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Friður og framtíð, ávarp Maríu S. Gunnarsdóttur 8. mars 2005  

 

Hér sé friður.  

Við erum mörg sem finnst friðurinn fjarlægari nú en áður. Og hvernig er hann þessi 

friður? Ég sé til að mynda frið sem er falinn í gleymsku, fjölmiðlafrið og blóðugan frið.  

Byrjum á þeim sem hægt væri að kalla frið gleymskunnar. Stórveldi fara í stríð til að 

tryggja hagmuni eða komast yfir olíu. Á eftir sitja lönd og þjóðir í sárum. Ástandið á 

svæðinu er lýst friðsamlegt og okkur léttir. En vitum við almennt hvernig lífið gengur fyrir 

sig í Kósóvó í dag? Eða eitthvað um kjör minnihluta Serba? Og hvað er að frétta af 

konunum þarna? Höfum við gleymt þeim.  

 

Hvernig er daglegt líf núna í Afganistan? Hvað með konurnar sem við ætluðum að hjálpa 

úr búrkunni? Lifa þær sæmilega friðsömu lífi eða hafa þær bara gleymst? Og hvernig er 

lífið í sveitunum þar sem valmúaræktin hefur tekið svo stóran kipp að hún nægir núna í 

70% af heróíni heimsins? Hér tengjast fréttir frá Afganistan of oft íslenskum strákum.  

 

Á ferð um Asíu í fyrra var ég minnt á að ennþá eru að fæðast fötluð börn í Víetnam af 

völdum efnahernaðar Bandaríkjahers í Víetnamstríðinu. Og um það bil þriðju hverja viku 

örkumlast einhver þegar sprengja úr sama stríði springur í fjöllunum í nágrannalandinu 

Laos. Þetta heyrist ekki hingað.  Um leið og íhlutun þjónar ekki lengur hernaðarlegum 

eða efnahagslegum hagsmunum þá gleymast átakasvæði. En er þetta friður? Svo er það 

friður fjölmiðlanna.  

 

Eftir fráfall Arafats ræddu fjölmiðlar mikið um friðarvon í Palestínu. Því var fagnað þegar 

Sharon sýndi smá viðleitni og bað ísraelska landnema að yfirgefa hertekið land (reyndar 

bara á Gasa-svæðinu). En þetta var ekki upphaf friðar. Bara vangaveltur um frið. Það er 

bráðum ár liðið frá því Alþjóðadómstólinn úrskurðaði að 800 km langur aðskilnaðar. 

Múrinn væri ólöglegur. Dómurinn kvað einnig á um að það ætti að rífa þennan múr og 

ennfremur að það ætti að greiða skaðabætur vegna byggingar hans. Þeim fer fjölgandi 

ungmennum í Paletínu sem eiga ekkert nema örvæntinguna eftir. Alþjóðasamfélagið 

verður að sjá til þess að Ísraelar gefi eftir. Þá fyrst verður hægt að fara að tala um 

friðarvon.  

 

Og loks er það blóðugi friðurinn.  

Á hverjum degi deyja tugir manna, kvenna og barna í Írak. Þar eigum við Íslendingar 

hlut að máli. Við framleiðum ekki vopn en við erum lítið betri þegar við förum að flytja 



þau og köllum það uppbyggingu. Gleðin yfir 30% kvenna á þingi Íraks er líka blandin. 

Þær konur sem komust á kjörstað og við vitum ekki hversu margar þær voru, kusu sér 

og kvóti kvenna var ákveðinn fyrirfram – en ekki af íröskum konum.  

Og framtíðin.  

Því er spáð að næstu styrjaldir verði háðar vegna vatns. Sameinuðu þjóðirnar hafa 

skilgreint vatn sem grundvallar mannréttindi sem allir eigi rétt á. Á sama tíma eru 

alþjóðlegir auðhringir að sælast eftir vatnsveitum í gróðasjónarmiði. Oft er þetta í 

framhaldi af skilmálum Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna lánveitinga og 

í skjóli samninga eins og GATS.  

 

Það hefur margt komið fram á þessum fundi hér í Ráðhúsinu í dag á alþjóðlegum 

baráttudegi kvenna fyrir friði og jafnrétti. Ég álít það borgaralega skyldu okkar kjósenda 

að veita aðhald því ríkistjórn stjórnar í umboði þjóðar. Í prósentutölum erum við konur 

ekki komnar þangað sem við ætlum okkur hvað varðar stjórnunar- og valdastöður en það 

er samt okkar að hafa áhrif á hvað bíður næstu kynslóða.  

 

Við Íslendingar höfum verið stolt af sérstöðu okkar sem herlaus þjóð. Nú er stjórnarskrá í 

endurskoðun og tækifæri til að ganga hreint til verks. Rísum gegn ríkjandi 

hernaðarhyggju. Bindum í stjórnarskrá að Ísland sé herlaus þjóð sem fari ekki með ófriði 

á hendur öðrum.  


