri ranglæti sem á sér stað innan þess. Hugsum okkur 
tilfelli þar sem þær venjur og stofnanir sem hlutverk háskólakennarans 
samanstendur af eru réttlátar en einstaklingurinn í því hlutverki, köllum 
hann Stanley, gefur öllum hörundsdökkum konum sem taka námskeið-

10 dorothy E. Roberts, Shattered Bonds: the Color of Child Welfare, New york: Basic 
Books, 2002, bls. 47–74.

11 Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume I: An Introduction, þýð. Robert 
Hurley, Vintage Books ed., New york: Random House, 1978 [1976]; Nancy Fraser, 
„Foucault on Modern Power: Empiricial insights and Normative Confusions“, 
Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory, Min-
neapolis: University of Minnesota Press, 1989, bls. 17–34.
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ið hans lágar einkunnir, óháð því hvernig þær standa sig. Í slíku tilfelli 
kemur ranglætið fram sem misbeiting tiltekins einstaklings á því sem ann-
ars myndi teljast lögmætt samband byggt á valdamisræmi. Í tilfellum þar 
sem hefðirnar að baki félagslegu sambandi eru réttlátar en einhver verður 
fyrir rangmætum skaða má leiða líkur að því að annar hvor aðilinn hafi 
brotið af sér siðferðilega.

Í öðrum tilfellum felst vandinn hins vegar í byggingu sambandsins og 
í valddreifingunni. Andspænis dæminu um óupplýsta kennarann Stanley, 
sem misbeitir því valdi sem honum er veitt innan sanngjarns félagslegs 
kerfis, skulum við stilla upp dæmi um kerfislægt ranglæti þar sem til dæmis 
aðeins karlar og Hvítar konur mega starfa sem háskólakennarar og vera 
skráðir nemendur. Hörundsdökku konurnar sem verða fyrir ranglátri 
meðferð í fyrra dæminu verða ekki fyrir kerfislægri kúgun þó að þær verði 
fyrir siðferðilegum misgjörðum Stanleys. Í seinna dæminu verða þær fyrir 
kerfislægri kúgun og svo væri jafnvel þótt kennarar sem vildu grafa undan 
hinu rangláta kerfi létu þeim í té öll nauðsynleg námsgögn: ef til vill myndi 
annar kennari, Larry, veita óskráðum hörundsdökkum konum aðgang að 
kennslustundum hjá sér.

Ef við lítum sérstaklega á gerandakúgun þá hljótum við alltaf að leita 
að kúgara þegar einhver er kúgaður. En þegar um kerfislæga kúgun er að 
ræða þarf ekki að vera að neinn kúgari sé til staðar í þeim skilningi að ger-
andi beri ábyrgð á kúguninni. Hefðir og stofnanir eru kúgandi og sumir 
einstaklingar eða hópar njóta forréttinda innan þessara hefða og stofn-
ana. En það væri rangt að telja alla þá sem njóta forréttinda til kúgara.12 
Samt sem áður má vera, þegar um kerfislæga kúgun er að ræða, að sumir 
beri meiri ábyrgð en aðrir á því að viðhalda ranglætinu; þeir kunna að 
vera sekari um að skapa, viðhalda, framlengja og hagnýta sér hin ranglátu 
félagslegu sambönd. Í slíkum tilfellum telst einstaklingur vera kúgari ef 
misgjörðir hans auka á hið kerfislæga ranglæti, það er ef hann er virkur í 
að beita kúgun innan kúgandi kerfis.13 En ekki allir sem njóta forréttinda 
innan kúgandi kerfis eru gerendur í þeim skilningi.

12 Sjá gagnlega umræðu um ásökun í samhengi við kúgun hjá Cheshire Calhoun, 
„Responsibility And Reproach“, Ethics 2/1989, bls. 389–406.

13 Nákvæm skilyrði þess að vera kúgari velta á því hvaða siðferðiskenningu við 
aðhyllumst. Spurningin er: Hvenær gera athafnir manns hann samsekan kerfislægu 
ranglæti? Samkvæmt sumum kenningum geta athafnir manns verið siðferðilega 
rangar fyrir það eitt að hann sé óvirkur þátttakandi í ranglátu kerfi; samkvæmt 
öðrum kenningum eru þær það ekki.

KÚGUN: RASÍSK oG öNNUR



158

Þessar hugleiðingar gefa til kynna að bæði gerandakúgun og kerfislæg 
kúgun geti stundum verið vísvitandi og stundum ekki, og að stundum sé 
við einstaklinga að sakast vegna skaðans og stundum ekki. Þegar um ger-
andakúgun er að ræða snýst spurningin um það hvort gerandinn hafi vald-
ið öðrum rangmætum skaða með misbeitingu valds.14 illvilji eða fjand-
samlegur ásetningur er ekki nauðsynlegur: hægt er að misbeita valdi sínu 
til að valda rangmætum skaða með því að vera tillitslaus og skeytingarlaus. 
Hvort við gerandann er að sakast er svo enn önnur spurning; í sumum til-
fellum fer það eftir ætlun hans en í öðrum veltur það á vanrækslu gerand-
ans gagnvart því að greina áhrif eigin athafna.

Þegar um kerfislæga kúgun er að ræða snýst málið um það hvort kerfið 
(stefnan, framkvæmdin, stofnunin, rökgerðin, menningarlega viðmiðið) sé 
ranglátt og skapi eða viðhaldi óréttmætum valdatengslum. Aftur getur hið 
kúgandi kerfi ýmist verið skapað af ásetningi eða ekki. Kerfi getur vald-
ið tilteknum hópi óréttmætum skaða án þess að neinn hafi séð það fyrir 
og jafnvel án þess að nokkur átti sig á því eftir á; þeir sem bera ábyrgð á 
kerfinu kunna jafnvel að vera velviljaðir og að vinna út frá bestu fáanlegu 
upplýsingum. Það hvort einstaklingur eða hópur er ámælisverður vegna 
ranglætisins veltur á því hvaða hlutverki hann gegnir við að koma á fót eða 
viðhalda hinu rangláta kerfi.

2. Nálgun einstaklingshyggju og stofnanahyggju
Ein mikilvæg ástæða þess að gera greinarmun á gerandakúgun og kerfis-
lægri kúgun er að þótt kerfislæg kúgun verði stundum til af ásetningi, til 
dæmis ásetningi þeirra sem móta stefnu, þá er mögulegt að hópur sé kúg-
aður innan kerfis án þess að nokkur gerandi beri ábyrgð á tilvist þess eða 
þeirri mynd sem það tekur á sig. Vissulega gegna einstaklingar hlutverki 
við að skapa og viðhalda hinum félagslega veruleika en flestar hefðir og 
stofnanir sem móta líf okkar eru, þrátt fyrir að samanstanda af einstakling-
um og verða fyrir áhrifum frá einstaklingum, ekki hannaðar af einhverjum 
einum eða undir stjórn einhvers eins aðila. Ríkisstjórnin, hagkerfið, laga-
kerfið, menntakerfið, samgöngukerfið, trúarbrögðin, fjölskyldan, kurt-
eisisvenjurnar, fjölmiðlarnir, listirnar og tungumálið er allt sameiginlegt 
14 ég er hér að leggja til að kúgun feli í sér misnotkun valds eða valdamisræmi, jafnvel 

þótt ég hafi ekki sérstaklega fært fyrir því rök og þótt ég muni ekki fá úr því skorið 
hér hvort við ættum endilega að halda þessu fram. Þessi leið lofar þó góðu þegar 
að því kemur að greina kúgun frá öðrum gerðum siðferðilegra og pólitískra rang-
inda.
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framtak sem er viðhaldið með flóknum félagslegum hefðum og skipulagi 
sem byggir á samvinnu. og þetta felur allt í sér dreifingu valds meðal ein-
staklinga – til dæmis dregur almenningssamgöngukerfi sem er óaðgengi-
legt fötluðum úr valdi þeirra í samanburði við ófatlaða. Kurteisisvenjur 
sem hindra konur í að bjóða körlum á stefnumót eða krefjast þess að karl 
beri allan kostnað af því sem fram fer á stefnumótinu eru heldur ekki hlut-
lausar með tilliti til valddreifingar.

Í sumum tilfellum hafa félagslegar stofnanir tiltölulega kostnaðarlitlar 
undankomuleiðir. En jafnvel það sem gætu virst meðfærilegar venjur hvílir 
á væntingum og samskiptabendingum sem ekki eru undir stjórn neins til-
tekins einstaklings; þannig væri, nema í undantekningartilfellum, rangt 
að líta á þær sem eitthvað sem skapað er eða stjórnað af einstökum ger-
anda (eða mörgum samhuga gerendum).15 Ef vald felst í samböndum sem 
sprottin eru af venjum og enginn stakur gerandi ber ábyrgð á tiltekinni 
venju, getur dreifing valds í mikilvægum skilningi verið ranglát án þess að 
ranglætið megi almennilega greina út frá misgjörðum einhvers geranda.

Þetta atriði, að stjórn á félagslegu kerfi sé oft handan seilingar ein-
staklinga, mælir gegn því sem við getum kallað einstaklingshyggjunálg-
un á kúgun. Samkvæmt einstaklingshyggjunálgun er gerandakúgun helsta 
mynd kúgunar og misgjörðir gerandans eru viðmiðið: kúgun er fyrst og 
fremst siðferðileg misgjörð sem á sér stað þegar gerandi (kúgarinn) veld-
ur öðrum (hinum kúgaða) óréttmætum skaða; ef eitthvað annað en ger-
andi (til dæmis löggjöf) er kúgandi þá er það svo í afleiddum skilningi 
og ranglætið verður greint út frá misgjörð geranda. Til dæmis gæti ein-
hver haldið því fram að lög og annað þvíumlíkt séu aðeins kúgandi að svo 
miklu leyti sem þau eru verkfæri geranda sem (af ásetningi) veldur skaða. 
Einstaklingshyggjunálgunin hafnar þeirri hugmynd að kerfislæg kúgun sé 
sérstök tegund ranginda.16

15 Ennfremur eru félagslegar hefðir og stofnanir hluti af flóknum vef merkingar með 
mismunandi afleiðingar sem gætu skipt máli við að meta tilgang þeirra, jafnvel þótt 
mögulegt kunni að vera að ákvarða „merkingu“ athafnar einstaklings, til dæmis 
með því að skoða ætlunina á bak við hana.

16 Þótt Garcia ræði ekki sérstaklega um rasisma sem kúgun virðist kenning hans um 
rasisma falla undir það sem ég lýsi hér sem einstaklingshyggjunálgun að kúgun. Sjá 
J.L.A. Garcia, „The Heart of Racism“; „Current Conceptions of Racism“;„Philo-
sophical Analysis And The Moral Concept of Racism“. Sjá einnig deiluna milli 
Garcia og Mills í Charles W. Mills, The Racial Contract, ithaca: Cornell University 
Press, 1997; J.L.A. Garcia, „The Racial Contract Hypothesis“ og Charles W. Mills, 
„The “Racial Contract” as Methodology (Not Hypothesis)“, Philosophia Africana 
1/2002, bls. 75–99.
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Eins og ég minntist á er ein af fræðilegu ástæðunum fyrir því að hafna 
einstaklingshyggjunálguninni sú að hún getur ekki gert grein fyrir þeim 
myndum ranglætis þar sem enginn tiltekinn einstaklingur ber ábyrgð. Þó 
að ég hafi lagt fram dæmi þessu til stuðnings þá þyrfti í ítarlegri umræðu 
að skoða svör einstaklingshyggjusinna við slíkum dæmum. 

Jafnframt má finna hagnýtari ástæður til að líta á einstaklingshyggju-
nálgunina sem ófullnægjandi, eins og það hvað skuli teljast merki um 
kúgun og hvað skuli teljast viðeigandi lausn. Til að sýna að tiltekinn 
hópur verði fyrir gerandakúgun þurfum við til dæmis að færa sönnur á að 
til staðar sé gerandi (eða gerendur) sem ber siðferðilega ábyrgð á að valda 
honum óréttmætum skaða. Þó kann að vera ómögulegt að rekja ranglæt-
ið til einhvers geranda (og jafnvel að greina líka ætlanir gerandans). Til 
að sýna á hinn bóginn að hópur verði fyrir kerfislægri kúgun þurfum við 
að færa sönnur á að valdi sé misskipt þannig að meðlimir þessa hóps verði 
undir af óréttmætum sökum. Í fyrra tilfellinu hlýtur svo lausnin að bein-
ast að gerandanum eða gerendunum sem bera ábyrgð á skaðanum en í 
því seinna að því að breyta skipulagi samfélagsins í því skyni að gera það 
réttlátara.

Að sjálfsögðu má finna báðar gerðir tilfella og þær eru báðar áhyggju-
efni; samfélög okkar hafa rangláta byggingu og siðlaust fólk með vald 
getur skaðað aðra og gerir það. Ennfremur tengjast mál einstaklinga og 
kerfislæg mál að svo miklu leyti sem einstaklingar bregðast við félags-
legu samhengi og bygging samfélagsins er sköpuð, henni viðhaldið og 
breytt af einstaklingum. Samt sem áður eru til aðstæður sem eru greinilega 
ranglátar jafnvel þótt óljóst sé hvort gerandi eigi að geta talist ábyrgur fyrir 
kúguninni. Við þurfum ekki rjúkandi byssuhólk til að sýna fram á að kerfi 
með hefðum og stefnu sem hefur í för með sér að konum sé neitað um 
viðunandi heilsugæslu sé ranglátt. ég vil líka halda því fram að við ættum 
að binda meiri vonir við að félagslegar og pólitískar breytingar geti haft 
í för með sér verulegar umbætur í lífi fólks en að siðferðilegar framfarir 
einstaklinga geri það. Eins og Liam Murphy leggur til: „Það er augljóslega 
satt að í hagnýtum skilningi er það yfirgnæfandi betri kostur að réttlæti sé 
eflt með umbótum á stofnunum en með lítt samræmdum tilburðum ein-
staklinga – nokkuð sem vert er að leggja áherslu á á tímum sem einkennast 
af því að ríkið skorist undan ábyrgð sinni á að tryggja lágmarksréttlæti í 
efnahagsmálum og stjórnmálamenn hampi sjálfboðastarfi sem staðgengli 
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fyrir það.“17 ég mun ekki reyna að réttlæta þessar vonir um kerfislægar 
fremur en siðferðilegar umbætur hér. En samkvæmt reynslu minni eru 
kerfislægar umbætur ekki aðeins víðtækari og áreiðanlegri heldur geta þær 
líka opnað augu venjulegra einstaklinga sem óafvitandi stuðla að ranglæti 
og gert þeim kleift að breyta háttum sínum án þess að þeir lendi í þeirri 
varnarstöðu sem fylgir þegar þeir verða fyrir siðferðilegri álösun.

Þeim sem leggja áherslu á mátt hinna félagslegu kerfa í lífi okkar og 
hafna einstaklingshyggjunálgun á kúgun skjátlast þó stundum í hina átt-
ina. Kerfislæg nálgun eða – það sem kann að vera betra orð til að forðast 
misskilning – „stofnanabundin nálgun“ á kúgun gengur út frá kerfislægri 
kúgun sem grundvallarformi og ýmist neitar því að einstaklingar geti verið 
kúgarar eða heldur því fram að athafnir séu kúgandi að svo miklu leyti sem 
þær stuðla að viðhaldi kúgandi kerfis.18 Þótt mikilvægt sé að fanga það 
hvernig við viðhöldum öll í ákveðnum skilningi ranglátu kerfi með þátt-
töku án umhugsunar er einnig mikilvægt að gera greinarmun á þeim sem 
misnota vald sitt til að skaða aðra og þeim sem reyna að gera sitt besta til 
að sigla gegnum siðferðilegar straumrastir hversdagslífsins.

Samkvæmt þeirri sýn sem ég hef dregið hér upp er kúgun eitthvað 
sem bæði gerendur og kerfi „gera“ en með mismunandi hætti. Kerfi getur 
valdið ranglæti með misskiptingu valds en gerendur valda rangmætum 
skaða með misbeitingu valds (stundum með misbeitingu misskipts valds). 
Svigrúm fyrir báðar gerðir kúgunar í kenningu okkar gefur okkur ríkari 
efnivið fyrir skilning á því hvernig lífi í samfélagi eru með ýmsum hætti 
settar skorður af þeim stofnunum og menningu sem kostur er á og með 
hvaða hætti við höfum gerandahæfni innan þessara takmarkana og stund-
um í mótstöðu við þær.

Til dæmis er eitt umtalsefnið, þegar kemur að kúgun, þær kerfislægu, 
og stundum er freistandi að segja óumflýjanlegu, skorður sem hinir kúg-
uðu búa við.19 Sú hugmynd að kúgun sé kerfislægt fyrirbæri hjálpar okkur 
að skilja þetta. Víkjum enn einu sinni að muninum á óupplýsta prófessorn-
um (Stanley) í réttlátu kerfi og siðferðilega ábyrga prófessornum (Larry) í 
ranglátu kerfi. Sá munur milli þessara tveggja tilfella sem skiptir máli felst 
ekki aðeins í því að hve miklu leyti megi forðast höftin (Stanley kann að 

17 Liam B. Murphy, „institutions And The demands of Justice“, Philosophy and Public 
Affairs 4/1998, bls. 251–291, hér bls. 252.

18 Marilyn Frye, The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory, Trumansburg, N.y.: 
Crossing Press, 1983, einkum bls. 38.

19 Marilyn Frye, The Politics of Reality, 1. kafli.
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vera mjög valdamikill en aðskilnaðarstofnunin veikburða) eða í kerfislægu 
eðli skaðans (óupplýsti prófessorinn getur verið mjög kerfisbundinn). Það 
er ekki heldur fjöldi hindrananna (væntanlega gæti ólögmæti hjónabands 
eitt og sér dugað til að kúga homma og lesbíur) eða hinir grófari þættir 
félagslegra fyrirbæra (stundum þarf að líta til smáatriða háttalagsins til 
að koma auga á ranglætið í því).20 Munurinn felst í því að hve miklu leyti 
ranglætið hvílir á byggingu stofnananna og hefðanna – til dæmis í því 
hvernig valdinu er dreift í þeim – og að hve miklu leyti ranglætið er að 
finna í tilteknum athöfnum og viðhorfum einstaklinga þeirra. Kerfislæg 
kúgun á sér stað þegar kerfi eru ranglát, ekki þegar ranglætið felst ein-
faldlega í siðferðilegum misbrestum – athöfnum og viðhorfum – tiltekins 
geranda.

Á þessu stigi hef ég ekki sett fram nein rök fyrir þeirri niðurstöðu að 
kúgunarhugtakið þurfi að „greina“ út frá gerandakúgun og kerfislægri 
kúgun. ég hef heldur ekki fært rök fyrir því að slík greining skuli snúast 
um misbeitingu eða misskiptingu valds til að valda skaða. ég hef aðeins 
lagt það til að kúgunarhugtak sem þróað er eftir þessum leiðum sé gagn-
legt fyrir þá sem vilja skoða vald ríkjandi hópa. ég tel að einstaklings-
hyggjunálgun á vald hópa sé ófullnægjandi vegna þess að stundum er 
kerfið sjálft, en ekki einstaklingarnir, vandamálið. Eins er stofnanabundin 
nálgun ófullnægjandi vegna þess að hún gerir ekki greinarmun á þeim sem 
misnota vald til að gera eitthvað rangt og þeim sem njóta forréttinda en 
misnota ekki vald sitt. ég mæli með „blandaðri“ nálgun sem felur ekki í 
sér að smætta gerandakúgun eða kerfislæga kúgun niður í hina gerðina. ég 
hef valið að nota orðið „kúgun“ yfir báðar gerðirnar.

3. Kúgun hópa
Þegar hér er komið sögu hef ég lagt fram drög að kenningu um kúgun sem 
gerir ráð fyrir greinargerðum fyrir réttlæti og fyrir siðferðilega röngum 
athöfnum. Hér má svo virðast sem frekari framfarir í skilningi á kúgun séu 
háðar því að fram komi staðgóðar gildiskenningar. Sem dæmi um kenningu 
um kerfislægt réttlæti hef ég bent í áttina að breiðu frjálslyndissjónarmiði 
sem gerir kröfu um að félagslegt kerfi sé þannig að skynsamir jafningjar 
gætu samþykkt það. Þessu frjálslyndissjónarmiði (og öðrum skyldum sjón-
armiðum) er ég hliðholl, þótt hægt sé að vera fylgjandi nálgun af því tagi 
sem ég hef dregið upp án þess að vera fylgjandi frjálshyggju. Augljóslega 

20 Sama heimild, sama stað.
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get ég ekki þróað og varið fullburða kenningar um réttlæti og siðferðilega 
rangar athafnir í þessum kafla. En hvað er þá hægt að gera?

Eins og gefið var til kynna í upphafi þá er það mikilvægt verkefni fyrir 
kenningu um kúgun að skýra þau tengsl milli hópa og ranglætis sem kúgun 
hópa byggir á. Í því sem á eftir fer mun ég einblína á þessi tengsl í kerfis-
lægu samhengi fremur en einstaklingssamhengi í því skyni að skilja ras-
isma, kvenfyrirlitningu og fleira af sama meiði. Auðvitað verður umfjöllun 
mín ekki „hlutlaus“ hvað varðar mismunandi hugmyndir um réttlæti. Í 
bakgrunninum mun hvíla víðtækt lýðræðis-, jafnréttis- og efnishyggju-
sjónarmið, en það verður ekki sérstaklega útskýrt eða gert að áhersluatriði 
í umræðunni.21 Eflaust má finna tilteknar hugmyndir um réttlæti sem 
gæfu óviðunandi niðurstöður samkvæmt öllum mælikvörðum ef þær væru 
mátaðar inn í kenningu mína. Markmið mitt á þessu stigi er hins vegar 
aðeins að komast eitthvað áfram með að skilja hvernig kenning um kerfis-
læga kúgun getur mætt því að fólk tilheyri mörgum ólíkum hópum, án 
þess að verða að einstaklingshyggjukenningu þar sem gerð er grein fyrir 
kúgun út frá ætlunum geranda (eða gerenda). ég verð ánægð ef mér tekst 
að draga upp ramma fyrir frjóar umræður um hina mismunandi þætti og 
samspil þeirra.22

21 Það kann að vera gagnlegt að gera ljósar ákveðnar bakgrunnsforsendur sem munu 
halda áfram að leiða umræðuna. Í fyrsta lagi á ranglæti sér ekki aðeins stað í rétt-
arsölum og stjórnarráðum heldur í kirkjum, fjölskyldum og innan annarra menn-
ingarhefða. Þó að skilningur á réttlæti og kúgun þurfi að miðast við merkingarbæra 
notkun orðsins „hópur“ þurfum við í öðru lagi að forðast alhæfingar um viðhorf, 
reynslu og félagslega stöðu þeirra sem tilheyra hópunum. Í þriðja lagi eru hinir 
undirskipuðu ekki aðgerðarlaus fórnarlömb kúgunar, né eru hinir yfirskipuðu að 
fullu leyti gerendur. Samfélagið úthlutar yfir- og undirskipuðum hlutverkum til 
beggja hópanna og hóparnir semja um þau og breyta þeim. Samt eru sum hlutverkin 
meira valdeflandi en önnur. Í fjórða lagi er ekki hægt að skýra kúgun eingöngu (eða 
aðallega) með því að vísa til einhvers eins þáttar, eins og viðhorfa eða sálfræðilegra 
eiginleika félagslegra hópa, efnahagsafla, pólitískrar gerðar samfélagsins, menn-
ingar. Í fimmta lagi felast ranglæti og rangindi kerfislægrar kúgunar ekki eingöngu 
í ranglátri dreifingu gæða, tækifæra og þess háttar heldur í ójöfnum félagslegum 
samböndum, það er í stigveldisdreifðum skyldum og væntingum. Sjá Elizabeth S. 
Anderson, „What is The Point of Equality?“, Ethics 2/1999, bls. 287–337; iris 
Marion young, Justice and the Politics of Difference, Princeton: Princeton University 
Press, 1990, 1. kafla.

22 Hvað varðar aðferðafræðina tel ég leitina að gagndæmum við kenningu sem sett 
hefur verið fram gagnlega til skilnings á viðkomandi fyrirbæri, jafnvel þótt þau sýni 
að kenningin í þessari mynd fær ekki staðist. Vænta má að kenning um réttlæti, 
sem gæti ekki náð yfir vítt svið fyrirbæra sem telja mætti kúgandi, væri fyrir vikið 
ófullnægjandi. Sumir hafa haldið því fram að kenning Rawls um réttlæti sé ófull-
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Hvað er það þá sem gerir ákveðið tilvik af kerfislægri kúgun að „kúgun 
hópa“, svo sem kynþáttakúgun, kynjakúgun eða stéttakúgun? ég lít svo á 
að þessi spurning skiptist í tvennt. Annars vegar snýst hún um að ákvarða 
hvort um sé að ræða kúgun: hvort um sé að ræða misskiptingu valds sem 
orsakar óréttmætan skaða. Hér þarf að reiða sig á bitastæða réttlætiskenn-
ingu. Hins vegar þarf að meta hvort og hvernig ranglætið felst í því að 
tilheyra tilteknum hópi. Í mörgum tilfellum má í það minnsta með grein-
ingu sjá mun á þeirri staðreynd að eitthvað sé ranglátt og þeirri staðreynd 
að ranglætið sé sérstaklega tengt kynþætti eða kyni.23 Það er þessi seinni 
spurning sem við snúum okkur nú að.

Fljótt á litið virðist málið einfalt: kynjakúgun er ranglæti sem bein-
ist að konum; kynþáttakúgun er ranglæti sem beinist að þeim sem eru 
af kynþáttum sem eru í minnihluta. En hvernig eigum við að skilja þessa 
hugmynd um að „beinast að“?

Margar hugmyndir koma til greina: kannski veltur það hvort eitthvað 
skuli teljast kynþáttabundið ranglæti einfaldlega á því hver verður fyrir því; 
hefur það áhrif á næstum alla meðlimi tiltekins kynþáttar í ákveðnu sam-
hengi og næstum aðeins þá? Þetta getur ekki verið rétt, að minnsta kosti 
ekki í þessari einföldu útfærslu. Það má finna aðstæður þar sem svo til allir 
sem hafa orðið fyrir tilteknu ranglæti hafa tilheyrt sama kynþætti án þess 
að við teldum það kynþáttabundið ranglæti. Til dæmis gæti japanskt fyrir-
tæki með eingöngu japanska starfsmenn arðrænt starfsmennina en það 
dygði ekki til að gera það að kynþáttabundnu ranglæti.24

Að því gefnu að einstaklingur tilheyri alltaf mörgum hópum sem skar-
ast þá er það ennfremur svo að jafnvel þegar eitthvað hefur slæm áhrif á 
tiltekinn hóp þá er ekki alltaf ljóst undir merkjum hvaða hóps það er sem 
viðkomandi verður fyrir ranglæti. Síðan á áttunda áratugnum hafa sósíal-
ískir femínistar til dæmis leitt að því rök að stéttakúgun og kynjakúgun 
skuli ekki skoðast sem tvö sjálfstæð kerfi með aðskilin orsaka- og skýr-

nægjandi einmitt af þessari ástæðu, t.d. G.A. Cohen, „Where The Action is: on 
The Site of distributive Justice“, Philosophy and Public Affairs 1/1997, bls. 3–30. 

23 ég held því opnu hvort til séu rangindi sem í eðli sínu eru kynþátta- eða kynbund-
in, þar sem það sem gerir athöfnina ranga eða kerfið ranglátt verður ekki aðskilið 
frá kynþátta- eða kynbundinni merkingu þess. Hatursglæpir gætu verið dæmi um 
slíkt.

24 Jafnvel þótt þetta sé yfirleitt satt þá er það ekki tryggt, því ef fyrirtækið reiddi sig 
á sérstakar japanskar venjur eða hegðun til að arðræna starfsmennina þá gæti það 
talist til þjóðerniskúgunar. ég þakka Roxanne Fay fyrir að benda á þetta.
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ingalögmál eða eigin hópa (sem skarast).25 Í staðinn fléttist stéttakúgun og 
kynjakúgun saman, ekki aðeins í þeim skilningi að sumir verði fyrir hvoru 
tveggja eða að annað kerfið hafi áhrif á hitt, heldur í þeim skilningi að 
þau öfl sem dreifa valdi ójafnt milli stétta dreifi því líka ójafnt milli kynja. 
Í grófum dráttum er hér um að ræða það sem kallað hefur verið skörun 
mismunarbreyta (e. intersectionality).26 Greining á stöðu heimilishjálpar af 
mexíkóskum uppruna í Bandaríkjunum aðeins út frá einum þætti eins og 
stétt, þjóðernisuppruna, kynþætti eða kyni væri ófullnægjandi. Greinargerð 
sem á að vera nothæf til að meta hvort tilteknar aðstæður séu réttlátar eða 
ekki þarf að fela í sér mismunandi greiningarflokka og þar þarf líka að taka 
tillit til þess hvernig brotið er á réttlætiskröfum í mismunandi samböndum 
og með mismunandi hætti. Hið tiltekna form ranglætis sem um ræðir getur 
hvílt á blöndu af hópaðild hjá þeim sem það beinist að.27

Á hinn bóginn mætti halda því til streitu að ranglætið verði að koma til 
af rasískum hvötum eða að því verði að vera ætlað að gera þeim sem til-
heyra tilteknum kynþætti lífið leitt. En eins og við höfum séð gengur þessi 
krafa of langt. Auk þess að finna megi dæmi um kynþáttabundið ranglæti 
sem ekki er tilkomið af rasískum hvötum, þarf ekki einu sinni að vera um 
að ræða einstakling eða hóp einstaklinga sem í neinum skýrum skilningi 
fremur ranglætið. Lykilinn er því hvorki að finna í afleiðingum eingöngu 
né hvötum eingöngu. Hvar eigum við að leita næst?

Í bók sinni Justice and the Politics of Difference heldur iris young því fram 
að kúgun eigi sér stað þegar félagslegur hópur verður fyrir einhverri af 
(að minnsta kosti) fimm tegundum undirokunar: arðráni (e. exploitation), 
jaðarsetningu (e. marginalization), valdaleysi (e. powerlessness), menningar-
legri heimsveldisstefnu (e. cultural imperialism) eða kerfisbundnu ofbeldi 
(e. systematic violence).28 Þótt umfjöllun young sé gríðarlega dýrmæt sem 
sýn á þær ólíku myndir sem kúgun getur tekið á sig gerir hún ráð fyrir 
föstum félagslegum hópum og einblínir á mismunandi kerfislægt ranglæti 
sem þeir geta þurft að þola. Fyrir vikið sneiðir hún hjá sumum af þeim  

25 iris Marion young, „Socialist Feminism and the Limits of dual Systems Theory“, 
Socialist Review 1980, bls. 169–188.

26 Kimberlé Crenshaw, „Mapping the Margins: intersectionality, identity Politics, 
and Violence Against Women of Color“, Stanford Law Review 6/1991, bls. 1241–
1299.

27 Að því gefnu að til séu lög gegn sumum myndum mismununar en ekki öðrum getur 
það skipt gríðarlegu máli hvaða hópaðild tiltekið ranglæti er tengt. Sjá til dæmis 
DeGraffenreid v. General Motors (413 F. Supp. 142 [Ed Mo. 1976]). 

28 iris Marion young, Justice and the Politics of Difference, bls. 48–63.
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spurningum sem koma upp þegar við reynum að skilja tengslin milli hóp-
aðildar og ranglætis.

Stöldrum aðeins við til að velta fyrir okkur hugmyndinni um hóp. Sumir 
hópar eru skýrt afmörkuð félagsleg fyrirbæri með meðlimi sem líta á sig 
sem hluta af hópnum og telja þá aðild mikilvæga fyrir sjálfsmynd sína.29 
Hins vegar fylgir sumum félagslegum hópum engin sérstök hugmynd um 
eigin hópaðild og meðlimunum kann að þykja hópurinn eingöngu byggð-
ur á þvingandi stefnu eða aðgerðum. Lítum á tvö tilfelli: Hugsum okkur 
að í tilteknu fyrirtæki, köllum það Stórfyrirtækið, sé lausráðnum starfs-
mönnum gert að gangast undir lyfjapróf sem skilyrði þess að fá að halda 
þar áfram störfum. Þessi stefna gæti talist ranglát og þetta ranglæti næði 
þá til allra lausráðnu starfsmannanna jafnvel þótt sumir þeirra hefðu ekk-
ert á móti því að fara í lyfjaprófið.30 (Ef þið eruð ósátt við þá hugmynd að 
skilyrði um lyfjapróf sé ranglátt megið þið skipta henni út fyrir ykkar eigið 
dæmi um rangláta kvöð á lausráðna starfsmenn.) Í margvíslegu samhengi 
væri greinarmunurinn á lausráðnum og fastráðnum starfsmönnum grein-
armunur sem hefði áhrif á samskipti innan og á milli hópanna tveggja. 
Regla sem hvílir á þessum greinarmun getur orðið til að skerpa hann og 
haft áhrif á samskipti milli hópanna, en greinarmunurinn var þarna til 
staðar á undan reglunni.

Hins vegar geta reglur líka skapað greinarmun þar sem enginn var 
fyrir. Hugsum okkur að Stórfyrirtækið skilgreini mismunandi störf með 
því að gefa þeim númer frá 1 til 100. Fastlaunuðu stöðurnar eru núm-
eraðar frá 80 til 100 og stöður lausráðinna frá 1 til 79. Ef fyrirtækið gerir 
kröfu um lyfjapróf fyrir þá sem eru í stöðum 25–50 þá gæti það skapað 
greinarmun meðal lausráðnu starfsmannanna sem ekki var til staðar áður. 
Starfsmennirnir í þessum flokkum geta farið að samsama sig hver öðrum, 
fylkja liði gegn reglunni og eiga annars konar samskipti við starfsmenn í 
öðrum flokkum. Sé reglan ranglát kann þó að vera rangt, hygg ég, að halda 
því fram að kúgun eigi sér aðeins stað þegar starfsmennirnir fara að líta á 
sig sem hóp og líta á sjálfa sig sem meðlimi hópsins. Að segja að einhver 
sé kúgaður sem F felur því ekki í sér að viðkomandi líti á sjálfan sig sem F. 
öllu heldur getur málið snúist um að einhver sé kúgaður í krafti þess að 
vera meðlimur í F-hópnum, þ.e.a.s. að það að vera F sé ástand sem hafi í 

29 Sama heimild, bls. 44–45.
30 Til að fá innsýn í afleiðingar slíkrar stefnu á starfsmenn má sjá Barböru Ehrenreich, 

Nickel and Dimed: on (not) getting by in America, New york: Metropolitan Books, 
2001.
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för með sér að hann verði fyrir ranglátri stefnu eða aðgerðum (óháð því 
hvort það að vera F hafi merkingu fyrir honum eða ekki).

Félagslegir hópar eru virkar og breytilegar heildir og sjálfsmynd með-
lima og afstaða til aðildar breytist í takt við félagspólitískar aðstæður. 
Uppruni þeirra, mynd og þróun eru bundin þeim stofnunum sem þær fylgja 
sem og sögu þeirra og framtíð.31 Spurningin sem við stöndum frammi fyrir 
getur því ekki bara verið: Verður þessi forákvarðaði hópur (kynþáttur, kyn, 
efnahagshópur) fyrir arðráni, jaðarsetningu eða þvíumlíku?32 öllu held-
ur þarf að spyrja: Hvernig getur tiltekin stefna eða aðgerðir skapað eða 
orkað á sjálfsmynd hópsins sem og stöðu hans í félagspólitísku kerfi? Til 
að svara þessari spurningu þurfum við að spyrja spurninga á borð við þess-
ar: Skilgreina mismunandi stofnanir hópinn á sama hátt? Skiptir stefnan 
félagslegum hóp í nýja hópa þannig að sumir njóti góðs af en aðrir ekki?

Samt sem áður fylgja því ókostir að einblína um of á stefnur og aðgerð-
ir sem tiltaka sérstaklega kúgaða hópa sem slíka. Í fyrsta lagi, eins og við 
höfum séð í sögu drottnandi hópa, setja afleiðingar fyrra ranglætis undir-
skipaða hópa í þá félagslegu og efnahagslegu stöðu að meðlimir þeirra eiga 
miklu fleira sameiginlegt en það að tilheyra viðkomandi hóp. Stefna sem 
miðast við þessi sameiginlegu einkenni getur viðhaldið ranglátri félags-
legri skiptingu.33 Þetta er stundum kallað „annars stigs mismunun“.34

Í öðru lagi viljum við, þrátt fyrir að við höfum til einföldunar haldið 
okkur við opinskátt orðaðar stefnur, ná fram greinargerð sem tekur bæði 
til formlegrar stefnu og óformlegra aðgerða. 

Í þriðja lagi geta stefnur og aðgerðir sem eiga að vera „blindar“ með 
tilliti til ákveðins félagslegs hóps samt verið knúnar áfram af óvild gagn-
vart hópnum og haft alvarlegar afleiðingar fyrir meðlimi hans. Raunar er 
það þekkt bragð hjá ráðandi hópum að endurskilgreina kerfi sem felur í 
sér mismunun þannig að það hafi sömu áhrif án þess að mismununin sé 
sérstaklega tiltekin.

Í fjórða lagi er það svo að ef kúgun krefst þess að stefna eða aðgerð 
beinist opinskátt aðeins að meðlimum tiltekins hóps er freistandi að líta 
31 Robert C. Lieberman, „Social Construction (Continued)“, The American Political 

Science Review 2/1995, bls. 437–441, hér bls. 438–440.
32 Sjá iris Marion young, Justice and the Politics of Difference, 2. kafla.
33 Robert C. Lieberman, Shifting the Color Line: Race and the American Welfare State, 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998, bls. 11.
34 Mary Anne Warren, „Secondary Sexism and Quota Hiring“, Philosophy and Public 

Affairs 6 1977, bls. 240–261, hér bls. 241–243; Connie S. Rosati, „A Study of int-
ernal Punishment“, Wisconsin Law Review 1994, bls. 123–170, hér bls. 152–159.
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svo á að grundvöll ranglætisins sé að finna í ætlunum þeirra sem setja fram 
stefnuna. En þá erum við komin aftur með einstaklingshyggjunálgun á 
kúgun. Við viljum gera ráð fyrir þeim möguleika að kerfi sem knúið er 
áfram af góðum hvötum geti falið í sér rangláta skiptingu gæða og valds og 
getið af sér ranglát félagsleg sambönd. 

Svo virðist því sem í sumum tilfellum beinist stofnunin sem um ræðir 
sérstaklega gegn ákveðnum félagslegum hóp með opinskáum hætti, í 
sumum tilfellum beinist hún ekki sérstaklega gegn slíkum hóp en hafi samt 
skýrar afleiðingar fyrir hann og að í enn öðrum tilfellum beinist hún gegn 
hóp sem hafði ekki áður skilgreint sig sem hóp. Er hægt að finna góða leið 
til að henda reiður á þessum mismunandi tilfellum?

4. Kerfislæg kúgun hópa: Tilraun til skilgreiningar

Gegnsýring kynþátta
Í greiningu sinni á almannatryggingalögunum frá 1935 og þýðingu þeirra 
fyrir samskipti kynþátta nú á dögum notar Robert Lieberman hugtakið 
„kynþáttahlaðinn“ (e. race-laden) til að lýsa stofnunum sem viðhalda ras-
ísku ranglæti án þess að gera það með opinskáum hætti:35

Með „kynþáttahlaðinn“ á ég við þá tilhneigingu í sumum stefnum 
að skipta fólki eftir kynþætti án þess að orða það sérstaklega … 
En kynþáttahlaðin stefna er ekki bara einfaldlega áætlun sem hefur 
tilfallandi eða óviljandi tilhneigingu til útilokunar vegna kynþáttar … 
Ennfremur má búast við því að hún hafi mismunandi áhrif á Svarta 
og Hvíta í venjubundnu daglegu lífi sínu, hvort sem þeir sem settu 
stefnuna fram eða þeir sem útfæra hana höfðu þá fyrirætlun.36

Hugmyndin um „kynþáttahlaðna“ stefnu gefur ýmislegt til kynna. Sumar 
stofnanir geta óviljandi byggt starf sitt á ranglátum valdatengslum án þess 

35 Þessi lýsing á því að vera ,kynþáttahlaðinn‘ nær ekki almennilega yfir það sem 
Lieberman er á höttunum eftir vegna þess að hún gerir ekki greinarmun á rétt-
látum og ranglátum stofnunum. Þótt hann virðist í þessu samhengi ætla hugtak-
inu ,kenningahlaðinn‘ að vísa til ranglátrar stefnu þá er mögulegt fyrir stofnun 
að „endurspegla“ valdafyrirkomulag sem byggist á kynþáttatengslum og hefur 
afgerandi kynþáttatengd áhrif þrátt fyrir að hún dragi úr ranglæti. Segja má að 
tilteknar aðgerðaáætlanir í anda jákvæðrar mismununar, sem er sérstaklega ætlað 
að hjálpa hópum sem eru illa settir efnahags- og félagslega, endurspegli slíkt 
valda fyrirkomulag og hafi afgerandi kynþáttatengd áhrif en séu samt sem áður 
réttlátar.

36 Robert C. Lieberman, Shifting the Color Line, bls. 7, skáletrun höfundar.
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að vera kúgandi en aðrar stofnanir, sem virðast aðeins í ógáti byggja á 
ranglátum valdatengslum, eiga ekki aðeins rætur að rekja til slíks ranglætis 
heldur viðhalda þær því.

Á grundvelli þess sem fram hefur komið er hér fyrsta tilraun til skiln-
ings á kerfislægri kúgun hópa:

(So1) F eru kúguð (sem F) af stofnun I í samhengi C ef og aðeins ef í 
C (∃R)((að vera F hefur fylgni sem ekki er tilfallandi við það að vera verr 
settur með því að standa í ranglátum tengslum R við aðra) og i skapar, við-
heldur eða styrkir R).

Lítum á tvö dæmi:
Þeir sem ekki tala reiprennandi ensku eru kúgaðir (sem slíkir) •	
með kjörseðlum á ensku í Kaliforníu árið 2002 ef og aðeins ef í 
Kaliforníu árið 2002 hafi það að tala ekki reiprennandi ensku fylgni 
sem ekki er tilfallandi við að vera verr settur með því að geta ekki 
nýtt sér kosningarétt sinn og kjörseðlar á ensku skapa, viðhalda og 
styrkja þennan skort á nýtingu kosningaréttar.
Konur eru kúgaðar sem konur með menningarlegri framsetningu •	
kvenna sem kynferðislegra viðfanga í Bandaríkjunum seint á tutt-
ugustu öld ef og aðeins ef það að vera kona í Bandaríkjunum seint 
á tuttugustu öld hefur fylgni sem ekki er tilfallandi við að þurfa að 
þola kerfisbundið ofbeldi og menningarleg framsetning á konum 
sem kynferðislegum viðföngum skapar, viðheldur og styrkir þetta 
kerfisbundna ofbeldi.

Eins og minnst hefur verið á læt ég í bili vera að svara þeirri stóru og 
mikil vægu spurningu hvernig beri að skilja hin sértæku skilyrði réttlætis. 
Þó eru ákveðin atriði hér sem þarf að ræða frekar:

Hvernig á þessi greining á 1. hópkúgun við um einstaklinga: við hvaða 
skilyrði er einstaklingur kúgaður af kerfi?
Hvers vegna geri ég ráð fyrir að ranglæti snúist um að vera verr 2. 
settur vegna ranglátra tengsla?
Hvað er átt við með 3. fylgni sem ekki er tilfallandi milli þess að til-
heyra hópnum og ranglætisins?
Hvers konar tengsl milli stofnunarinnar og ranglætisins teljast 4. 
skapa, viðhalda og styrkja?
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ég mun fjalla um þessi atriði eitt í einu.
Í fyrsta lagi er tillagan enn sem komið er tvíræð með tilliti til staðhæf-

ingarinnar „F eru kúguð“ því óljóst er hvort átt sé við (í viðkomandi sam-
hengi) að öll F séu kúguð eða aðeins að sum F séu kúguð. Er því haldið fram 
í seinna dæminu að allar konur seint á tuttugustu öld í Bandaríkjunum hafi 
verið kúgaðar af menningarlegri framsetningu kvenna sem kynferðislegra 
viðfanga eða aðeins að sumar konur hafi verið það?

ég tel að þær hefðir sem um ræðir séu kúgandi fyrir alla meðlimi hóps-
ins en að sjálfsögðu í mismiklum mæli og á mismunandi vegu eftir þjóð-
félagsstöðu. Til dæmis er auðug kona, sem hefur efni á að taka leigubíl 
hvenær sem hún óttast um öryggi sitt á götunni, ekki kúguð af tíðu ofbeldi 
gagnvart konum í sama mæli og fátæk kona, sem þarf að nota almenn-
ingssamgöngur og ganga langa leið heim frá stoppistöðinni eftir að vakt-
inni hennar lýkur um miðnætti. En það að konur eigi frekar á hættu en 
karlar að verða fyrir nauðgun, heimilisofbeldi eða kynferðislegri áreitni er 
ranglæti sem hefur áhrif á allar konur, hvort sem þær verða nokkurn tím-
ann fyrir slíku og hvort sem þær eru yfirleitt í aðstöðu til að verja sig vegna 
sterkrar efnahagsstöðu eða góðrar staðsetningar. Fyrir vikið vil ég setja 
fram þessa almennu staðhæfingu fyrir sérhvern einstakling x:

x er kúgaður sem F af stofnun I í samhengi C ef og aðeins ef x er F í C 
og í C (∃R) ((að vera F hefur fylgni sem ekki er tilfallandi við það að vera 
verr settur með því að standa í ranglátum tengslum R við aðra og I skapar, 
viðheldur og styrkir R).

Meðal frekari dæma má telja:
Tyrone er kúgaður sem Svartur karl af kynþátta- og kynjastöðl-•	
un í glæparannsóknum í Bandaríkjunum snemma á tuttugustu og 
fyrstu öld ef og aðeins ef Tyrone er Svartur karl í Bandaríkjunum á 
tuttugustu og fyrstu öld og í því samhengi hafi það að vera Svartur 
karl fylgni sem ekki er tilfallandi við það að verða fyrir áreitni lög-
reglu og valdbeitingu og kynþátta- og kynjastöðlun skapi, viðhaldi 
eða styrki áreitni og valdbeitingu lögreglu.
William er kúgaður sem samkynhneigður karl af heilsutrygginga-•	
reglum Stórfyrirtækisins árið 1990 ef og aðeins ef William er sam-
kynhneigður karl sem starfar fyrir Stórfyrirtækið árið 1990 og í því 
samhengi hafi það að vera samkynhneigður karl fylgni sem ekki er 
tilfallandi við ójöfnuð eftir kynhneigð í úthlutun bóta og heilsu-
tryggingareglurnar skapa, viðhalda eða styrkja ójöfnuðinn.
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Sumir kunna að kjósa að takmarka kúgun við þá sem líða beint vegna sér-
stakrar mismununar (þolendur ofbeldis, þeir sem neitað er um bætur og 
þess háttar). Þó er sennilegt að aukin áhætta sem sumir hópar þurfa að 
þola sé kúgandi í sjálfri sér og því er ég fylgjandi víðari skilningnum. ég 
mun ekki verja hann hér og hver sá sem kýs heldur þrengri skilninginn 
getur bætt í hann viðeigandi skilyrðum.

Í öðru lagi, um tengsl: ég hef bent á hvernig ranglæti er á margan 
hátt byggt á tengslum: það snýst um áhrif tengsla á dreifingu gæða og 
valds og á samböndin sem afmarka væntingar, réttindi og skyldur mismun-
andi aðila. Að baki kúgandi kringumstæðum liggur því net tengsla sem 
gera suma verr setta en veita öðrum forréttindi. Lítum á dæmi young af 
valdaleysi.37 Þótt mögulegt kunni að vera að skilgreina valdaleysi án þess 
að vísa til tengsla (t.d. sem skort á sjálfræði á mikilvægum sviðum lífsins) 
þá á valdaleysi sér stað innan kerfis félagslegra tengsla sem afmarka þau 
svið frelsis og stjórnar þar sem við eigum rétt á að athafna okkur. Tillögu 
minni, eins og hún stendur, er ætlað að hvetja til viðurkenningar á slíkum 
tengslanetum í bakgrunninum.

Í þriðja lagi, um „fylgni sem ekki er tilfallandi“ milli aðildar að hóp 
(F) og ranglætis (R): ég vil fyrst nefna tvö atriði: Í fyrsta lagi gerir fylgni 
milli þess að vera F og þess að vera G ekki kröfu um að öll F séu G eða að 
aðeins F séu G. Það gæti verið fylgni sem ekki er tilfallandi milli reykinga 
og lungnakrabba jafnvel þótt ekki allir reykingamenn fái lungnakrabba og 
sumir sem ekki reykja fái hann. Á svipaðan hátt geta konur í Bandaríkjunum 
verið kúgaðar af launamismunun jafnvel þótt hluti þeirra hljóti sanngjörn 
laun og sumir karlar hljóti þau ekki. Í öðru lagi er tilgangur kröfunnar um 
að fylgnin sé ekki tilfallandi að finna málamiðlun milli þess að krefjast þess 
að ranglát stefna eða aðgerðir beinist opinskátt að tilteknum hóp og að 
krefjast þess aðeins að stefnan hafi einhver slæm áhrif á hópinn. Í sumum 
tilfellum mun stefna aðeins hafa tilfallandi áhrif á hóp án þess að nokkuð 
bendi til þess að sjálfsmynd hópsins hafi nokkuð með ranglætið að gera. 
Ef NASA setti til dæmis ranglátar reglur fyrir alla geimfara þá yrði fylgni 
milli þess að verða fyrir afleiðingum reglnanna og þess að vera Hvítur karl. 
En undir flestum slíkum kringumstæðum væri rangt að halda því fram að 
þeir Hvítu karlar sem yrðu fyrir þessum reglum væru þar með kúgaðir sem 
Hvítir karlar.

37 iris Marion young, Justice and the Politics of Difference, bls. 30–33.
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Hvað gæti þá talist dæmi um fylgni sem ekki er tilfallandi? yfirleitt telst 
fylgni ekki tilfallandi þegar hægt er að setja fram staðleysustaðhæfingar 
þar sem hún kemur við sögu; það að hópurinn sem um ræðir sé hópur af 
F-um hefur þá orsakaáhrif á ranglætið. Í fullri greinargerð þyrfti að taka 
fram nákvæmlega hvaða staðleysustaðhæfingar eru nauðsynlegar og nægj-
anlegar fyrir þá fylgni sem um ræðir. ég get ekki sett hana fram hér og 
mun í staðinn setja fram röð af dæmum sem gefa til kynna hvers konar 
staðleysustaðhæfingar ætti að skoða.

Dæmi: Rasismi og barnavernd
Snúum okkur nú að innihaldsmeiri greiningu á raunverulegu tilfelli. Í bók 
sinni Shattered Bonds færir dorothy Roberts rök fyrir því að núverandi 
stefna í barnaverndarmálum sé rasísk. Hún flettir ofan af því hvernig inn-
rás ríkisins í fjölskyldulíf Svartra í nafni barnaverndar stuðli kerfisbundið 
að því að (i) styrkja neikvæðar staðalímyndir Svartra fjölskyldna, (ii) grafa 
undan sjálfræði Svartra fjölskyldna og (iii) veikja mátt samfélags Svartra til 
að standa gegn mismunun og ranglæti.38 En eins og Roberts viðurkennir 
þurfum við að fara varlega í að saka kerfið um rasisma því það eru aðrar 
breytur sem gætu skýrt hvers vegna samfélag Svartra verður fyrir meiri 
áhrifum en önnur: „Vegna þess að kynþáttur er svo samfléttaður félags-
legri og efnahagslegri stöðu, er erfitt að segja til um að hve miklu leyti 
það sem Svört börn verða fyrir er vegna húðlitar þeirra fremur en fátæktar 
þeirra“ (bls. 47).

Vísbendingar eru um að Svört börn séu líklegri en önnur til að vera 
tekin frá foreldrum sínum, að Svört börn eyði meiri tíma á fósturheimilum 
og séu líklegri til að dvelja á fósturheimilum þar til þau vaxa upp úr því 
og að Svört börn fái síðri þjónustu. Þetta vekur að sjálfsögðu áhyggjur en 
eitt og sér sýnir það ekki fram á að kerfið feli í sér kynþáttafordóma held-
ur gætu önnur atriði varðandi viðkomandi mál – fátækt, fíkniefnaneysla, 
fangavist foreldra og annarra fjölskyldumeðlima – verið betur til þess fallin 
að skýra hvers vegna börnin eru fjarlægð frá foreldrum sínum, dvelja á 
fósturheimilum, fá síðri þjónustu og svo framvegis. Eru frekari vísbend-
ingar um að kynþáttur sé sú breyta sem skiptir máli um þennan mun? 
Gögnin sem við höfum benda í ólíkar áttir.

Roberts bendir á atriði sem styðja það að kerfið feli í sér kynþátta-
fordóma. Í fyrsta lagi er gríðarlegt misræmi í íhlutun barnaverndaraðila 
38 dorothy E. Roberts, Shattered Bonds, bls. ix. Hér eftir vísað til með blaðsíðutali 

innan sviga í meginmáli.
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milli Svartra fjölskyldna og annarra, jafnvel þótt rannsóknir sýni að börn í 
Svörtum fjölskyldum séu engu líklegri en önnur til að hljóta illa meðferð 
(bls. 47–52). Samt eru bæði almenningsálitið og rannsóknir sérfræðinga 
stútfull af rasískum staðalímyndum og misskilningi á menningarmun sem 
viðhalda þeirri trú að Svartar fjölskyldur séu óstarfhæfar og hættulegar. 
Þar sem ákvarðanir um að fjarlægja börn úr fjölskyldum og sameina fjöl-
skyldur eru geðþóttaákvarðanir, virðast ákvarðanir um að fjarlægja börn úr 
Svörtum fjölskyldum oft réttmætar þegar þær eru það ekki.

Slík handahófskennd aðferð til að finna börn sem verða fyrir illri 
meðferð gæti tæplega beinst að ákveðnum hópi fjölskyldna án þess 
að kynþáttur kæmi til. ég er ekki að saka [félagsráðgjafa og dóm-
ara] um að ætla sér viljandi að brjóta upp Svartar fjölskyldur vegna 
þess að þeim mislíki kynþátturinn. Þvert á móti kann að vera að 
þau telji sig vera að hjálpa Svörtum börnum með því að forða þeim 
úr hættulegu umhverfi. En kynþátturinn hefur neikvæð áhrif á mat 
þeirra á illri meðferð á börnum og hvað skuli gera við henni, hvort 
sem þau gera sér grein fyrir því eða ekki (bls. 55).

Í öðru lagi veitir Roberts því athygli að mikil stefnubreyting hefur orðið 
í barnaverndarmálum. Þar sem eitt sinn voru markmið um áætlanir til að 
hjálpa þurfandi fjölskyldum er núna „Kerfi sem sett er af stað eingöngu 
eftir að börn hafa orðið fyrir skaða og leggur alla sökina á vandamálum 
barna á herðar foreldra þeirra. Þetta fellur með mestum þunga á foreldra 
af afrískum uppruna þar sem þeir eru líklegastir til að vera fórnarlömb 
fátæktar og stofnanamismununar og til að vera sakaðir um afleiðingarnar 
af því fyrir börnin sín“ (bls. 74). Síðustu þrjátíu árin hafa breytingar á kerf-
inu fylgt breytingum á kynþáttasamsetningu þeirra hópa sem það þjónar: 
„Barnaverndarþjónusta hefur orðið enn aðgreindari og meira skemmandi. 
Meðan málaskrárnar hafa lengst hefur dregið úr aðstoð við að halda saman 
fjölskyldum og færst í aukana að börn séu tekin af foreldrum“ (bls. 99). 
og samt virðist harðlínustefnan ekki bíta á dýpri félagsleg vandamál: „Á 
sama tíma og [barnaverndarkerfið] hefur af grimmd ruðst inn á of marg-
ar Svartar fjölskyldur hefur það líka litið fram hjá hræðilegum áhrifum 
fátæktar og rasisma á enn fleiri börn … Barnaverndarkerfið viðheldur 
lægri stöðu fátækra Svartra í Bandaríkjunum bæði með því að leggja í rúst 
fjölskyldur sem það nær til og með því að bregðast þeim fjölskyldum sem 
það nær ekki til“ (bls. 91).
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Í þriðja lagi skoðar Roberts þá staðhæfingu að barnaverndarkerfið sé 
ekki haldið fordómum þar sem að öllu öðru jöfnu séu Svartar fjölskyldur 
engu líklegri en Hvítar til að verða fyrir truflun frá hendi þess. Roberts 
heldur því fram að jafnvel ef þetta væri satt þá „er ekki allt annað jafnt“ 
(bls. 94) því vitaskuld sé að finna langa sögu kynþáttakúgunar sem hafi 
með kerfisbundnum hætti unnið gegn Svörtum fjölskyldum. Ef Svartar 
fjölskyldur eru hlutfallslega fleiri en aðrar meðal þeirra sem búa við mikla 
fátækt – að hluta til vegna sögu kynþáttakúgunar – og ef þeir sem búa við 
mikla fátækt þurfa að þola óréttmæta mismunun (sem rannsóknir sýna 
greinilega) þá viðheldur óréttmæt meðferð á fátækum í raun því ranglæti 
sem Svartar fjölskyldur hafa mátt þola.

Þetta atriði er mikilvægt af mörgum ástæðum. Áherslan að þessu sinni 
er á fylgni sem ekki er tilfallandi. Í því tilfelli sem er til skoðunar hefur saga 
ranglátra stofnana sérstaklega unnið gegn afrískum Bandaríkjamönnum 
og þessar stofnanir eru að miklu leyti ábyrgar fyrir óeðlilega háu hlutfalli 
Svartra meðal fátækra nú á dögum. Nýleg stefna í barnaverndarmálum 
setur hins vegar þá sem búa við fátækt í verri stöðu af óréttmætum ástæð-
um. Líklegt má teljast að Svartar fjölskyldur megi þola núverandi ranglæti 
í barnaverndarmálum vegna sögu rasískrar stefnu: Ef Svartir sem hópur 
hefðu gegnum söguna ekki þurft að þola ranglæti þá þyrftu þeir ekki að 
þola núverandi ranglæti í barnaverndarmálum. ég held því fram að þetta 
nægi til að sýna fram á fylgni sem ekki er tilfallandi milli þess að vera 
Svartur og þess að þurfa að þola lítillækkandi barnaverndarstefnu sem 
grefur jafnframt undan valdi manns. Mergurinn málsins er sá að kynþátta-
tengd fylgni er til staðar, ekki vegna þess að þeir sem hanna og framfylgja 
stefnunni hafi ætlað sér að skaða Svarta sem slíka, heldur vegna þess að 
fullnægjandi skýring á núverandi stöðu þarf að byggja á sögu ranglátrar 
stefnu sem beinst hefur gegn Svörtum.

Greining Roberts er augljóslega afar umdeild og ég hef ekki gert til-
raun til að draga saman þær rannsóknir sem styðja afstöðu hennar. En 
hvað minn tilgang varðar er aðalatriðið ekki hvort greining hennar sé 
endanlega rétt. Megintilgangurinn er að varpa ljósi á það hvernig það gæti 
verið fylgni sem ekki er tilfallandi milli þess að tilheyra ákveðnum hópi 
og þess að verða fyrir ranglæti. Með því að byggja á sama formi og rök 
Roberts hafa getum við lýst ýmsum þeim þáttum sem máli skipta við að 
ákvarða hvort um sé að ræða fylgni sem ekki er tilfallandi og af þeirri gerð 
sem gert er ráð fyrir í þeirri skilgreiningu sem ég hef sett fram á kúgun 
(þessum lista er ekki ætlað að vera tæmandi):
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Beinist hin rangláta stofnun opinskátt (eða var henni komið á til að 1. 
beinast að, þó ekki opinskátt) að þeim sem eru F?
Gerir hin rangláta stofnun ráð fyrir ákvörðunarfrelsi í beitingu 2. 
stefnunnar, í samhengi þar sem má finna útbreiddar ranghugmynd-
ir um og fordóma gegn þeim sem eru F?
Sýnir saga stofnunarinnar fylgni milli aukningar á harkalegum/3. 
ranglátum stefnum og aðgerðum og fjölda þeirra sem eru F meðal 
þeirra sem stefnan og aðgerðirnar beinast að?
Er um að ræða sögu ranglætis gagnvart hópnum 4. F sem skýrir 
hvernig meðlimir hópsins verða nú fyrir því ranglæti sem stafar af 
stofnuninni I?

Amlóðarnir
Jafnvel þótt það sem hér fer á undan sé haft í huga situr ákveðið vandamál 
eftir.39 Ímyndum okkur samfélag þar sem tiltekinn hópur fólks, köllum 
hann Amlóðana, er raunverulega latur. Amlóðum líkar ekki að vinna og 
þegar þeim er ætlað að vinna eru þeir óábyrgir og inna störfin illa af hendi. 
Hugsum okkur nú að þessi leti Amlóðanna sé ekki tilkomin vegna fyrra 
ranglætis. Ennfremur eru það Amlóðar og aðeins Amlóðar sem eru latir 
í þessu samfélagi og Amlóðar og aðeins Amlóðar eru fátækir. Jafnvel þótt 
Amlóðunum sé séð fyrir því lágmarki sem réttlætið krefst þá hafa allir aðrir 
meiri tekjur en þeir og búa við mun betri lífskjör. Nú skulum við hugsa 
okkur að í samfélaginu sé sett á harkaleg stefna sem hefur áhrif á fátæka 
– til dæmis að þeim sem ekki geta borgað sé neitað um læknisþjónustu. 
Takið eftir að í þessu samfélagi er að finna fylgni sem ekki er tilfallandi 
milli þess að vera latur og þess að vera neitað um læknisaðstoð. ættum 
við þá að segja að Amlóðarnir séu kúgaðir sem latir? Er þetta dæmi um 
annars stigs mismunun gagnvart lötum eða er þetta fyrsta stigs mismunun 
gagnvart fátækum? Eins og þetta hefur verið sett fram virðist það uppfylla 
skilyrðin fyrir „kúgun á lötum“, vegna fylgninnar milli leti og fátæktar og 
milli fátæktar og þess að vera neitað um læknisþjónustu. Ef við skiptum F 

39 Þakkir til Jimmy Lenman fyrir þetta dæmi. Roxanne Fay og ishani Maitra bentu 
mér á svipað dæmi: Ef það er ekki tilviljun að geimfarar séu í miklum meirihluta 
Hvítir karlar þá getur ranglát stefna sem beinist að geimförum nægt til að um sé að 
ræða „fylgni sem ekki er tilfallandi“ milli þess að vera Hvítur karl og þess að verða 
fyrir ranglætinu. En innsæið segir okkur að þar væri ekki um að ræða „kúgun Hvítra 
karla“. Með endurskoðaðri útgáfu mætti sneiða hjá þessu því að þau forréttindi sem 
Hvítir karlar njóta teljast ekki til fyrsta stigs kúgunar á þeim.
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út fyrir „latir“ í skilyrðinu hér að ofan fáum við að því er virðist dæmi um 
hópkúgun á Amlóðunum (og á einstökum Amlóðum) sem lötum.

Svo ég orði þetta skýrt: Málið snýst ekki um það hvort um sé að ræða 
fyrsta stigs kúgun á hinum fátæku. Það getum við gefið okkur. Spurningin 
er ekki bara hver það er sem verður fyrir kúgun heldur hvaða hópar eru 
kúgaðir sem slíkir. Í uppskáldaða samfélaginu okkar eru Amlóðarnir kúg-
aðir vegna þess að þeir eru fátækir og hinum fátæku er með óréttmæt-
um hætti neitað um læknisþjónustu. En eru þeir kúgaðir sem latir? Gætu 
Amlóðarnir haldið því fram að ranglætið hafi beinst að þeim sem lötum? 
Eða aðeins sem fátækum?40

Ef, eins og líklegt má teljast, við viljum ekki samþykkja þetta sem dæmi 
um „kúgun á lötum“ þá dregur dæmið það fram að „annars stigs mis-
munun“ á sér ekki alltaf stað þegar einhver verður fyrir ranglæti vegna 
afleiðinga fyrra ástands, heldur á hún sér aðeins stað þegar um er að ræða 
fyrsta stigs ranglæti sem núverandi ranglæti hvílir á. Sá sem vill halda 
þessu fram getur lagt fram þau rök að það sé ekki ranglátt að Amlóðarnir 
séu fátækir, þar sem þeir eru latir (munið að upphaflega var þeim tryggt 
það lágmark sem réttlætið krefst). Það er hins vegar ranglátt að þeim sé nú 
neitað um læknisþjónustu vegna fátæktar sinnar. Tillaga mín hefur ekki 
náð að draga fram þennan greinarmun. Út frá dæminu hjá Roberts kemur 
hér sú gerð annars stigs mismununar sem ætlunin er að lýsa, ólíkt dæminu 
um Amlóðana:

Svartir eru kúgaðir sem Svartir með stefnu í barnaverndarmálum 
í Chicago á tíunda áratugnum vegna þess að í því samhengi gerir 
fátækt það að verkum að fjölskylda viðkomandi verði fyrir órétt-
mætri truflun og fátækt hefur fylgni sem ekki er tilfallandi við það 
að vera Svartur vegna fyrra ranglætis, og stefna í barnaverndarmálum 
veldur eða viðheldur óréttmætri truflun fjölskyldulífs.

Vonandi nær þetta því sem við erum að reyna að lýsa með almennari 
hætti:

(So2) F eru kúguð (sem F) af stofnun I í samhengi C ef og aðeins 
ef í C (∃R)((að vera F hefur fylgni sem ekki er tilfallandi við það að 
vera verr settur annaðhvort á fyrsta stigi, því það að vera F gerir að 

40 Jafnvel þótt þessi spurning virðist snúast um keisarans skegg (sjá nmgr. 18 hér að 
framan) þá skiptir það oft verulegu máli, bæði í pólitísku og lagalegu samhengi, 
hvort tiltekin gerð ranglætis tengist hóp eða ekki og, ef svo er, hver hópurinn er.
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verkum að viðkomandi sé verr settur í C, eða á öðru stigi, því (∃G)
(að vera F hefur fylgni sem ekki er tilfallandi við það að vera G vegna 
fyrra ranglætis og það að vera G gerir viðkomandi verr settan í C)) 
og I skapar, viðheldur eða styrkir R).

Samkvæmt þessari útgáfu eru Svartir kúgaðir bæði sem fátækir (á fyrsta 
stigi) og sem Svartir (á öðru stigi) í því samhengi sem um ræðir. Amlóðarnir 
eru hins vegar aðeins kúgaðir á fyrsta stigi, það er að segja sem fátækir.

Í fjórða og síðasta lagi skulum við líta á þessa spurningu: Hvað felst í 
því að segja að stofnun skapi, viðhaldi eða styrki ranglæti? Þegar kúgun er 
skoðuð er mikilvægt að spyrja þriggja mismunandi spurninga:

1. Veldur stofnunin eða skapar hún órétætan óhagstæðan aðstöðumun 
fyrir tiltekinn hóp?

2. Viðheldur stofnunin rangmætum órétætan aðstöðumun fyrir tiltek-
inn hóp?

3. Magnar stofnunin eða eykur á órétætan óhagstæðan aðstöðumun 
fyrir tiltekinn hóp?

Tilhneigingin er að einblína á (1) þegar spurt er hvort stofnun sé kúgandi, 
en (2) og (3) eru ekki síður mikilvægar spurningar fyrir framgang rétt-
lætisins. 

Við skoðuðum hér að ofan hvernig barnaverndarkerfið viðheldur kyn-
þáttamisrétti. Skoðum líka stöðu kvenna í samhengi þar sem konur höfðu 
ekki menntun og voru því að mestu leyti ólæsar. Ef einhver hefði haldið 
því fram að konur ættu ekki að kjósa því þær væru ekki læsar, hefði sú 
stefna viðhaldið kynjamisrétti jafnvel þótt kyn væri ekki grundvöllur mis-
mununar þeirra sem hæfir þættu til að kjósa og þeirra sem þættu það ekki. 
Þetta gefur til kynna að til að kerfi eða fyrirkomulag sé ekki rasískt megi 
það ekki vera „hlutlaust“ með tilliti til afleiðinga fyrri skaða á grundvelli 
kynþáttar. Stofnanir, sem með þægilegum hætti verða blindar gagnvart 
„kynþætti“ eða „kyni“ eftir að mikill skaði er þegar orðinn, eru ekki rétt-
látar; kerfi sem halda áfram að vera „hlutlaus“ í slíku samhengi viðhalda 
ranglæti.41

Í sumum tilfellum er „blinda“ stofnana gagnvart hópum nokkuð sem 
heldur hópunum í óbreyttri óréttmætri stöðu og í öðrum tilfellum eykur 

41 Sjá Catharine A. MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1989, einkum 12. kafla.
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hún hreinlega á vandann. Svo vikið sé aftur að Roberts þá heldur hún 
því fram að nýleg stefna í barnaverndarmálum viðhaldi ekki aðeins ras-
isma heldur auki hún á hann, til dæmis með því að valda truflunum fyrir 
samfélag Svartra. Málið snýst um afleiðingar stefnunnar, ekki aðeins fyrir 
einstaklinga eða tilteknar fjölskyldur heldur á samfélag Svartra í víðara 
samhengi. Jafnvel þótt tiltekin stefna feli ekki í sér mismunun milli Svartra 
og Hvítra fjölskyldna í sömu aðstæðum má vera að hún hafi mismunandi 
áhrif á samfélög Svartra og Hvítra. Ef samfélag Svartra er í slæmri stöðu 
fyrir vegna fyrri afleiðinga rasisma og stefnan gerir illt verra þá viðheldur 
hún ekki aðeins ranglætinu heldur magnar það. Fátæk Hvít samfélög verða 
líka verr sett vegna þess hvernig stefnan eykur á stéttakúgun þeirra, en 
kynþáttatengd atriði sem varða þennan aðstöðumun hafa áhrif á Svarta 
sem kynþáttahóp: kerfisbundið viðhald rasískra staðalímynda og hindrun 
samfélags Svartra í að efla vald sitt með því að fá þörfum sínum mætt gerir 
það að verkum að Svartir verða fyrir rasísku ranglæti.

5. Rasísk kúgun
Að gefinni skilgreiningunni á kerfislægri kúgun sem kom fram í síðasta 
kafla getum við núna með beinum hætti mátað hana við kynþætti eða 
þjóðernishópa. Segjum sem svo að F séu þjóðernis- eða kynþáttahópur. 
Fyrri dæmin um kúgun og greiningardæmið frá Roberts hafa vonandi 
gefið nægilega góða mynd af því sem I og R gætu staðið fyrir.

ég hef ekki reynt að skýra hvað það merkir að vera einfaldlega kúgaður 
(e. oppressed simpliciter). Sumir gætu viljað einskorða þá staðhæfingu að ein-
hver sé kúgaður við þau tilfelli þar sem viðkomandi líður vegna verulegra 
og samtengdra kúgandi þátta, þar sem það að tiltekin stefna sé kúgandi 
fyrir einhvern dugi ekki til að sýna að viðkomandi sé kúgaður. Ekkert sem 
ég segi hér mælir gegn slíkri afstöðu. Vissulega eru ekki öll kúgandi kerfi 
jafnskaðleg og ekki skyldi hafa sömu áhyggjur af þeim öllum. Markmið 
mitt hefur ekki verið að greina venjulega notkun orðsins ,kúgun‘ eða setja 
reglur um það hvernig orðið skuli notað, heldur að varpa ljósi á það hvern-
ig við getum betur skilið kerfislæga hópkúgun.

Að þessu sögðu er vert að skoða hvort tillaga mín um hvernig megi 
skilja kerfislæga kúgun gagnist líka þegar við lítum á gerandakúgun. Við 
höfum þegar séð hvernig gerandi getur kúgað annan án þess að ætla sér 
það. Ómeðvitaður rasismi og kynjafordómar eru algengir. Rétt eins og 
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við höfum þurft að spyrja hvað „tengi“ ranglátt kerfi við hóp þannig að 
úr verði kerfislæg kúgun, þurfum við því að spyrja hvað „tengi“ athafnir 
geranda við hóp þannig að úr verði gerandakúgun. Hér er afdráttarlaust 
dæmi um notkun tillögunnar til að lýsa gerandakúgun (O = gerandi, V = 
fórnarlamb):

O kúgar V sem F með athöfn A í samhengi C ef og aðeins ef í C (V 
er F (eða O trúir að V sé F) og (það að vera F (eða að einhver haldi 
að viðkomandi sé F) hefur fylgni sem ekki er tilfallandi við það að 
verða fyrir siðferðilegu ranglæti af hendi O) og A skapar, viðheldur 
eða styrkir siðferðilega ranglætið).

Til dæmis kúgar Óskar Velmu sem konu með því að borga henni minna 
en karli í sömu stöðu við Stórfyrirtækið ef og aðeins ef: Í Stórfyrirtækinu 
er Velma kona (eða Óskar trúir því að hún sé kona) og það að vera kona 
(eða að einhver trúi að viðkomandi sé kona) hefur fylgni sem ekki er tilfall-
andi við það að verða með ranglátum hætti arðrænd af Óskari (þ.e. það að 
Velma sé arðrænd er að minnsta kosti að hluta vegna þess að Óskar trúir 
því að hún sé kona) og það að Óskar borgi Velmu minna en karli í sömu 
stöðu stuðlar að arðráni á henni. Það sem skiptir máli er að það að aðild 
að hópnum (eða hópunum) sem um ræðir er þáttur í bestu skýringunni á 
ranglætinu. Sem áður þurfum við að flækja tillöguna með því að gera ráð 
fyrir annars stigs mismunun í tilviki gerandakúgunar. (ég læt lesandann 
um þetta.)

Einhver gæti þó andmælt með því að greinargerð mín komi ekki að 
notum vegna þess að það hvort hópaðild skipti máli við að skýra ranglæti 
muni alltaf vera umdeilt. Í stuttu máli má segja að greinargerðin gagnist 
ekki við að leysa einmitt þann ágreining sem gefur tilefni til að setja fram 
greinargerð fyrir hópkúgun. 

Að vísu gerir notkun hugtaksins „fylgni sem ekki er tilfallandi“ það að 
verkum að ég sit uppi með ýmis heimspekileg áhyggjuefni varðandi slík 
tengsl – hvaða aðferð ættum við til dæmis að beita til að greina sundur til-
fallandi fylgni og þá sem ekki er tilfallandi? Reynslan af þeim sýnir engan 
mun. Ef munurinn hvílir á staðleysum þurfum við væntanlega skýra aðferð 
til að leggja mat á þær staðleysur sem málið snerta. Slíka aðferð er ekki 
auðvelt að finna.

Hafið þó hugfast að tilgangur þessarar umræðu hefur ekki verið að gera 
grein fyrir þekkingarfræðilegri aðferð eða mælikvarða til að greina kúgun 
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(eða hópkúgun) frá öðrum hlutum. oft er sá dómur að athöfn eða stefna 
sé kúgandi fljótt á litið sannfærandi og spurningin er þá hvernig túlka skuli 
innihald dómsins og það sem hann felur í sér. Vissulega má finna umdeil-
anleg tilfelli þar sem gagnlegt væri að hafa skýran mælikvarða til að leysa 
úr ágreiningi: Er jákvæð mismunun kúgandi fyrir Hvíta karla? Er klám 
kúgandi fyrir konur? Er fóstureyðing kúgandi fyrir fóstur? Í meirihluta 
umdeildra tilfella er þó ágreiningurinn siðferðilegs eða pólitísks eðlis – 
hann varðar þá kenningu sem lúrir í bakgrunninum um rétt og rangt, gott 
og illt – fremur en þekkingarfræðilegs. Jafnvel þótt deiluaðilar væru sam-
mála um staðleysurnar sem skiptu máli (t.d. ef enginn í Bandaríkjunum 
framleiddi klám eða neytti þess þá væru konur í Bandaríkjunum ekki 
neyddar til að framkvæma kynferðisathafnir fyrir framan myndavélar), 
gæti þá samt greint á um hina siðferðilegu niðurstöðu. Þar sem ég hef í 
raun sett mikilvægar siðferðilegar og pólitískar spurningar til hliðar, er 
þessi umræða mín ekki nothæf til að fella úrskurði í slíkum ágreiningsmál-
um. Í staðinn vonast ég til að hafa náð að skýra innihald sumra þeirra stað-
hæfinga sem settar hafa verið fram og að benda á hvar bæði samkomulag 
og ágreining er að finna.

Að lokum gæti einhver kvartað yfir því að ég noti ólögmæta kynþátta-
flokkun. Ef, eins og margir halda fram, kynþættir eru ekki til þá má spyrja 
í krafti hvers ég leyfi mér að tala um kynþáttahópa sem hópa sem þurfa 
að þola kúgun. ég hef leitt að því rök annars staðar að við getum með 
réttmætum hætti notast við orðið „kynþáttur“ út frá félagslegri flokkun 
í kynþætti.42 Ef einhver er ósáttur við þessa hugtakanotkun má tala um 
„kynþáttaflokkaðan hóp“ í staðinn fyrir „kynþátt“; málið snýst þá um 
„kynþáttaflokkunartengda hópkúgun“ í stað „kynþáttatengdrar hópkúg-
unar“.43

Hvernig hjálpar þetta allt saman til við að skilja rasisma? ofstæki, hatur 
og skortur á umburðarlyndi eru vissulega af hinu slæma. Auðvelt er að 
komast að samkomulagi um það, jafnvel þótt ekki liggi fyrir hvernig skuli 
bregðast við. En ef fólk er hindrað í að aðhafast á grundvelli ofstækis, hat-
urs og skorts á umburðarlyndi – í það minnsta hindrað í að valda öðrum 
skaða af þessum hvötum – þá getum við samt lifað saman í friði. Við getum 
lifað saman í friði og réttlæti án þess að elska endilega hvert annað eða 
jafnvel án þess að bera fyllilega virðingu fyrir hvert öðru, svo lengi sem við 
42 Sally Haslanger, „Gender And Race: (What) Are They? (What) do We Want 

Them To Be?“, Noûs 1/2000, bls. 31–55.
43 Lawrence A. Blum, I’m Not a Racist, But …, 8. kafli.
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lögum athafnir okkar að réttlætislögmálum. ættum við að hafa áhyggjur 
af því að sumir innan samfélagsins séu þá hræsnarar vegna þess að þeir 
hegði sér eins og af virðingu fyrir öðrum án þess að hafa „réttu“ viðhorfin? 
Auðvitað getur þetta verið vandamál ef ekki er hægt að treysta hræsn-
urum til að halda áfram viðeigandi hegðun sinni og sennilegt er að hatur 
og ofstæki séu tilfinningar sem fela í sér tilhneigingu til að hafast rangt 
að. Samt sem áður eru viðhorf einstaklinga ekki alltaf stærsta vandamálið 
fyrir þá sem þurfa að þola ranglæti, heldur kerfislæg undirskipun af hálfu 
stofnana. 

Ennfremur eru ást, virðing og umburðarlyndi engin trygging fyrir rétt-
læti. Við þurfum ekki nema rétt að hugleiða kynjamisrétti til að átta okkur 
á því. Konum hefur oft staðið til boða ást og virðing í stað réttlætis en samt 
eru ranglát ástarsambönd reglan fremur en undantekningin.

Þrálátt stofnanabundið ranglæti veldur hörundsdökku fólki gríðarleg-
um skaða. Að sjálfsögðu eru siðferðisbrestir – ofstæki og þess háttar – líka 
vandamál. En ef við viljum að orðið ,rasismi‘ nái yfir allt það sem hindrar 
réttlæti milli kynþátta þá tel ég að rétt sé að flokka sem „rasískt“ ekki 
aðeins viðhorf og athafnir einstaklinga heldur allan skalann af hefðum, 
stofnunum, stefnum og þvíumlíku sem ég hef fært rök fyrir að feli í sér 
kynþáttakúgun. Vitsmunalegir og tilfinningalegir fordómar spretta ekki af 
engu heldur eru þeir afurðir flókins samspils einstaklings og samfélags sem 
hefur verið viðfangsefni þessarar greinar. Viðhorf okkar mótast af því sem 
við sjáum, og það hvað við sjáum hvílir svo á þeim stofnunum og kerfum 
sem móta líf okkar og líf annarra umhverfis okkur. Til dæmis:

Er erfitt að ímynda sér að ungt Hvítt fólk, sem lítur í kringum sig og 
sér lögreglu handtaka hátt hlutfall hörundsdökkra, komist að þeirri 
niðurstöðu að eitthvað sé að þessu fólki? Eitthvað sem beri að óttast 
og ekki aðeins óttast heldur fyrirlíta? … Er mjög erfitt að trúa því að 
einhver sem kennt hefur verið frá fæðingu að Bandaríkin séu staður 
þar sem „allir geta náð árangri ef þeir reyna nógu mikið“ en lítur 
í kringum sig og sér að ekki aðeins hafi sumir „ekki náð árangri“ 
heldur reynist þessar ólánsömu sálir í stórum stíl vera hörundsdökk-
ar, komist að þeirri niðurstöðu að þeir sem eru á botninum eigi það 
skilið vegna þess að þeir hafi ekki reynt nógu mikið á sig eða hafi 
ekki hlotið þær arfgengu náðargjafir sem velgengnin krefst?44

44 Tim Wise, „Everyday Racism, White Liberals, and the Limits of Tolerance“, LiP 
Magazine 2000, http://www.lipmagazine.org/articles/featwise_11_p.htm.
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Auðvitað eru einstaklingar ekki aðeins óvirkir áhorfendur; viðhorf eru 
ekki fastnegld. Við eigum í flóknu sambandi við þau félagslega mynduðu og 
stýrðu kerfi sem móta líf okkar. Kerfi taka á sig tilteknar sögulegar myndir 
vegna einstaklinganna sem innan þeirra eru; athafnir einstaklinga verða 
fyrir margvíslegum áhrifum af félagslegu samhengi. Kenningar þurfa þá að 
taka tillit til þessara margslungnu atriða; að einblína aðeins á einstaklinga 
eða aðeins á kerfi dugar ekki til að greina eða meta virkni samfélags.

Í þessum kafla hef ég lagt mig sérstaklega fram um að draga fram hlut-
verk kerfis í kúgun til að vega upp á móti þeirri ofuráherslu á rasíska ein-
staklinga og rasísk viðhorf sem ég tel einkenna nýlega umfjöllun innan 
heimspekinnar. Ranglát samfélög full af vel meinandi fólki geta verið til og 
jafnvel blómstrað. ég tel það örugga leið til að misheppnast að reyna að 
stuðla að félagslegu réttlæti en líta framhjá kerfislægu ranglæti. Baráttan 
gegn rasisma og annarri kúgun þarf að fara fram á mörgum vígstöðvum, 
en ef við gefum því ekki gaum hvernig kerfi geta afbakað okkur – viðhorf-
in, samböndin og sjálfin – getum við ekki gert okkur vonir um að ráða nið-
urlögum rasisma sérstaklega eða drottnunar hópa almennt.45
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