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Hér sé friður. 

 

Markaðir í Afríku eru þekktir fyrir að vera líflegir og litskrúðugir og Dantopka-

markaðurinn í Cotonou í Benin er eins og þeir gerast bestir - en ef betur er að gáð má sjá 

litlar telpur sligast undan of þungri byrði og aðrar útkeyrðar sofa standandi upp við 

vörustafla.  

Árlega eru seld í þrælkun yfir 600þúsund börn í Afríku. Höfuðborg Benín er sögð miðstöð 

þessarar verslunar. 5-6 ára telpur þræla fyrir fæði – þær eru notaðar í allt sem viðkemur 

húshaldi – þvotta og burð á eldiviði og vatni. Barðar eins og harðfiskur ef eitthvað fer 

úrskeiðis og nauðganir, pyntingar og jafnvel morð eru ekki fátíð. Flestar hafa í upphafi 

verið seldar af fjölskyldum sínum fyrir u.þ.b. 10€ það er 800 krónur. Hlutskipti drengja er 

varla skárra. Þeir eru kannski kallaðir “lærlingar” en þræla myrkra á milli fyrir innan 

við16 kr. á dag. Þeir óheppnustu enda í steinhöggi í námum nágrannalandsins Nígeríu. 

Þetta eru auðvitað börn fátækra foreldra sem þurfa að seðja marga munna og sjá í 

örvæntingu ekki aðra leið en að fækka einum fyrir nokkrar krónur.  

 

Er veröldin vondur staður?  

 

Átök lykta af græðgi, ofstæki og hryðjuverkum. Við vitum og höfum séð myndir m.a. úr 

fangelsum, sem sýna glæpsamlega hegðun bandamanna okkar og boðbera vestræns 

lýðræðis - fyrirlitningu á alþjóðlegum mannréttindasáttmálum.  

 

Er veröldin vond? 

 

Nær tveir þriðju mannkyns býr í þróunarlöndum og hlutfall kvenna af fátækum 

jarðarbúum er uggvænlega hátt eða 80%. Á degi hverjum deyja 24þúsund manns úr 

hungri og því hefur verið líkt við hægfara tsunami að árlega deyja 3 miljónir af völdum 

alnæmi. Þrátt fyrir að vatn sé skilgreint sem mannréttindi, hefur yfir miljarður jarðarbúa 

ekki aðgang að hreinu drykkjarvatni og milljónir barna deyja úr vannæringu og 

læknanlegum sjúkdómum.  

 

Er þetta veröldin sem við viljum? 



 

Nei, og þeim fjölgar sem aðhyllast hugmyndir sem viðraðar hafa verið á svokölluðum 

samfélagsþingum eða Social Forum, þar sem fólk kemur saman til að ræða hugmyndir og 

valkosti um betri heim. 

 

Og fleiri leita nýrra leiða: Á ráðstefnu sem haldin var í París í síðasta mánuði um nýjar 

fjármögnunarleiðir var ákveðið að hrinda í framkvæmd hugmynd um að skattleggja flug 

og nýta féð til að kaupa lyf gegn alnæmi, malaríu og berklum fyrir þróunarlönd. Enn hafa 

aðeins 10 lönd ákveðið að taka þátt í tilraunina: Frakkland, Bretland, Kýpur, Jódanía, 

Kongó, Fílabeinsströndin, Níger, Márisíus, Chile og Brasilía. Væri ekki athugandi fyrir 

okkar ferðaglöðu þjóð að taka þátt í þessu átaki.  

 

Það virðist líka komið nýtt hljóð í strokkinn hjá Alþjóðabankanum og kannski eigum við 

eftir að sjá endurskoðun hjá öðrum alþjóðastofnunum. Áfram er auðvitað einblínt á 

hagvöxt en í mótsögn við frjálshyggjuhugmyndafræði sem ríkt hefur viðurkennir 

Alþjóðabankinn nú að fyrsta skref til þróunar séu ráðstafanir sem vinna gegn fátækt í 

viðkomandi landi og að styrkja þurfi lánveitingar til almannaþjónustu ýmis konar. 

 

Á s.l. ári jókst hagvöxtur í Afríku, þrátt fyrir ýmsar hremmingar (eins og sjúkdóma, 

þurrka, olíuleysi, engisprettufaraldur og textílinnflutning frá Kína). Það er rakið til 

niðurfellingar skulda fátækustu landanna og þess að erlent fjármagn til Afríku hefur 

aukist um 13% á ári frá aldamótum. Skilaboð frá ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um 

viðskipti og þróun sem haldin var í september s.l. var að tvöfalda þarf hjálp til Afríku 

næstu tíu árin. Lögð er áhersla á að þetta þurfi að vera í formi þróunarsamvinnu til að 

tryggja að fjárfestingar stuðli að samspili hagvaxtar og sjálfbærrar þróunar í löndunum. 

Þá var varað við einkafjárfestingum sem ræni löndin hráefnum og stuðli að mismunun og 

ójafnvægi innan þjóðar.  

 

Og hvert verður framlag okkar ríka lands? Við höfum heyrt dæmi hér í dag en hvað 

meira? 

 

Er það útrás? 

 

Íslenskir fjölmiðlar hafa gagnrýnt erlenda fjárfesta sem notfæri sér ódýrt vinnuafl í Kína 

og komist þannig inn á markað þar sem kaupmáttur vex óðfluga í fjölmennasta ríki 

heims.  

 

En hvar eru gagnrýnisraddir vegna útrásar íslenskra auðmanna á sömu slóðir? Eða 



annars staðar.  

 

Finnst okkur alveg eðlilegt að Íslendingar veiði undan ströndum Marokkó 40þúsund tonn 

af þeirra sardínukvóta. Þyrftu Marokkóbúar 15sinnum fátækari ekki meir á þeim afla að 

halda en við, sem leyfum engum að veiða í okkar lögsögu?  

 

Hagnaður Íslendinga í Tansaníu af sölu nílargeddu úr Viktoríuvatni, sem telst með 

stærstu umhverfisslysum í Afríku, fer heldur ekki hátt.  

 

Gestur frá Kúbu sagði nýverið að það væri tímabært að Vesturlönd legðu fé til 

þróunarstarfs og skiluðu einhverju af rányrkju nýlenduþjóða. Íslendingar voru ekki 

nýlenduþjóð en við erum kannski orðin það í dag?  

 

Að greiða hópi Íslendinga af fé sem á að fara til þróunarhjálpar miljón krónur á mánuði 

fyrir að fara vopnaðir út í heim er áfall fyrir ímynd herlausrar þjóðar. Á hinn bóginn þarf 

að styðja þá sem eru tilbúnir að fara til átakasvæða til að reyna með nærveru sinni að 

koma í veg fyrir ofbeldi gegn saklausu fólki. Viðbrögð í utanríkisráðuneytinu þegar fréttist 

hingað heim að Íslendingur úr þeim hópi hefði orðið fyrir grófu harðræði við komuna til 

Ísrael s.l. sumar voru vægast sagt dapurleg.  

 

Kannski væri stærsta hjálpin að við neytendur yrðum meðvitaðri um stöðu þróunarlanda.  

Gæti hjálp okkar falist í því að leggja við eyru raddir Afríkulanda, t.d. varðandi styrki 

landbúnaðar á Vesturlöndum? Gæti hjálpin verið á þeirra forsendum?  

 

Á Alþjóðlegum baráttudegi kvenna fyrir friði og jafnrétti er krafan um jafnrétti söm og 

áður - en ekki í hvaða heimi sem er. 

Í latnesku Ameríku eru tímar breytinga sem vekja vonir – nú síðast kosning Michelle 

Bachelet í forsetaembætti í Chile. 

 

Kofi Annan aðalritari Sameinuðu þjóðanna hættir senn störfum. Hvernig væri að velja 

konu til þeirra starfa? Ekki konu sem leggur kvenleikanum fyrir karllægt valdið – þær 

hafa þegar komið nóg við sögu. Við leitum að konu sem getur staðið gegn yfirgangi 

herraþjóðar, treyst samvinnu þjóða, endurheimt trúverðugleika stofnunarinnar og 

mannlega reisn. 


