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Friður er forsenda jafnréttis. 

Til hamingju með daginn öll. 

 

Til að byrja með ætla ég að nefna íslenska tilvistarkreppu.  

Við erum föst í einhverju óraunhæfu væli um litla, kúgaða þjóð. Þetta eru kannski leifar 

frá tímum Dana en við sjáum á sögunni að í raun erum við fordekruð þjóð sem tekst að 

græða nánast á öllu. Og í hvað fer gróðinn? 

 

Hópar í samfélaginu eins og sjúkir og aldraðir eru þar ekki í forgang. 

 

Og af því ég veit að það brennur á fleirum ætla ég næst að nefna karla í klípu.Það var 

ekki bara okkur, sem störfum í friðarhreyfingunni áfall, þegar þjóðinni var, fyrir ári síðan,  

att út í stríðsrekstur og taglhnýtt aftan í Bandaríkjamenn í árásarstríði á Írak. Blettur sem 

aldrei verður hægt að hreinsa af þjóðinni. Við vorum ekkert ein um að styðja glæpinn.  

Bretland, Pólland, Ástralía, Danmörk og Spánn voru með og Ítalía líka, þar til vindurinn 

blés úr annarri átt. 

 

Þetta eru auðvitað gamlar fréttir. En hvað lesum við núna eða heyrum í fréttunum?  

Þeir eru allir í klípu heima fyrir þessir karlar, sem báru ábyrgð á þessu - allir nema okkar 

karlar. Bush er í klípu.Blair er í klípu. Asnar er í klípu, forsætisráðherra Póllands, Ástralíu, 

Danmerkur, allir í klípu. Hafið þið lesið í okkar pressu að þeir Davíð og Halldór séu í klípu 

vegna þátttöku í Íraksstríðinu? 

 

Varla - Það virðast allir í klípu - nema við. Svo gagnrýnislaus er okkar þjóð. Og félagi 

þeirra er um það bil að láta gamlan draum um íslenskan her rætast.  

 

Það er liðin tíð að herlausa þjóðin Íslendingar ráðist ekki með hervaldi gegn öðrum 

þjóðum og noti skattpeningana í velferðarkerfið heima fyrir en ekki í niðurrifsstarf 

stríðsmaskínunnar.  

 

Þjóðin er hins vegar ekkert alvond - við erum með réttlætiskennd og viljum líka taka þátt 

í alþjóðlegu hjálparstarfi.Og í hverju felst þessi hjálp okkar?  

 

Meðal annars í því að þegar ekki er lengur hægt að koma út lýsinu sem við í 

ógnarframboði fæðubótarefna náum ekki sjálf að innibyrða, þá reynum við að selja 

gervilimi í stað lima sem við höfum verið þátttakendur í að sprengja undan fólki. Nú er 

ástandið í Írak reyndar það slæmt að að slík aðstoð er ekki einu sinni á dagskrá enda 

lækkar gengi verðbréfa í gervilimafyrirtækinu í samræmi við það. 

 

En reynum við Íslendingar að gera heiminn eitthvað betri? 

 

Þegar við stóðum með Bandaríkjamönnum að árásarstríðinu á Írak,Vorum við þá að 

stuðla að auknu lýðræði þar í landi? NEI 

Vorum við að bæta kjör kvenna? NEI  

 

 

Af hverju tókum við þá þátt í þessu? 

 

Jú, við vorum einfaldlega að reyna að tryggja að bandaríski herinn eyði áfram um 500 

þúsund krónum á dag til að hreinsa Keflavíkurflugvöllinn.Við vorum að reyna að tryggja 

það að bandaríski herinn veiti Suðurnesjamönnum áfram vinnu, svo við getum ýtt því á 

undan okkur að skapa raunveruleg atvinnutækifæri í því byggðarlagi. 

 



Við vorum að reyna að tryggja það að hafa ókeypis aðgang að alþjóðlegum flugvelli.  

Nokkuð sem flestar sjálfstæðar þjóðir leggja metnað sinn í að fjármagna sjálfar. 

 

 

Stríð og ófriðarbrölt stuðlar ekki að jafnrétti og hefur aldrei bætt kjör kvenna.  

 

Auðvitað hafa orðið ýmsar breytingar á högum kvenna. Jafnvel svo mjög að sumir halda 

að misrétti gegn konum heyri nánast fortíðinni til - að minnsta kosti í þróuðum löndum. 

Þessar hugmyndir hafa því miður slævt nokkuð samstöðuna í kvennabaráttunni og í 

bylgju nýfrjálshyggju hafa ýmis velferðar- og jafnréttismál hlotið verulegan afturkipp. Við 

þurfum því á öllum okkar kröftum að halda til að sporna við ríkjandi peningahyggju.  

 

Við sem trúum því að öðruvísi heimur sé raunverulegur möguleiki viljum nota 8.mars 

Alþjólegan baráttudag kvenna fyrir friði og jafnrétti til að horfa gagnrýnum augum á 

samfélagið.  

 

Og:Konur í valdastöðum sem leggja kvenleikann til hliðar - fleyta okkur lítið fram á veg.  

 

Konur sem nota valdið til að fylgja karllægum stefnumiðum flokka sinna - koma okkar 

sjónarmiðum lítið áleiðis.  

 

Konur sem virða hvorki landið, náttúruna né mannfólkið eru okkar sjónamiðum ekki til 

framdráttar.  

 

Í lokin langar mig að vitna til egypska rithöfundarins og baráttukonunnar Nawal El 

Saadawi. Ég var að lesa nýtt viðtal við hana, þar sem hún segir: "Ég er alltaf bjartsýn. Ef 

þú ert virk í baráttu og leggur þitt af mörkum - þá sigrarðu stundum."  

Því segi ég við ykkur hér í dag: Það eru mörg verkefni sem býða okkar en við skulum 

vera bjartsýn og stefna á að allir dagar verði jafnréttisdagar. 
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