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Fordómar

Eru viðhorf, orðræða og gjörðir sem gera einn 
hóp æðri en aðra hópa samfélagsins og á sama 
tíma gefa ekki öllum hópum samfélagsins jafnan 
aðgang

• Geta verið:

– Einstaklingsbundnir

– Stofnanatengdir 

– Menningarlegir



Yfir flokkar á fordómum

• Einstaklingsbundnir fordómar eru augljósastir

• Stofnanatengdir fordómar eru lög, stefnur, 
skipulag 

• Menningarlegir fordómar er þegar ákveðin 
menningararfur er talin betri en aðrar



Ör-áreitni (duldir fordómar)

Ör-áreitni eru hversdaglegt orðalag, 
hversdaglegir gjörðir eða umhverfisleg atvik sem 
gera lítið úr manneskju og niðurlæga 
einstaklinginn hvað varðar kynþátt, kynhnegð, 
kyngervi eða líkamsfærni hans

• ör-árás (e. micro-assaults) 

• ör-ógilding (e. micro-invalidations)

• ör-móðgun (e.micro-insult) 



Ör-árás

• er augljósust þessarar flokkunar 

• lýsir beinni áreitni sem bendir til 
haturorðræðu vegna þess að henni er 
vísvitandi ætlað til að særa, sniðganga eða 
mismuna fólki 

• „Ég er að fara á fund með þessari stúlku 
þarna“  



Ör-móðganir

eru oft ómeðvitaður boðskapur sem sýnir 
vanvirðingu, er særandi eða gerir lítið úr 
menningu og reynslu annarra

• boð sem gera lítið úr vitsmunum einstaklinga 

• gerir fólk að annars flokks borgarurum 

• gera menningarleg gildi annara óeðlileg

• glæpavæða ákveðin minnihlutahóp 

• jöfn tækifæri og búseta



Ör-ógilding

er þegar fólk er skilið útundan, litillækkað eða 
hugsanir, hugmyndir, tilfinningar og reynsla þeirra 
eru gerð ómarktæk eða ógild. 
• allir sem hafa ákveðið útlit eru flokkaðir sem 

erlendir 
• Orðræðan um að ekki sé horft til  litarháttar
• goðsögnina um að stofnanir séu óhlutdrægar og 

veiti öllum jöfn tækifæri (e. meritocracy),
• afneitun eigin fordóma 
• Tungumál og virðing



Smámunasemi eða mikið mál?

• Þjóðhverfa (e. ethnocentism) ráðandi í 
vestrænni (þar af leiðandi íslenskri) menningu 

• hlutir eru oft metnir út frá því sem telst 
eðlilegt í eigin samfélagi 

• erfitt að koma til móts við eigin þátttöku í 
þessum ójöfuði

• Hafa langvarandi áhrif, líkamleg og andleg á 
bæði gerendur og þolendur

• Bæði forðast reynslu sem veldur óþæindum



Hvað er til ráða?

• viðurkenna að hugarfarsbreytingu þarf til

• að breytingarnar gerast hægt

• Með því að líta í eigin barm og læra af því 
skapast verkfæri til að kenna öðrum

• Og þá öðlumst við virðingu fyrir 
margbreytilegri menningu og skilning á því að 
hún er bæði aðstæðubundin og alþjóðleg


